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Opbrengst Simavi -
kollekte
De Simavi kollekte heeft hier ƒ 5614.50
opgebracht, d.w.z. ƒ 5587,- aan kontan-
ten en ƒ 27.50 aan giro- en bank-
cheques. Er zijn bij enkele mensen
twijfels gerezen, of dit geld wel op de
goede plaats terecht komt, dit naar
aanleiding Van de T. V. uitzending over
het Leprafonds.
Simavi doet haar werk al ruim vijftig
jaar. Zij stuurt geen geld naar de
betreffende landen, maar stuurt de
aangevraagde medicijnen, operatietafels
enz. rechtstreeks naar de medische
posten in de tropen. Het is wel te
begrijpen dat de mensen hier beginnen
te twijfelen als ze zo'n uitzending over
het Leprafonds zien, maar bedenkt u
dan eens, dit, als één lid van een grote
familie steelt, de anderen toch geen
dieven zijn! Kollektanten en gevers,
hartelijk bedankt voor uw werk en uw
bijdragen! Het Simvavi - Comité Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jeugdvijftal van damclub Vorden
kampioen van Nederland
Het Jeugdvijftal van de Vordense damclub DCV is zaterdagmiddag in Westhaar
kampioen van Nederland geworden. Dit gebeurde na een zeer spannende
slotronde. Drie clubs eindigden met een gelijk aantal punten zodat de "bord-
punten" de doorslag moesten geven en die vielen in het voordeel van DCV uit.

"We waren wel een beetje zenuwachtig
toen we de laatste ronde moesten aan-
treden tegen damclub Middelburg.
Weliswaar wisten we dat wij met 64
mochten verliezen. Toen de eerste partij
in een nederlaag voor ons eindigde en we
daardoor met 0-2 achter kwamen kne-
pen we hem eerlijk gezegd wel een
beetje. Gelukkig hielden wij ons hoofd er
goed bij en werd het uiteindelijk de
"geplande" 4-6 nederlaag". Aldus sprak
de 18 jarige Henk Grotenhuis ten Harkel
één van de spelers van het Jeugdvijftal.
Het team bestond verder uit Henk
Ruesink (18); Jan Masselink (18); Harry
Graaskamp (16) en Johan Krajenbrink
(12). Vooral de benjamin van de ploeg
leverde in Westerhaar een uitstekende
prestatie. Als jongste van alle deelne-

mers behaalde hij drie punten uit drie
partijen.

Aan de finale in Westerhaar werd door
de volgende teams deelgenomen: ZDV
(Zwijndrecht); damclub Nagele; dam-
club Middelburg en DCV (Vorden). De
uitslagen in de eerste ronde waren:
DCV - Nagele 8-2; ZDV (Zwijdrecht -
Middelburg 6-4; tweede ronde: ZDV -
DCV 2-8; Middelburg - Nagele 8-2;
derde ronde: DCV - Middelburg 4-6;
ZDV - Nagele 7-3. De eindstand luidde:
1. en kampioen van Nederland: DCV
(Vorden) 3 gespeeld -4 punten (20
bordpunten); 2. Middelburg 3 gespeeld
-4 punten (18 bordpunten); 3. ZDV 3
gespeeld -4 punten (15 bordpunten); 4.
Nagele 3 gespeeld -O punten. Na afloop

kreeg iedere speler van Vorden een
medaille, terwijl de Rabo-bank in Wes-
terhaar voor de nationale kampioen een
fraaie beker beschikbaar had gesteld.

Met dit kampioenschap van Nederland
heeft Vorden de successen van een paar
jaar geleden, toen zij drie maal lands-
kampioen werden bij de aspiranten,
voortgezet. Het huidige kampioenschap
krijgt nog meer glans wanneer men
bedenkt dat d^iongens alles op eigen
houtje hebbq|^poeten opknappen. Zo-
wel bijd e voorrondes in Meppel a1:,
zaterdag tijderjt de finale in Westerhaar,
moest het te^^et stellen zónder bege-
leiding! "De^meeste leden van onze
vereniging hebben geen tijd", zo luidde
de iakonieke reaktie van één der spelers.

giro 1111222
mensen in nood
's-hertogenbosch

De vakantie-tijd
KOOPT NU UW (VAKANTIE)AUTO
en u ontvangt f 500,- gratis rijplezier

bij aankoop van een gebruikte auto
Eurocasion Garantie (t/m d.d. 6 mei a.s.)

GRATIS f 500,-

zoals de Eigende artikelen:
Philips-auloradio met voor keu rtoetsen,
inbouwsoiimet luidspreker, antenne (incl.
montage^set cocosmatten, lampenset, ver-
bandkussen, wegenkaart van Nederland.

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RU ESI N K
Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

1. Raadsvergadering 25-4-1978.
2. Aanvraag subsidie Vordense Vereni-
gingen.
3. Ophalen huisvuil in verband met
Hemelvaartsdag.
4. Spreekuur wethouder Bannink.
5. Opsnoeien van heggen.
6. Nationale Dodenherdenking.

Ad. 1. Raadsvergadering 25 april j.1.
Dinsdag 25 april j.l. werd in het
gemeentehuis openbare raadsvergade-
ring belegd. Op de agenda stonden de
volgende punten:

ï. Besteding schenkingen ontvangen bij
de opening van nieuwe kantoren van de
Rabobank en de Amrobank.

2. Herziening kostenbedrag, waarbe-
neden geen subsidie wordt verleend op
grond van de Subsidieregeling Herstel
en Vernieuwing rieten daken.

3. Aankoop om niet van een strookje
grond voor trottoiraanleg van DJ. Kor-
ten en mevr. H.J.A. Harms-Korten,
beiden wonende aan het Hoge alhier.

4. Aankoop om niet van een strookje
grond aan de Burgemeester Galleestraat
voor verbetering trottoir van H.W.C.
Haverkamp, Kom vonderlaan 3, alhier.

5. Voteren krediet voor trottoir-aanleg
met bijkomende werken en groenvoor-
ziening in het bestemmingsplan "Kra-
nenburg 1971".

6. Voteren krediet voor herstraatwerk-
zaamheden, aanleg parkeerplaatsen en
groenvoorziening in het bestemmings-

plan "Brinkerhof 1973 nr. l".
7. Voteren krediet voor trottoiraanleg,
groenvoorziening, bijkomende werk-
zaamheden voor verder bouwrijpmaken
gronden gelegen aan de Raaduisstraat/
Komvonderlaan.
8. Aankoop van het Jeugdcentrum aan
de Insulindelaan 4.

Ad. 2. Aanvraag subsidie Vordense
Verenigingen.
De besturen van Vordense verenigingen,
stichtingen, commissies e.d. worden er
nogmaals aan herinnerd dat - willen zij
in aanmerking komen voor een subsidie
overeenkomstig de "Algemene Subsidie-
verordening Vordense Verenigingen
1976" - zij daartoe vóór l mei a.s. een
terzake dienende aanvraag moeten heb-
ben gericht aan het college van burge-
meester en wethouders.

Ad. 3. Ophalen huisvuil in verband met
Hemelvaartsdag.
In verband met Hemelvaartsdag zal het
huisvuil niet op donderdag 4 mei maar
op zaterdag 6 mei worden opgehaald.

Ad. 4. Spreekuur wethouder Bannink.
Wethouder Bannink zal op donderdag
27 april a.s. geen spreekuur houden.

Ad. 5. Opsnoeien van heggen.
Wij maken u er attent op, dat in dit
jaargetijde hoog groeiende beplantingen
op uitzichthoeken van gemeentewegen
gevaar (kunnen) opleveren voor het
verkeer. Derhalve wijst het gemeente-
bestuur de belanghebbende eigenaren
van deze beplantingen op de volgende

bepaling van de Algemene Politiever-
ordening (artikel 27):

"Gerechtigden op beplantingen, aanwe-
zig op of langs andere dan Rijkswegen
en de in artikel l van de Provinciaal
Wegenreglement Gelderland bedoelde
wegen, zijn verplicht op aanschrijving
van burgemeester en wethouders de naar
hun oordeel voor het verkeer gevaarlijk
of hinderlijk geachte beplantingen bin-
nen de bij die aanschrijving gestelde
termijn te verwijderen, dan wel deze ten
genoegen van burgemeester en wethou-
ders te snoeien". Indien inhet eerste
geval niet zou worden voldaan aan het
gestelde in de aanschrijving, dan zijn
burgemeester en wethouders bevoegd,
zelf de betreffende werkzaamheden te (la-
ten) verrichten en weigeheel op kosten van
de overtreder. Gezien het veronderstelde
verantwoordelijkheidsbesef van ieder-
een, hopen wij dat dergelijke aanschrij-
vingen achterwege kunnen blijven en zal
een ieder die beplanting heeft die voor
het verkeer gevaar teweeg brengt, deze
uit eigen beweging verwijderen.

Ad. 6. Nationale Dodenherdenking.
De Nationale Herdenking van allen, die
sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook
ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van
allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op donderdag 4 mei.
Evenals in 1977 is het programma voor
deze dodenherdenking als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur af tot
zonsondergang zullen van alle openbare

gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok
worden gehangen. Partikulieren wordt
verzocht dit eveneens te doen.
2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zal de torenklok van de N.H.
Kerk worden geluid.
3. Zij die aan de herdenking willen
deelnemen worden verzocht om uiterlijk
19.50 uur bij de ingang van de algemene
begraafplaats aanwezig te zijn, waarna
men zich gezamenlijk naar de graven
van de geallieerde bondgenoten en het
symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden zal begeven. Op deze graven zal
door de burgemeester namens het ge-
meentebestuur van Vorden een krans
worden gelegd.
4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden
genomen. De plechtigheid wordt hierna
met een kort lied, te zingen door het
Vordens Mannenkoor, besloten.
5. Daarna worden degenen die daaraan
behoefte hebben in de gelegenheid ge-
steld een eenvoudige hulde te brengen
door het leggen van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze
Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden verleend tot
het houden van openbare vermakelijk-
heden op de avond van 4 mei. De
exploitatie van horecabedrijven dient op
deze avond zodanig te geschieden dat
hieraan elk vermakelijkheidsaspekt ont-
breekt.

Gedurende de periode van 18.00 tot
21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbakken,
te doven.

Dienst van Schrift en Tafel.
a.s. Zondagmorgen, zondag 30 april, zal
er D. V. in de Hervormde dorpskerk te
Vorden een kerkdienst gehouden wor-
den van Schrift en Tafel, van Woord-
verkondiging en Viering van het Heilig
Avondmaal.

Voor de Avondmaalsviering wordt een
gestencilde orde-van-dienst uitgereikt,
die de laatste tijd gevolgd pleegt te
worden en een goede betrokkenheid
geeft van allen, ouderen en jongeren, die
de Avondmaalsviering meemaken.

Gezamenlijke Kerkdienst op Hemel-
vaartsdag.
Ook dit jaar hoopt de Gereformeerde
kerk en de Hervormde kerk weer een
gezamenlijke kerkdienst te houden op
de morgen van de Hemelvaartsdag,
volgende week donderdag 4 mei en wel
in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg te Vorden (tegenover het
Postkantoor). In deze gezamenlijke
kerkdienst hoopt dan voor te gaan Ds.
J.C. Krajenbrink, Hevormd predikant te
Vorden. De kerkdienst begint om tien
uur.

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Bernardet Wunderink.
Ondertrouwd: G.J. Roode en W.C.
Peppelinkhausen.
Gehuwd: F. Fransen en A.M. Buunk;
A.A.F. Vogelpoel en A.P.Q.M. Boelen.
Overleden: D.J. Jansen, oud 84 jaar.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink. Dienst
van Schrift en Tafel. Evangelie-lezing:
Johannes 14:15-21.
Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
Gezamenlijke kerkdienst in Geref. kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. A. van Vliet,
Eibergen.
Donderdag 4 mei 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink. Gezamenlijke kerkdienst
in Geref. Kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Vaneker.
4 en 5 mei Dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND,- AVOND-, EN NACHT-

DIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur Dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. B. Hunink, 's-Heerenberg. Tel.
08346-1340; H. F. van Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters. Tel. 1262. Bellen tussen
8.00 en 9.00 uur.
Week l mei - 7 mei Mevr. Gille, tel.
2151.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor snoedrecepten

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbodi telefoon
05753-1778, elke donderdag^Van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
"Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

NOODHULPDIENST VORDEN
Mevr. Brandenberg, Willem Alexander-
laan 10, Vorden. Tel. 2003.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752
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Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons dochter-
tje en zusje

BERNADET
Bernard Wunderink
Riek Wunderink-

Groot Wassink
Miranda en Rianne

7251 EC Vorden, 19 april
1978
Burg. Galleestraat 50

Win een taart en een kaart in
de Kastelenzegelaktie van de
Vord. Wink. Ver.

Cursus
na-zwangerschapgymnastiek

begint donderdag 11 mei.
Mevr. F. Haccou-Prins
Tel. 05752-6627

Te koop: openhaard-hout
Gezaagd en gekloofd.
A. Saalmink, Rozenstraat 7,
Hengelo (Gld.) Tel. 2440.

Te koop goed onderhouden
damesfiets in leeftijd 8-12 jaar
geheel compleet.
T. H. Berendsen, Enkweg 14,
Vorden.

Te koop: mooie duizend-
schoonplanten.
A. J. Hissink, Heyendaalse-
weg 3, Vorden. Tel. 05752-
1778.

Gevraagd: hulp liefst
maandagmiddag en donder- •
dagmiddag.
'tElshof!2

Te koop: Trekhaak voor
Simca 1100. De Bongerd 2,
Vorden.

Te koop: 4 Oud-Hol, zwaar
eiken fauteuils.
Tel. 05752-6887.

Win een taart en een kaart in
de Kastelenzegelaktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: jongensfiets plm. 9-
12 jaar. Molenweg 30, Vorden
Tel. 2764.

Te koop: bonestokken en
meelsilo 2 ton en eetaardap-
pelen bij H. B. J. Snellink,
Bekmansdij k 4, Vorden. Tel.
6867.

Win een taart en een kaart in
de Kastelenzegelaktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: g.o.h. bromfiets
Puch Maxi. D. Gotink, Ruur-
loseweg 124, Vorden.

Jonge vrouw zoekt huishou-
delijk werk voor 2 morgens.
Brieven onder no. 8-2 Buro
Contact.

Te koop: g.o.h. bankstel,
bekleding z.g.a.n.
W. Rhebergen, Singelweg l,
Eefde. Tel. 05750-13712.
Na 6 uur.
Te koop: Twee kippen met
kriel kuikens.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, 7251 MG Vorden.
Tel. 1498.

Te koop: eetaardappelen
Pimpernel. H. M. A.
Helmink, Schuttestraat 15,
Vorden.

Te koop: A.B.C, breekfiets.
De Haar 14, Vorden.

DROGISTERLJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Win een taart en een kaart in
de Kastelenzegelaktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: zo goed als nieuwe
grasmachine Quacast - elek-
trisch met batterij.
Wilhelminalaan 22, Vorden

Win een taart en een kaart in
de kastelenzegelaktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: partij mooi gerste
stro. Rossel, Delden. Tel.
1439.

Te koop aangeboden: Siegler
gashaard 1200 cal. met aan-
jager.
H. J. Bosch, B. v. Hackfort-
weg 37, Vorden. Tel. 2006.

"*••;

EVERT ACHTERSTRAAT
en
CARIN VAN DEN BARG

gaan trouwen op donderdag 27 april
1978 om 14.45 uur op het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening om 15.30 uur in
N.H. Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer Ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 16.45 uur tot
Concordia te Hengelo (Gld.)

17.45 uur in zaal

Wij gaan wonen: Thorbeckestraat 55, Brummen

Op donderdag 4 mei a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 55-jarig huwelijk te herdenken

G. W. WEENK
M. WEENK-BOUWMEESTER

Vorden, mei 1978
Schuttestraat 12

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 6
mei van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Inplaats van kaarten

Zaterdag 6 mei a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken

L. VELHORST
H. J. VELHORST-OUDENAMPSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
Café-rest. Concordia, Raadhuisstraat 36 in Hengelo
(Gld.)

Vorden, 't Wiemelink 11

Heden ging van ons heen onze geliefde vader, groot-
vader en overgrootvader

JAN ZWEVERINK
weduwnaar van Lammerdina Klein Selle

in de gezegende ouderdom van 92 jaar.

G. J. Voskamp-Zweverink
J.H. Voskamp
Bertus en Gerrie
Jo en Wim
Jan
en achterkleinkinderen

Vorden, 25 april 1978
Ruurloseweg 94

Opa is opgebaard in de aula van ,,De Wehme",
Nieuwstad 32 te Vorden. Gelegenheid tot afscheid
nemen donderdag 27 april van 16.30 tot 17.30 uur.
De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 28 april
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

il

STICHTING

Jeugdsociëteit "Vorden
Voor Koninginnedag hebben wij het vol-
gende programma:
's morgens
voor de kleuterscholen en klas 1 van de lagere
scholen in het Jeugdcentrum, Poppentheater
"Propop" uit Turnhout (België)
voor de klassen 2, 3 en 4 van de lagere scholen,
in de zaal van Hotel Bakker, Meneer Haak met
zijn sprekende pop Sherry.
Aanvang van deze beide programma's 9.00 uur.
Einde plm. 10.45 uur

's avonds
in het Jeugdcentrum de Volendamse formatie
NEXT ONE m.m.v. Sabuarac's Drive Inn
Show.
Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur

Zojuist ontvangen:

Vlaggen
met de Nederlandse driekleur
en oranje wimpels

Vlaggen
met het Wapen van Gelder-
land

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Willen alle verenigingen
die aanspraak willen maken op een

gratis kraam
tijdens de braderie

contact op te nemen met:
J. T. Dolphijn, tel 1313
of J. J. Dijkerman, tel. 1334

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN
1978

Koninginnedag
maandag l mei gehele dag gesloten

Hemelvaartsdag
woensdag 3 mei t/m 6 uur geopend
donderdag 4 mei gehele dag gesloten

TONEEL
Wegens groot succes nogmaals opvoering van

"EVEN VOORSTELLEN...
IN BEN UW DOCHTER"
op 3 mei in het St. Ludgerus-
gebouw.

Aanvang 19.30 uur.
Kaarten verkrijgbaar in voorverkoop bij Kapper
Weide vanaf vrijdag 28 april en aan de zaal.

Met een geweldige inzet, een goed en prettig overleg met
de architekt Jan van Geenhulzen, aannemers, onderaan-
nemers, fabrikanten en leveranciers van apparatuur enz.
en een prima medewerking van gemeentelijke en andere
instanties is het gelukt.

Vrijdag 28 april gaan we

OPENEN
We hebben van de „Rotonde" een bedrijf
proberen te maken, waar een ieder zich thuis
voeltf is iedere meter goed benut, en vooral
in de nieuwe keuken met hypermoderne
apparatuur efficiënt gewerkt kan worden.

De snackcounter om af te halen is totaal vernieuwd en voor
de snelle passant is er gelegenheid even een hapje te eten.

Speciale aandacht kreeg het interieur van het café-rest.
gedeelte.
Centraal stond meer ruimte, niet chic maar een warm en
gezellig interieur, met typische Gelderse gemoedelijkheid en
sfeer.

Evenals 't Pantoffeitje is ook de Rotonde airconditioned.
Over het resultaat van het totaal zijn Tine en ik erg tevreden.

28 april word hopelijk een prettige dag voor
ons en onze, kinderen.
Feestelijk zal het pas worden als u daarbij
bent en we samen kunnen toasten op de
vernieuwde,, Rotonde " Vrijdagavond tussen
19.00 en 22.00 uur.

„Be &otonbe
ANWB Bondsrestaurant Vorden
Tine en Nico vanGoethem

ATTENTIE!!
Grote en kleine mesters en biggenf okkers,
in aansluiting op de vorige advertentie, die in-
hield dat door het groene lichtje de boeren veilig
î r de vergadering konden rijden zonder file-
^ming, naar de vergadering van de E.E.G. en
P.G.G. om te protesteren tegen de lage varkens

Sen, wat dan ook een groot succes is
orden,
ven onder no. 8-1 Bureau Contact.

(Wij geven deze brieven wel door, doch distan-
ciëren ons van bovenstaand schrijven. Red.)

ff'T.A.O. Wildenborch
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei houden
wij onze jaarlijkse uitvoering in de Kapel

Deze keer het bekende blijspel:

Drie is teveel
van Johan Blaaser

Aanvang 20.00 uur.
U bent er toch ook??

Op ons confectie-atelier te Ruurlo kunnen geplaatst worden

enkele jonge meisjes
als leerling modinette
of volslagen modinettes

Indien gedeeltelijk nog leerplichtig opleiding VOC mogelijk.

Ook zoeken wij

een meisje
voor de afwerking en opmaak

Ascherman en Oonk B. V.
Sport- en bedrijfskleding
Venterkamp 4a, Ruurlo. Telefoon 1803. Na half vijf 1209 Spoorstraat 42

^r' «r w

Brons kraken,
hoedaken!

'formidabele
lakenstunt!

Nationale vlaggen
verschillende afmetingen
met eventueel

oranje-wimpels
stokken en houder

Ĵ AgHS
witte gradinnen merk

blauw

60 x'

Reklame vrijdag en zaterdag

Koneginnerollen
en Oranjegebak

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

Specialiteit:
Zwanenhalzen

volop luxe witte merk ^^ ̂ ^
DAMES SLIPS V 69
met ingezet kant - maten 40 t/m 52 •̂•e)

teener en dames BUBRONS
DENIM ROKKEN Q95
betaal toch geen 25.- of meer! ^J*
schitterende trevira 2000

DAMES VOORJAARS 1QQ5

PAKJES met gevoerde rok! l \Jo

grote gevarieerde partij
GEDESSINEERDE KINDER OQQ

T-SHIRTS zoek uit! Ze
uni en gedessineerde lycra j*\*^
MERK HEREN K 98
ZWEMBROEKEN O.
leuke uni tricot

KINDER PYAMA'S 798
met kon trast bies! alle maten een prijs f %SW
marine oranje groen aqua rood ••

BRONS
iUPERM ARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.
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OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21A uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

DORPSSTRAAT 8,
VORDEN

T GRINTHÜYS

WELKE JONGEN
heeft interesse om enkele
dagen of de gehele week,
bij ons te komen werken?

KEURSLAGERIJ

W.EGGINK
Borculoseweg 14, Ruurlo. Tel. 05735-1337

Gevraagd

automonteur
voor spoedige indiensttreding

AUTOBEDRIJF

HUITINK
Ruurlo-Tel. 05735-1325

tÓYOTA TOYOTA TOVOTA TQVOTA TOYOTA TÖYpTA TÖ

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

SUPER r
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Te koop: schommelrek, glij-
baan, skelter, zeugvoederbak-
ken, transporteur.
Tevens bieden wij opslag-
ruimte voor kleine goederen.
J. Brinkerhof, Nijlandweg 4,

, Vorden. Tel. 05752-6670

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1973
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 2 stuks 1973
CHRYSLER 180 1973
SIMCA 1000GLS 1972
DATSUN 1200 1972
OPEL Ascona 16S 4-deurs 1975
SIMCA 1100GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970

^VOLKSWAGEN Passat 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle. ̂

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

V.W. AUDI-DEALER

EMPO
RIJWIELFABRIEK
VORDEN

Si:?::
Gevraagd

medewerkers
voor onze afdeling
rijwielmontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling aan:
Afdeling Personeelszaken,
Enkweg 17, Vorden. Tel. 1241

X

zegt uw rolgordyn

en uw rolhor zegt:dag vlieg!
Wéér goed nieuws van Barendsen! Zojuist is binnenge-
komen een pracht kollektie rolgordijnen van het kwaliteitsmerk B&C. Daar
kunt u de zon mee uit huis houden. Deze zomer dus koele kamers dank zij
deze praktische gordijnen, die in vele maten en dessins verkrijgbaar zijn.

En slecht nieuws voor de vliegen: de nieuwe B&C rolhorren zorgen, dat zij
buitenshuis moeten blijven terwijl de frisse lucht toch in uw kamer kan
komen. Kom 's kijken hoe gemakkelijk u de zon kunt weren en de vliegen
baas kunt blijven.

barendsen ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN -TELEFOON 05752-1261

EMPO

All* «oorten
bouwmaterialen In

»te«n, kunstttof «te.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegel* en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vijvers.
tegels, patloblokken

etc.
Plaatmaterialen In
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor da agrarische

sektor betonroOsterc.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pennen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

N. Klasse zonwering

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150

IDEM
250 breed,
180 hoog

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

Tuinartikelen
uit voorraad/snel leverbaar

grinttegels - granietkeitjes
betontegels - flagstones

spoorbielzen - bloembakken
patioblokken

jagerzaum hekwerk - tuingrint
stenen - enz. enz.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000'

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodeaa

gewoon als extra service

Meisjes
wij kunnen jullie helpen
aan een vaste baan

Opleiding is niet vereist
Wel een goede inzet en een
dosis verantwoordelijkheids-
gevoel.
40-urige werkweek en schoon
werk.

Was- en textiel verzorging

Wasserij Siebelink
Tel. 05752-1465. Vorden.
Na 18.00 uur Frederiksplein 4, Warnsveld.
Tel. 05750-21132

Ook voor

Vakantiehulpen
is er nog plaats

If'

Droom romantiserjweé
in deze prachtige eiken slaapkamer in boerenstijl die ^^

exclusief voor Woonvisie werd ontworpen.
Bestaat uit: tweepersoons ledikant (140 x 200 cm) en

twee nachtkastjes 4»* CIA _ Toitettafel met spiegel 64Sr

Twee-deurswandkast 1125r

Met spoed gevraagd

Magazijn-
bediende

Zijn werkzaamheden omvatten:
vouwen
op een volautomatische
vouwmachine

snijden
met programmasnijder
en diverse binderij-werkzaamheden

Sollicitanten met enige ervaring in een drukkerij, een
drukker of een zetter, genieten de voorkeur.

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

MMMMMMMHP»

^T

Grote MEUBELSHOW
OP HEMELVAARTSDAG

VAN 10 tot 17 uur
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

in 't centrum
van Vorden

' Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Gratis bezorgen
* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Vrijdagavond koopavond

woensdagmiddag gesloten
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Op zondag 30 april viert Koningin
Juliana haar 69 ste verjaardag.

Programma Oranjef eest
ter gelegenheid van
Koninginnedag 1 mei 1978
8.00 uur: Het traditiegetrouwe klokluiden.
8.10 uur: De kinderen van de lagere scholen komen bijeen op het plein

achter de openbare school in het dorp.
8.30 uur: De aubade voor het Dorpscentrum (eventueel achter de

Amro-bank) Heer Vunderink, burgemeester van Vorden,
houdt zijn toespraak.

9.00 uur: In het Jeugdcentrum verzorgt de Stichting Jeugdsociëteit
een gevarieerd kinderprogramma, o.a. poppentheater "Pro-
pop" uit Turnhout in België, voor de leerlingen van de kleu-
terscholen en de eerste klassen van de lagere scholen. Jïinde
10.45 uur.

9.00 uur: In de zaal van Hotel Bakker zal voor de kinderen van de
klassen 2, 3 en 4 van de lagere scholen Haak en Sherry uit
Purmerend optreden. Einde eveneens om 10.45 uur.
De kinderen, die één van beide voorstellingen bezoeken,
gaan na de aubade weer terug naar het schoolplein van de
Openbare School. Van daar onder leiding naar één van de
zalen. Daar worden de kinderen door de ouders om 10.45
uur afgehaald.

9.00 uur: Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen van 11 t/m 14
jaar. Nadere mededelingen worden op de school verstrekt.
Voor leerlingen van deze leeftijd, die een school elders be-
zoeken, bestaat er de gelegenheid gratis mee te doen, als ze
zich op donderdag 27 april a.s. tussen 16.00 en 17.30 uur
aanmelden bij de heer A. J. Zeevalkink, Christinalaan 15 te
Vorden.

Prins Willem-Alexander viert komende
donderdag 27 april zijn lle verjaardag.

Mr. Pieter van Vollenhoven viert komen-
de zondag zijn 39ste verjaardag.

9.30 uur: Oriënteringsrit per fiets voor 15 jarigen en ouderen. Men
kan zich opgeven op het schoolplein achter de Openbare La-
gere School in het dorp, vanwaar ook wordt gestart.
De prijzen voor deze groep^worden om 16.30 uur in de zaal
van Hotel Bakker uitgereikt.

9.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Wie wordt dit jaar Vordens Schutterskoning of wordt het
ditmaal een Schutterskoningin?
Gelegenheid tot buksschieten, personele baan en vrije baan.
Om 16.30 uur wordt in zaal Bakker de Schutterskoning uit-
geroepen en vindt de prijsuitreiking plaats.

14.00 uur: De VAMC "De Graafschaprijders" organiseert op het ter-
rein Brinkerhof 2 onderlinge clubwedstrijden voor klasse
Jeugd en voor rijders in A en B klasse.
Aan het einde zal er nog een verrassing te zien zijn.

15.00 uur: De aanspanning "In de Reep'n" Vorden en omstreken heeft
een rijtoer gepland voor bewoners van "de Wheme" met de
Schutterskoning en eventueel het Bestuur van de Oranje-
vereniging. Start vanaf "de Wheme".

15.00 uur: 15.00 tot 18.00 uur dansen in Bar Bodega ,'t Pantoffeltje"
met muziek van het trio Bert Broeke.

16.00 uur: De kinderen, die op school vrij kaartjes voor de draaimolen
hebben ontvangen moeten deze voor 16.00 uur hebben ge-
bruikt. Dit geldt ook voor de zweefmolen.

/
16.30 uur: Huldiging Schutterskoning in zaal Hotel Bakker.

Prijsuitreiking aan de winnaars van de Oriënteringsrit voor
15 jarigen en ouderen.

AVONDPROGRAMMA:

1. Oranjebal in café Eykelkamp 't Medler voor verloofden en gehuwden.
Hier speelt vanaf 19.30 uur het dansorkest "De Moodchers".

2. Om 20.00 uur treedt in het Jeugdcentrum op de Volendamse formatie
"Next One". Einde plm. 24.00 uur.

3. In bodega ,,'t Pantoffeltje" wordt 's avonds dansmuziek gebracht
door het trio Bert Broeke.

Zo is er dus voor de danslustigen voldoende gelegenheid deze feestdag op
prettige wijze te besluiten.
Gedurende de gehele dag is er medewerking van onze beide muziekkorp-
sen Sursum Corda en Concordia.

Feestprogramma rondom de opening van
kasteel Vorden definitief rond
De taak van de Stichting V.O .K. om de festiviteiten voor te bereiden, ter
gelegenheid van de opening van kasteel Vorden, heeft het feestprogramma
definitief rond. Twee evenementen "schieten" eruit. Dat is in de eerste plaats de
revue "Acht t Kasteel... toch T die vijf achtereenvolgende; avonden *al draaien. De
premiere vindt plaats op woensdag 17 mei. Tevens zal dan op het Marktplein een
kennis worden gehouden. Donderdag revue met braderie in het dorp en kermis op
het marktplein. Tevens zal "Sursum Corda" die avond een muzikale rondgang door
het dorp maken.

Vrijdag 19 mei zal er op het par-
keerterrein, uitlopend tot in de Insulin-
delaan een feestelijke markt worden
gehouden met de gehele dag bovendien
kermis. In zaal Smit wordt 's middags
een bejaardenmiddag gehouden, waar
onder andere een film van oud- Vorden
zal worden gedraaid. Verder wordt
medewerking verleend door een gooche-
laar en het Vordens huisvrouwenorkest,
's Avonds revue. Een ander groots
opgezet evenement is de zeskamp, waar-
voor niet minder dan 16 ploegen hebben
ingeschreven. Aangezien er uiteindelijk
maar 6 in de finale kunnen uitkomen
worden op drie actereenvolgende avon-
den voorrondes gehouden.

Uiteindelijk zal zaterdagmiddag 20 mei
de grote finale worden gehouden op het
feestterrein nabij het kasteel Vorden.
Van te voren zal "Sursum Corda" een
muzikale rondgang door het dorp ma-
ken. In het dorp is die dag weer kermis,
terwijl voor de zaterdagavond de revue
weer op het programma staat. Na afloop
van de revue wordt een groot vuurwerk
ontstoken. Deze dag zal ook het wand-
kleed worden aangeboden.

Het programma voor zondag 21 mei
begint met een koffieconcert in de N.H.
Kerk. p de feestweide wordt 's middags
een folkloristisch programma afgewerkt,
waarbij de deelnemende ploegen met

i ons in d*n Achterhook
Wie d 'r van pwluu nog un snee krintewegge wil hemmen kan wel bi'j mien
trechte. Vri'jdagaovund bun'k nog effen nao de bazar achter de karke ewes
en daor ha'k nog wel volle meer brood können winnen a'k ewild hadde. 'k
Was t'r zowat allene. Waor 't an lig, te weinug bekendheid of gin
belangstelling. Besunder jammer veur de mensen die d'r zich zo druk veur
heb emaakt en dan zo weinug. ere van eur wark heb. Maor boavenal
jammer veur de mensen waor de opbrengs veur bestemd was n.l. de karke
van Subotica. Wat dat betreft hef Eijerkamp, van de piepen, i'j wet wel,
heel wat meer ere van zien wark. Den is volgende wekke dattug jaor
bestuurslid van 't V. V. V. en hef in die tied akelug volle wark veur 't V. V. V.
opeknapt. Hee hef t'r zovölle veur edaon dat e zich zelf zo'n betjen
onmisbaar hef emaakt. 't Is trouwens toch wel un baantjen waor heel wat
bi'j kump kieken. Veur un paar jaor trugge, too'k nog volop roken, kwam
ik nog wel us geregeld bij urn in de winkel en dan neurn i'j de tillefppn
nogal us gaon. "Meneer Eijerkamp, bunt t'r nog zommerhuuskes vri'j in
Vorden? 'Kö'j mien ok zeggen of t'r nog un staonplaatse veur un karavan
te kriegen is?". "Is Vorden ok met 'n trein te bereiken?"

Da's dan januari/ februari. In 't seizoen is 't nog volle gekker. Dan rammelt
de tillefoon zowat elk ketier, plus wat t'r dan nog bi'j um in de winkel
kump vraogen nap dit en nao dat. En Gert foddukt maor hen en weer van
de klant nap de tillefoon en weerumme. Wieters mot e dan op maondag-
aovund ok zien gezichte nog effen bi'j de aovund wandelaars laoten zien,
op woensdagmargen an vieftug luu vetell'n waor de fietsen te huur bunt en
um kwat oaver ene weer op 't markplein um 't fietsgeld van de
acht-kastelenstrappers in ontvangst te nemmen. 't Optrean van de
Knupduukskes en de boerenbrulfte vrög ok nog weer wat van zien
weinugge vri'je tied. Rekken daor ok de scnrieveri'je die 'te mot doen nog
bi'j, dan begriep i'j wel dat e un vrouw mot hemmen die um daor oaveral
goed bi'j helpt, anders was e allange knettergek ewodd'n.

Maor hee hef in ieder geval ere van zien wark want zo zuutjesan wet t'r in
de zommerdag heel wat luu de weg nao Vorden te vinnen. En wi'j kont
neet anders doen dan um, met zien vrouw, bedanken veur alles wat e veur
de vereniging hef edaon. Daorum stekke wi'j maondag allemaole de vlagde
uut, want waor vin i'j argens anders zo'n V. V. V. man bi'j ons in dn
Achterhook?

H. Leestman.

Wat mien vandage te binnen schot: 't Is zo'n twaalfden mei (kasteel -
opening) 'k Heb nog nargens wat eleazen paver boagen of poorten of hoe'j
zoiets, ók nuumt. Ene bi'j Tragter en ene bi'j Klumper of an 't Begin van de
opri'jlane an de Horsterkamp was hejemaols neet gek, veural noe't un
historischen optoch toch neet naalbaor is. Meschien iets veur de winkeliers
of 't V.V.V.?

muzikale begeleiding vanaf "Concordia"
vanaf het marktplein zullen vertrekken.
Medewerking zal worden verleend door
een groep^endelzwaaiers; Markelose
kinderda^^Boep, Schermer dansers uit
Stompetoren; ponyclub; kinderdans-
groep uit Horb (Duitsland); "De Knup-
duukskes" uit Vorden; aanspanning "Ie
de Reep'n" en ruiters in middeleeuwse
kledij. Zondagavond revue. Zaterdag-
middag ^Amei zal er een speciale
opvoering van de revue worden gehou-
den voor de bejaarden.

Weer successen voor
Sursum-Corda
P het solisten-concours te Dinxperlo,
uitgaande van de Bond van Chr. Har-
monie en Fanfarekorpsen, waaraan twee
leden van de Chr. Muziekvereniging
"Sursum-Corda" deelnamen, werd door
deze beide leden een eerste prijs behaald
in de tweede divisie. Joop Boerstoel,
klarinet, speelde: Menuetto van L. van
Beethoven en behaalde daarmee 49
punten. Hij was tevens één van de
jongste deelnemers.

Marijke Smeenk, dwarsfluit, speelde:
Sicilienne van M. Poot en behaalde 50
punten. Beide deelnemers werden op de
piano begeleid door Lucian Smeenk.

Gezellige avond
voor ouderen
Met een gezellige koffiemaaltijd begon
de bejaardenkring haar 20 jarig bestaan
te vieren. Na afloop ging men naar het
jeugdcentrum, waar alle ouderen van
Vorden waren uitgenodigd. Velen had-
den aan die uitnodiging gehoor gegeven
en zullen er geen spijt van gehad
hebben. De boerenkapel luisterde de
avond op met hun muziek. Een groep
bejaarden uit Eibergen kwamen met een
musical op de planken, waaruit bleek
dat al is men bejaard er toch de
mogelijkheden blijven om op de planken
te verschijnen. Al met al een woord van
dank aan de spelers en de organisstrices
van deze avond.

Actie "cadeau
Wandkleden"
In Contact van 5 April j.l. werd de
opbrengst bekend gemaakt van de actie
Wandkleden ƒ.641,34. Dit is verre bene-
den de verwachting gebleven. De reactie
die hieronder vermeld stond was volgens
mij zeer terecht, want op de winkeliers-
vereniging werd vele malen een beroep
gedaan. Het kan niet van één zijde
komen zo stond vermeld. Bij deze actie
werd een beroep op U allen gedaan. Aan

de kleden word de laatste hand gelegd.
Vele uren zijn hier aan besteed in de
eerst plaats door de ontwerpster Judite
Hosli uit Laren maar ook niet te
vergeten de Vordense dai^B die hier
vele uren aan gewerkt hebben. Wat het
wandkleed voor het Kasteel gemeente-
huis betrefd kunnen we zeggen dat het
bijna rond is dank zij die bijdrage dat
voor een cadeau bestemd^ was. Dit

Dit kunnen we helaas nog niet zeggen
voor wat het Dorpscentrum betreft. Er is
een bedrag binnen maar nog lang niet
voldoende om straks te kunnen zeggen
het is een cadeau van ons allen. Als U
straks in de gelegenheid word gesteld het
Kasteel gemeentehuis en het Dorpscen-
trum te bezichtigen zult U de resultaten
kunnen zien en dan bent U alsnog in de
gelegenheid Uw bijdragen te geven. Ook
kunt U een bedrag overmaken op Giro
No. 3664.34.101.Actie Wandkleden Ra-
bo bank te Vorden.

Er werd niet veel van U gevraagd maar
wel om het samen te doen en klein
cadeau van nu en een herrinnering voor
later van blijvende waarde. Wie nog niet
gegeven heeft, het kan nog, samen doen.

Grote belangstelling
voor TROS avond in
Vorden
Voor de opnames die de Tros maandag-
avond maakte in zaal Smit voor het
radio-programma Toerja Toernee be-
stond een grote belangstelling. Aan dit
programma, dat woensdagmorgen 26
april om half elf via Hilversum l werd
uitgezonden werd medewerking verleend
door Conny Vink, Het Vordens Mannen-
koor onder leiding van Bert Nijhof;
Getty en haar vocal group; de Chr.
muziekvereniging Sursum Corda onder
leiding van HC. Oosterwijk; Helen en
Wilma en het orkest van Freddy Golden.
De presentatie was in handen van Jan
Kok.
Onder meer werd een intervieuw gehou-
den met Burg. M. Vunderink die het één
en ander vertelde over de bestemmings-
plannen buitengebied enhet komplan.
Ook de landschapsparken en het gewest
Midden-Yssel werden nader door hem
toeglicht. Met betrekking tot het wo-
ningbouwbeleid wenste de heer Vunde-
rink dat de gemeente Vorden in de
toekomst meer toewijzingen zou krijgen.
De voorzitter van de werkgroep "Leef-
baarheid" zette de doelstellingen van
deze vereniging uiteen, terwijl in de
sprekershoek resp. mevr. Bosch en mevr.
Verburk hun ^egje konder doen over de
noodhulpdienst en de speeltuinvereni-
ging in Vorden. Na afloop van de
opnames kon nog een paar uurtjes
worden gedanst met medewerking van
Freddy Golden en zijn orkest.

Zuivelbureau
bij KPO
Op dinsdag 2 mei a.s. zal de Katholieke
Plattelandsvrouwen Organisatie afde-
ling Kranenburg-Vorden in zaal Schoen-
aker een ontwikkelingsavond houden.
De avond wordt verzorgd door het
Nederlands Zuivelbureau. Er wordt al-
gemeen informatie over melk- en zuivel-
produkten gegeven, tevens vele recepten.
Een en ander geïllustreerd met kleuren-
dia's en films. Ook mag men de bereide
gerechten proeven. Voorts is er een prijs-
vraag aan verbonden met als hoofdprijs
een zuivelmand, terwijl ook elke twintig-
ste bezoeker een prijs krijgt. Behalve
KPO zijn ook andere plaatselijke vrouw-
enverenigingen uitgenodigd.

Trimclub organi-
seert conditietest
Vorden. De trimclub "Vorden" organi-
seert op zaterdag 13 mei een conditietest
in de omgeving van de pick-nick plaats
aan de Wildenborchse weg. In twaalf
minuten moet men dan een zo groot
mogelijke afstand afleggen. Aan de
hand van een tabel kan men zien hoe het
met de conditie is gesteld. Vooral voor
diegenen die meedoen aan de zeskamp
een aardige oefening en een uitstekende

manier om eventueel nog wat bij te
schaven. De test begint s'morgens om
10.00 uur. Nadere gegevens worden
verstrekt door de heren J.M. Strijd,
Brinkerhof 63 (tel. 1833); J.A. de Koning
de Stroet 13 (tel. 2147) en J. Bosch,

Christinalaan 7 (tel. 1299).

Tijdens de jaarvergadering herdachten
de leden van de hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" de heer J. Koster,
jarenlang voorzitter van deze vereniging.
Hij zal worden opgevolgd door de heer
DJ. Weustenenk.

De heer J. Fleming, 18 jaar penning-
meester, stelde zich niet meer als be-
stuurslid herkiesbaar. Tot nieuwe be-
stuursleden werden gekozen de heren B.
Bosch, E. Wentink en H.F.N. Helming.
De contributie bleef ongewijzigd. Er
zullen komend seizoen vijf onderling
wedstrijden worden gehouden plus 2
wedstrijden voor junioren. De vereniging
telt momenteel 434 leden, waarvan 63
jeugdleden. Tijdens deze vergadering
werden tevens de prijzen van het afgelo-
pen seizoen uitgereikt. De heer G.M.
Eggink werd kampioen; 2. B. van Veld-
huizen; 3. J. Besselink 4. H. Golstein; 5.
J. Fleming.

"Hun school ons een zorg"
aktie chr. huishoudschool Vorden

De ballpointaktie die de leerlingen van de chr. huishoudschool in Vorden hebben
gehouden in het kader van "Hun school ons een zorg" heeft ƒ 2200,- opgebracht.
De leerlingen willen echter meer. Nog meer geld om voor kinderen in Ponta Grassa
in Brazilië een nieuwe school te helpen bouwen. Nu nog moet daar de ene helft van
de kinderen 's morgens en de andere helf 's middags naar school omdat er maar een
paar lokalen of beter gezegd schuurtjes zijn. Daarom wordt woensdag 3 mei een
bazar georganiseerd met vele nevenaktiviteiten zoals een spookhol, rommelmarkt,
waarzegsters, restaurant, filmvoorstellingen etc. Leerlingen en docenten hopen
dat heel veel mensen uit Vorden en omgeving de school zullen binnenstappen. De
openingstijden van de bazar zijn van 14.00 - 17.00 uur en van 18.30 - 21.00 uur.



Snel jack voor
weinig geld

Flitsend jack van anti-glisse,
uitgevoerd in zwart met zilveren
kontrast-strepen. Steekzakken

met ritssluiting

39̂ 5
Fortex - Selektieve Groep

van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

R. J. Jansen van den Berg
Fysiotherapeut
Voor de uitbreiding van mijn praktijk met een
therapie c.q. instruktiebad zoek ik een

(ass. )zweminstructeur (t rice)
voor een part-time, eventueel later full-time
funktie.

Hij/zij zal aan de volgende voorwaarden moeten
voldoen:
In het bezit van of lerend voor diploma van
zweminstructeur(trice)
Ervaring in het geven van zwemles aan zeer
jonge kinderen strekt tot aanbeveling.
Salaris nader overeen te komen.

Heeft u belangstelling, richt uw sollicitatie-brief
dan binnen 8dagen aan:

R. J. JANSEN VAN DEN BERG
Christinalaan 16, Vorden.

jeans and jackets

/chooldermciA
raadhuisstraat tel 1367 worden

Koop bij een vertrouwd adres.
Wel wat duurder, maar steengoed

en solide.

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1.73.32

ORANJEBAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

r \ KM i • i mooi >
ZEMELTJEIJEF!

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

ASSELTVAN

Zutphenseweg Vorden

UITSCHIETER VAN DE WEEK!!

ZEER VOORDELIGE

Kinder T-shirts
trutes

Voor ons modern uitgeruste konstruktieburo
(nu 4 man) zoeken wij een

tekenaar-
konstrukteur
Gems levert hdfe produkten aan in-
stallateurs, crromie, enz. zodat het
gaat om het ontwerpen en tekenen
van o.a. tanks, drukvaten, warmte-
wisselaars.

Als voor-opleiding vindei^wij de M.T.S. afd.
Wtb. geschikt, terwijl ei(B jaren ervaring in
soortgelijk werk een voordeel is.

Heeft u interesse, dan kunt u rechtstreeks kon-
takt met ons opnemen.

OHMS
tank- en apparatenbouw

Gems Metaalwerken b.v.

Postbus 2 Vorden
Tel. 05752-1546

Telex 49359

Uni kinderbloes
in rood - wit - marine
maten 104-152 . 17,50

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Dit ,
doorliet

enWrterstaat
beste re

evanverKeer
^entothet

van ons land

Het pak wordt gemaakt m
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel,
olijfgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanaf 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58 60

Natuurlijk bij:

Wapen- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg Vorden

Weekaanbieding:

Zweedse klomp deer)
in naturel 36 t/m 40 ZUf"

in zwart 41 t/m 45.... ZUV~

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11

Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

Vrouw in ten Cate
Certiform.

Slips en singlets van ten Cate worden
veel gevraagd en graag gedragen.
De reden daarvan zit 'm voornamelijk
in het materiaal: Certiform elastische
katoen. Gewoonweg ideaal! Ademt
en absorbeert prettig, zit, sluit en
draagt perfect en komt telkens weer
als nieuw uit de wasmachine tevoor-
schijn. (Normaal wasbaar tot 95°C!)
En ook de modellen en de kleuren
mogen er zijn. Certiform ondergoed
van ten Cate is er in effen, maar ook
in nieuwe, modieuze dessins.

Kom kijken bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Praktische mode
voor body en been.



Verkeerssituaties zullen in Vorden onder
de loupe worden genomen
De raad van Vorden besloot dinsdagavond om ƒ 46.100,- beschikbaar te stellen
voor het aanleggen van enkele parkeerhavens in plan Brinkerhof, terwijl bovendien
de groenaanleg ter hand zal worden genomen.

Dit betekent overigens niet dat gelijk
met de werkzaamheden begonnen zal
worden. De heer J. Bosch (P.v.d.A)
stelde voor de algehele verkeerssituatie
in Vorden eerst onder de loupe te
nemen, temeer daar in het verleden
reeds een paar maal in de raad is
gesproken over de verkeersveiligheid en
aanverwante zaken. Ook ligt er een
rapport van Veilig Verkeer Nederland.
Men zal zo spoedig mogelijk trachten de
verkeerscommissie in het leven te roe-
pen, die de raad van advies kan dienen
in verkeerstechnische zaken. Deze com-
missie zal bestaan uit afgevaardigden
van de commissie algemeen bestuur,
afgevaardigden van de plaatselijke poli-
tie en afdeling van Veilig Verkeer
aangevuld door de verkeersdeskundige
uit de raad de heer W. A. Kok.

Wat betreft de situatie in Brinkerhof, de
uitvoering van bovengenoemde werk-
zaamheden zal ter hand worden geno-
men wanneer gemeentewerken zich over
de materie heeft gebogen. Met het oog
op de komende gemeenteraadsverkie-
zingen stelde de heer J.F. Geerken
(CDA) voor in de stemhokjes dusdanige
maatregelen te nemen dat ook de
gehandicapte burgers gemakkelijk hun
stem uit kunnen brengen. Burg. Mr. M.
Vunderink zegde toe te zullen bekijken
op welke wijze aan deze wens tegemoet
kan worden gekomen. De heer Geerken
had nog meer pijlen op zijn boog. Gezien
de hoge kosten van de raambiljetten
stelde hij voor de aanplakborden een
,eter hoger te maken. Burg. Vunderink
maakte aanvankelijk bezwaar vanwege
de hoge kosten die er zijns inziens mee
gepaard zouden gaan. Geerken daarop:
"Voor de partijen zijn de aanplakbil-
jetten ook duur". Burg. Vunderink
streek over zijn hart en zegde zijn mede-
werking toe. Wethouder Bannink (CDA)
had nog een andere oplossing. "Weg met

de borden en alleen maar biljetten voor
de ramen. We hebben toch maar drie
oartijen", zo argumenteerde hij!

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) informeerde
bij B&W naar hun standpunt ten aan-
zien van het helpen van onderwijzend
personeel bij het vinden van woningen.
Burg. Vunderink: "Bij woningtoewijzing
beslist uiteraard de woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best". Wel bepleiten wij een
enkele keer om ambtenaren indien
zonodig voorrang te verlenen. Onder
ambtenaren verstaan wij ook onderwij-
zend personeel en politie", aldus de heer
Vunderink die er nogmaals op wees dat
alleen "Thuis Best" beslist. De heer D.
Krol (P.v.d.A.) zag gaarne dat de ge-
meente een subsidiebedrag per kg zou
vaststellen voor oud papier dat vereni-
gingen zelf ophalen. In sommige ge-
meentes schijnt dat het geval te zijn. Een
voorstel daartoe in de betreffende raads-
commissie te Vorden was door de
meerderheid afgewezen, zo was de heer
Krol ter ore gekomen. De heer Krol
kreeg de toezegging dat één en dander
"heroverwogen" zal worden.

De subsidieregeling voor herstel en
vernieuwing van rieten daken is nog niet
helemaal billijk. Zou iemand bijvoor-
beeld 999 gulden aan kosten hebben
gemaakt dan komt hij niet in aanmer-
king voor subsidie. Maakt hij twee
gulden kosten meer, dan ontvangt hij
wel subsidie. Vandaar dat op voorstel
van wethouder Bannink deze regeling
nog eens zal worden bekeken. De raad
besloot dinsdagavond tevens om het
jeugdcentrum aan de Insulindelaan te
kopen van de Stichting jeugdcentrum
voor een bedrag van ƒ 125.000,- zijnde
het bedrag dat tot stand is gekomen aan
de hand van de balans van de Stichting.
Het gebouw zal nu worden afgebroken.
De vrij gekomen plek zal gebruikt
worden voor parkeerterrein.

Voor j aarsaanbiedingen
KOM KIJKEN EN PROFITEREN
Meisjes India blouses en kieltjes
vanaf

Jongens kieltjes
Zowel effen als streep vanaf

Kinderspijkerbroeken
Maten 116-170. Alle maten één prijs

Kinder spijkerbroeken
Gegarandeerd krimpvrij 95% wassen. Niet verkleuren.
Maten 104t/m 170 vanaf

Korenmaten ..................

Kinderklompen
t/m maat 35

Argentinië World Cup T-shiltS
Diverse kleuren vanaf . .

l /f9U

i o on
1 9f 911

10 on
19f9U

45,00

i o on
1 9f 9U

Derksen Goederenhal
Spalstraat 32, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1884

Jan van Bommel:
zilveren
voetbaljubileum
Jan van Bommel, de "Ausputzer" vafl
Ratti 3 afdeling zaterdag viert a.s.
zaterdag 29 april een bijzondere gebeur-
tenis; hij is dan op de kop af vijfen-
twintig jaar actief voetballer. Het be-
stuur van de afdeling zaterdag van Ratti
wil deze zeer sportieve en sympathieke
medespeler op die dag eens in het
zonnetje zetten en heeft ter gelegeheid
van dit feit een jubileumwedstrijd geor-
ganiseerd op die zaterdag tegen het
Doetinchemse DZC, aldus de heer Sloë-
tjes. 'Tegen deze club heb ik altijd heel
fijn gevoetbald" zegt Jan van Bommel,"
die jongens zijn heel sportief en blijven
eerlijk".

Wij hebben bovenstaand artikel geheel
ingekort omdat naar ons oordeel het
niets bijzonders is dat iemand 25 jaar
voetbald en dan nog bij verschillende
verenigingen. Wij begrijpen dan ook het
Ratti-bestuur niet dat aan dergelijke
feiten aandacht geschonken moet wor-
den, of moet er weer een feestje gebouwd
worden, wat tegenwoordig bij diverse

verenigingen meer de nadruk krijgt dan
de sport waar duizenden guldens aan
subsidie verknoeid wordt. Wij hopen dat
het Ratti-bestuur verstandig zal zijn.

Redaktie

Voetbal
Sv. Ratti l - Beekbergen l afd. zaterdag
Sv. Ratti stond voor een hele belangrijke
wedstrijd en dat was tegen mede degra-
dant Beekbergen met evenveel punten in
de competitie begon deze wedstrijd.
De wedstrijd was nog maar 3 min. oud of
Sv. Ratti kreeg een tegenslag te ver-
werken doordat de bal met de hand werd
gespeeld binnen de 16 meter lijn werd de
bal op de stip gelegd hetgeen 0-1
betekende. Maar Sv. Ratti liet het er niet
bij zitten en zo was het in de 19e min.
toen H. Stoltenborg de verdedigers van
Beekbergen de hakken liet zien • en
beheerst scoorde 1-1. Sv. Ratti ging goed
door en zette Beekbergen met de rug
tegen de muur. Het was J. Dijkman die
een prachtige voorzet gaf, en door
paniek van een van de Beekbergse
spelers werd de bal met de hand weg-
geslagen. Het was J. Nijenhuis, die zich
met de strafschop ging belasten en niet
faalde 2-1.

De tweede helft probeerde Sv. Ratti de

Meer licht in de raadszaal
In het gemeentehuis te Vorden doet men er alles aan om het werk voor de
raad en de pers zo aangenaam mogelijk te doen verlopen. Zo was tijdens de
raadsvergadering van dinsdagavond elke tafel uitgedost met een fraaie
leeslamp. Wordt het interieur er daardoor nog fraaier op, de belangstelling
van de Vordenaren voor het wel en wee in de raadszaal verflauwt aanzien-
lijk. Jammer want een volle publieke tribune geeft altijd nog een apart
sfeertje. Bovendien kan het voor de raad stimulerend werken.

voorsprong te vergroten, maar zoals dat
vaak het geval is, werd de tegenstander
sterker en scoorde van zo'n 20 meter
afstand de gelijkmaker 2-2. O deze
eindstand voor Sv. Ratti voldoende zal
zijn moet nog blijken want de beide
ploegen moeten nog een wedstrijd spe-
len. Dus de spanning blijft er tot de
laatste wedstrijd in Zetten, maar het
blijft een zware opgave.

Ratti l - AZC 4: 3-3
Ratti l afdeling zondag heeft de laatste
kans om gelijk te komen met koploper
SVBV l (Barchem) niet weten te benut-
ten; de Kranenburgers speelden name-
lijk in eigen home met 3-3 gelijk tegen
AZC 4 uit Zutphen. Voor een eventuele
kans op de titel had men zeker moeten
winnen. Al binnen vijf minuten kon AZC
een voorsprong nemen, toen een ver-
keerd gespeelde terugspeelbal door de
middenvoor werd onderschept en hij vrij
gemakkelijk langs doelman Huitink in
het lege doel kon schieten: 0-1. Ratti
nam nu het initiatief maar het duurde
tot vijf minuten voor rust vooraleer de
stand pp 1-1 kwam. De thuisclub had
daarbij nog een grote dosis geluk omdat
de laatste man van de Zutphenaren in
eigen doel kopte: 1-1.

Na de hervatting kon Ratti de leiding
nemen; Een pass van rechtsbuiten Theo
Polman aan de goed meekomende links-
achter Wolbrink werd door laatstge-
noemde keurig afgerond: 2-1. De gasten
gaven niet op en toen een Ratti- speler de
bal niet voldoende onder controle had,
maakte de middenvoor hier dankbaar
gebruik van: 2-2. Een kwartier voor het
einde kwam Ratti opnieuw voor te staan.
Een door Polman genomen hoekschop
werd door Rudi Heuvelink keurig inge-
kopt (3-2). Toch lukte het AZC nogmaals
de balans in evenwicht te brengen; een
indirecte vrije trap werd ondanks het
bekende "muurtje keihard ingeschoten:
3-3^

Programma s.v. Ratti afd. zaterdag
29-4-78

inhaal programma
Almen 3 -^v. Ratti 2; S.V.D.W. 4 - s.v.
Ratti 4; Akam 3 - D.Z.C '68 5
afd. jeugcRutphania cl - s.v. Ratti cl
Afd. Zondag 30-4-78
s.v. Ratti 3 - sp. Lochem 8

UitslageifW. Ratti afd. zaterdag
22-478
s.v. Ratti l - Beekbergen l 2-2; A.Z.S.V.
9 - s.v. Ratti 3 3-2; s.v. Ratti 4 - S.S.S.E. 6

Afd. SJeugd
Salandia Al - s.v. Ratti Al l-3; Erica B2 -
s.v. Ratti BI 3-0; s.v. Ratti Cl vrij
Afd. Zondag
s.v. Ratti l - A.Z.C.4 2-2; s.v. Ratti 2 vrij;
s.v. Ratti 3 vrij
Afd. dames
s.v.Ratti vrij

Vorden de boot in tegen Reunie
Vorden l heeft zondagmiddag in Borcu-
10 tegen Reunie een onnodige 3-2 neder-
laag te slikkern gekregen. Bij de rust
leidden de geel-zwarten met 1-2. Wan-
neer in de tweede helft de zaken wat
energieker waren aangepakt dan had
niet Reunie maar Vorden de beide»
punten behaald. Het begin was sensati-
oneel. Reeds na twee minuten werd het
1-0 toen van der Lee fraai scoorden.
Vorden had via Geerst Heersink een
duidelijk antwoord, door even later op
handige wijze 1-1 te scoren. Geleidelijk
aan nam Vorden het heft in handen en
werd Reunie teruggedrongen. Een harde
schuiver van Hans Oosterink werd door
de Reunie-doelman half gestopt. Goal-
tjesdief Eddy Hiddink was zoals te doen
gebruikelijk ter plekke en knalde raak
1-2. In de tweede helft werd door Vorden
ongeinspireerd gespeeld zodat de thuis-
club weer moed kreeg. Het waren
uiteindelijk van der J^ee en Vink die het
lot over Vorden bepaalden, waarbij
opgemerkt dat Vorden in deze tweede
helft een aantal fraaie mogelijkheden
(o.a. Chris Hissink) ongebruikt liet.

Volleybal
Heren van dash boeken belangrijke
overwinning; Dames laten het er even bij
zitten.
Het Ie heren-team van DASH moest de
afgelopen week tweemaal in touw ko-
men. De eerste van deze twee werd in
Deventer tegen Isala 2 gespeeld. Dash
heeft getracht de score (setstanden) zo
laag mogelijk te houden, het geen aardig
gelukt is. Niettemin werd een 3-0 verlo-
ren door Dash. Maandagavond was de
ploeg van Colmschate de tegenstander.
Hoewel de Dash-ploeg bepaals niet in
top-conditie verkeerde bleek duidelijk,
dat men van de noodzaak overtuigd was,
dat deze wedstrijd moest worden gewon-
nen om het degradatiegevaar te ontwij-
ken. Als gevolg van deze goede inzet en

uiterste concentratie kon met overtui-
gende cijfers 3-0 worden gewonnen.
De dames van het eerste van Dash. De
traditie van dit seizoen: geen enkele
nederlaag; kon worden gehandhaafd.de
uitslag was 2-2. Het 2e herenteam van
Dash speelde tegen 2e van Valtox.Op
een enkele uitzondering na ging het de
heren niet gemakkelijk af. Men kon niet
voorkomen, dat Valto de 3e set pakte,
zodat Dash met een 2-1 zege genoegen
moesten nemen.
De rest van de uitslagen was: dames 2e
klas: Hansa 4 - Dash 3 3-0; dames 3e
klas: Dash 6 - Dash 51-2; heren 2e klas:
Hansa 7 - Dash 31-2; heren 2e klas:
Wilh.3 - Dash 4 3-0; heren 2e klas:
Aktief - Dash 5 1-2

bij de Vordenaren voortdurend tegen
een achterstand hebben opgekeken,
maar juist op het belangrijkste moment
toesloegen. In de eerste speelperiode
werd niet gescoord. In de tweede periode
was DWKT sterker en bracht de stand op
0-1. De Vordense doelman Jan ter
Huerne voorkwam in deze periode meer-
dere treffers, maar kon toen niet verhin-
deren, nadat Arjan Menger in k de balans
in evenwicht had gebracht, dat DWK
uitliep tot 1-3.
In de derde periode gelukte het wederom
Mengerink de stand met twee gave
treffers gelijk te trekken 3-3. Het ant-
woord van DWK kwam spoedig 3-4 en
3-5. In de laatste periode zette Vorden
alles op alles en via Mengerink (2x) en
Erik Rikkerink werd de achterstand
omgezet in een 6-5 overwinning.

Motocross
Jan Oosterink winnaar crosswedstrijden
"De Graafschaprijders"
Zaterdagmiddag hebben de crossers van
de Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" op het Delden-circuit de
eerste onderlinge cross gehouden. Tradi-
tiegetrouw een flink aantal deelnemers
die elkaar op fanatieke wijze bestreden.
Bij de A-rijders (startbewijshouders der
KNMV) werd Jan Oosterink op Montesa
als eerste afgevlagd; 2. H. Heilegers,
Maico; 3. Joh. Bijenhof Husqvarna; 4. J.
Weustenenk, Montesa; 5. J. Arfrnan,
Maico.
Bij de B-rijders ging Jan Klein Brinke op
Maico als eerste door de finisch; 2. J.
Broekhof, Maico; 3. A. Boesveld, Suzu-
ki; 4. J. Koop, Montesa; 5. G. Wentink,
Maico. Bij de jeugd (bromfietsen 50 CC)
werd G.H. Bosch winnaar; 2. N. Bouw-

meister; 3. E. Wullink;4. P. Roessink; 5.
R. Helmink. De eerstvolgende wedstrijd
van "De Graafschaprijders" zal worden
gehouden in het kader van de Oranje-
festen op maandag l mei. Deze wedstrij-
den vinden plaats op een circuit gelegen
in Brinkerhof 2, welke is te vinden
tussen de driehoek Berend van Hack-
fortweg - Het Hoge - Brinkerhof l -
rondwegHengelo -Zutphen. Ingang van
het circuit nabij de Berend van Hack-
fortweg/het Hoge. De ieugdrijders
(bromfietsen 50 CC) in totaaf 15 jongelui
zullen twee maches van elk tien minuten
en twee ronden rijden. De 20 rijders in
de A en B - klasse rijden twee manches
van elk 12 minuten en 2 ronden.

Oranje - vereniging
Na een groot aantal jaren in dezelfde
samenstelling de vereniging te hebben
geleid, meende het zittende bestuur
thans in zijn geheel te moeten aftreden.
Een viertal dorpsgenoten was bereid de
vrij gekomen plaatsen te gaan bezetten.
Op de laatst gehouden bestuursvergade-
ring werden de functies verdeeld, zodat
het nieuwe bestuur thans als volgt is
samengesteld:
Voorzitter: de heer A. Schipper; secreta-
ris: de heer G. te Velthuis; penning-
meester: de heer E.H. Brunnekreeft;
Alf. Adjunct: mej. T.A. Oosterhuis.
Het afgetreden bestuur wenst zijn opvol-
gers van harte succes toe bij hun werk.

R. Ottens secretaris.

Vorden wint met 6-5 van DWK uit
Barneveld
De heren van Vorden en Barneveld
hebben hun competitiewedstrijd zater-
dagavond afgesloten met een nipte 6-5
overwinning voor de thuisclub. Het was
een bijzonder spannende wedstrijd waar-

Vordens toneel speelde voor TTV Vorden
Eens per jaar biedt de touwtrekvereni-
ging Vorden aan alle leveranciers van
oud-papier een toneelavond aan. Woens-
dagavond was zaal Schoenaker bijna

Ach...'t kasteel toch...'t
Non stop revue - Non stop

VRIJDAG 12 MEI
Officiële

VOORVERKOOP
VAN ENTREEKAARTEN VOOR DE
VORDENSE REVUE
op 17,18,19; 20 en 21 mei

Kaarten in de voorverkoop è f 7,50 verkrijgbaar bij
BODEGA 't PANT' ^ELTJE, VORDEN VAN 18.00 tot 20.00 uur

Whisky
KöpkePort 9,95
Sherry Old Medium _ 0.
Van het vat met 50 cent korting. Per liter voor D jVD

Jonge Florijn 11,95
Jonge Ganzeboom 11,25

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

feheel bezet met genodigden, tevens
onateurs en leden van de touwtrek-

vereniging. Zij allen hebben erg genoten
van het kostelijke toneelspel m drie
bedrijven dat werd opgevoerd door
Vordens Toneel. Het spel, getiteld "Het
Witte Legioen" is geschreven door Maar-
ten van Vught en speelde plm. 1950 op
het kantoor van de directrice van een
ziekenhuis, waar gewonde militairen
terugkerend uit Indonesië werden ver-
pleegd. De zes dames en vijf heren die
meespeelden vertolkten hun rollen op
sublieme wijze.

TTV Vorden-voorzitter Jan Knoef dank-
te allen voor het mooie spel. Speciaal de
regisseur de heer Henk Holsbeeke,
grimeur H. Juriëns (Arnhem) en de
decorbouwers werden voor het voetlicht
gehaald. Hij bood elke speler(ster) bloe-
men aan. De heer Knoet hield eveneens
zijn gebruikelijke toespraak tot de oud-
papier leveranciers, waarvan het aantal
m Vorden en omstreken plm. 800
bedraagt. Hij dankte hen voor hun
medewerking. Een extra applaus kreeg
Antoon Steenbreker en zijn team, die
inhet afgelopen seizoen ruim 220 ton
oud-papier bij elkaar sleepten (dit is
weer 25 ton meer dan het voorgaande
jaar). De TTV Vorden kan door de
opbrengst van dit oud-papier diverse
activiteiten ontplooien en net zelf ge-
bouwde clubhuis mede in stand houden.
Hoewel het oude papier momenteel sterk
in prijs is gedaald gaan we toch door,
aldus de heer Knoet.

De in de pauze gehouden verloting werd
een groot succes. Op zaterdag 22 april
wera nogmaals een opvoering in zaal
Schoenaker gegeven omdat het niet
mogelijk bleek alle leveranciers in een
keer te herbergen. Ook toen was de
toegang gratis en kreeg elke bezoeker
een gratis consumptie.

Uitgebreid
tennisprogramma
Vorden. Vordens Tennispark staat de
komende dagen een druk programma te
wachten. Zaterdag ontvangt Vorden in
de herenselektie Vaassen II en de
junioren Doesburg. Het mixedteam -
speelt uit tegen Almen. Zondag vindt in
Almen een uitwisseling plaats tussen
enkele jeugdteams van Vorden en Al-
men. In de heren zondagcompetitie
speelt Vorden thuis. Op Koninginnedag
(l mei) wordt een onderling mixed-
toernooi voor senioren gehouden (zie
advertentie). Op Hemelvaartsdag is er
een toernooi voor juniorleden.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

De tennisvereniging

V.T.P.
organiseert op maandag 1 mei, Koninginnedag

Groot Mix-
toernooi
voor senioren-leden

Inschrijven tussen 9.00 en 9.15 uur op ons
sportcomplex.

Tevens op donderdag 4 mei, Hemelvaartsdag

jeugdtoernooi
Inschrijven tussen 9.00 en 9.15 op ons sport-
complex.

Extra voordelige

Verse soepgroente 1 so gram.. . 89

Maroc Sinaasappels 10 voor 249

Grote bloemkool 198

Rode Grape f ruits 6 vooT 249

Rode kOOl panklaar 500 gram 45

Weekendaanbieding bloemen ^ __

Boeketje gemengde Orchideeën ö, /O

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg- 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag



wie
weet
het beste
wat
vrijetijds-
mode

Samen weten wij er
alles van: ons per-

soonlijk advies
kombineren wij

graag met uw
speciale wensen.

Wedden dat u als
tevreden klant bij

ons de deur uitgaat?
Zeker weten!

/choolclermciA

Speel mee in de
Kastelen-zegel-aktie
van de Vord. Wink. Ver.

Krijgt u ze niet?
Vraag er gerust naar.

Een winkelier is ook maar een mens en kan dus ook
wat vergeten.

Voor de komende feesten
„feestelijke" aanbiedingen
bij Modecentrum
TEUNISSEN - RUURLO
Poplinmantel
Normaal 105,- nu

Jacket poplin
Normaal 59,50 nu

Metallic
Nu vanaf

Japonnen
Vanaf

Pakjes in „gebreid" en "zijden jersey"
Vanaf

Kinderjackets
Nylon Vanaf

Kinderblouses
Vanaf .

Vrijdags tot 9 uur open
Vanaf 1 mei zijn wij 's maandags gesloten en woensdag de
HELE DAG OPEN

Kindersandalen
met voetbed
koopt u bij ons
al vanaf . 31,95

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

WONINGBOUWVERENIGING

"THUIS BEST"
Hiermede brengen wij onder de
aandacht van belanghebbenden dat
de woningcommissie Vorden op
maandag 1 mei 1978

geen spreekuur
zal houden.

Het spreekuur is verplaatst naar
maandag 8 mei 1978.

"Het bestuur"

India blouses

Uw zaak

Voor dames en heren
in ecru en bleu * Q
Nu löf-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Speciale aanbieding
langspeelplaten

Earth, Wind and Fire 16,50
Neil Diamond 18,50
Santana, Moonf lower 21,00
Vicky Leandros,
Nieuwste L.P 16,50
Wings, London Town 16,50
Heart, Little Queen 16,50
Ramjam 16,50
Alle Single's nog steeds 5,50

Allen bij uw
Grammofoonplaten-speciaalzaak

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 05752-2577

Combini

Bikini's
naar maat

Om zelf te kombineren
wat betreft maat en model

jffflf/ff/f/f
Naar u eigen smaak
Passend bij uw figuur.

tcKtiel en mode
/chooldermon

ra«dhuis»Ua«t W. 1367 vordm

Bent u de beklaagde?
Omdat u met uw lastige voeten altijd
loopt met pijn?

Kom er dan eens getuige van zijn
hoeveel soorten gemakschoenen
Wullink te bieden heeft om het uw
voeten gemakkelijker te maken.

Talrijke nieuwe modellen in:
DUREA
CRISTALL
SMITS
ORTHO

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

gordijnen
Gordijnen te kust en te keur.

Weefstoffen en
drukstoffen, velours in
verrukkelijk-fraaie
tinten, open weaves en
vitrages... kortom u vindt
bij ons een enorme keus.
Bijvoorbeeld nu als
speciale aanbieding:

Kamerhoge gordijnen
in verschillende dessins
voor 49,50 per meter

adviseurS voor 't betere* woningtextiel! —>

BODEGA

VORDEN

Koninginnedag:
de gehele dag geopend

's middags en 's avonds

Muziek-trio Bert Broek!

HENGELOlGi D)TEL.O5753 -1461

Dansen
30 april en 1 mei

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Martens

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

uw emen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service var^

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Sport! - Spanning! - Sensatie!
Zondag 30 april

Grote

autocross
in WARKEN
bij Warnsveld
(bij camping Leunk)

Meer dan 100 coureurs in aktie!
— Sportklasse
— standaardklasse
— en plaatselijke rijders

Onder auspiciën Sticht. Oost-Nederland

Aan vang 13.00 uur

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal


