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Burgemeester
Vunderink
reikte
ridderorden
uit
Burgemeester Mr. M. Vunderink speldde
vrijdagmiddag de heer K. de Boer aan de
Holskampweg l te Vorden het erekruis op
verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
De neer De Boer richtte in 1947 de Middel-
bare land- én tuinbouwschool „Warmonder-
hof" op en is daarvan sindsdien tot zijn
pensionering in 1976 direkteur geweest.
De school was eerst gevestigd in Warmond
en is later, toen behoefte aan een ruimere
behuizing ontstond, verplaatst naar het
landgoed „Thedingsweert" te Kerk-Ave-
zaath. Het instituut startte met zeven in-
terne leerlingen en vier leerkrachten. Het
aantal leerlingen is sindsdien gestegen tot
ruim 140. Als bijzondere verdiensten van de
heer De Boer moeten worden aangemerkt
het met zeer beperkte middelen in het le-
ven roepen van een voor Nederland uniek
en voor West-Europa zeer zeldzaam insti-
tuut. Verder het naast zijn eigenlijke on-
derwijstaak vorm geven aan het praktijk-
onderwijs met de daaraan verbonden inrich-
tingen voor veeverzorging, akkerbouw en
tuinderij. Tenslotte de extra pedagogische
mensvormende zorg van de heer De Boer,

die de verbinding school en internaat met
zich brengt.

van Oranje Nassau. Hij kreeg de onder-
scheiding in zijn hoedanigheid van lid van
de generale financiële raad der Nederland-
se Hervormde Kerk. Mr. Bierman was van
1946 tot 1956 penningmeester van de raad
voor het jeugdwerk van deze kerk. Sedert
1969 is hij lid van de generale financiële
raad waarvan hij van 1969—1975 plaats-
vervangend voorzitter was. Van 1969—1975
was hij quastor-generaal van de Ned. Herv.
Kerk en sedert 1945 tot heden bestuurslid,
van 1961 af voorzitter van het Burgerwees-
huis te Rotterdam. Van 1969—1976 was hij
gedelegeeerd bestuurslid van de Hartstich-
ting. Tevens was hij van 1956—1969 be-
stuurslid van de PCRV afdeling Rotterdam
en van het Van Dam-ziekenhuis aldaar.

De tweede Vordenaar aan wie burgemees-
ter Vunderink deze dag een onderscheiding
uitreikte was de heer Mr. G. M. Bierman
aan de Wildenborchseweg 12. De heer
Bierman is benoemd tot Officier in de orde

Koerselman
cassettes

Z I U V B M W I T KDKUSTAAA.

Verkiezingsbijeen-
komst CDA
Het plaatselijk CDA in de gemeente Zut-
phen ontvangt op vrijdag 13 mei a.s. frak-
tieleider Dr. R. J. H. Kruisinga, nr. 3 van
de kandidatenlijst.
Hij zal een bezoek brengen aan de Stiching
Bijzonder Opbouwwerk Marswegkwartier
psychiatrische inrichtingen Groot Graffel
te Warnsveld en het Rondje van Zutphen
met aansluitend mogelijkheid tot gesprek
in café Pierro, waar een perskonferentie
gehouden zal worden. In de Buitensociëteit
zal de heer Kruisinga het woord voeren over
het onderwerp „de eigen weg van de chris-
tendemokratie" waarbij gelegenheid zal zijn
voor het stellen van vragen. (Zie de ad-
vertentie in dit nummer.)

Draaiorgel
Op 4 april kreeg Patricia ten Barge er een
broertje bij nl. Vincent oftewel „Kareltje".
Vader Cor ten Barge die naast zijn vele
andere aktiviteiten ook zijn huwelijksplich-
ten na was gekomen, kon van zijn kollega's
van discobar Invention te Hengelo een se-
renade verwachten. Zij hadden hiervoor een
draaiorgel laten komen om hun felicitaties
luister bij te zetten.

Dat hierna bij Corry en Hanny het drank-
orgel riet stil .-• 'Hjk zijn.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-̂ P& - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M.' Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

In gemeentenieuws deze week de volgende
punten:
1. Een overziccht van reeds bestaande en

gewijzigde subsidieregelingen.
2. Spreekuur burgemeester.

Punt 1.
1. Een overzicht van reeds bestaande en
wijzigde subsidieregelingen (deel 1)
Het subsidiebeleid is thans in een stadium
gekomen, waarin men vaak niet meer het
geheel kan overzien. Vandaar dat wij deze
week aandacht zullen besteden aan een
aantal subsidieregelingen, samenhangende
met „de eigen woning". Volgende week zul-
len nog enkele opmerkingen volgen aan-
gaande subsidieregelingen met betrekking
tot huur van woningen.

Aankoop van een nieuw huis
Wie een nieuw huis koopt of laat bouwen
om er zelf in te gaan wonen, kan van het
rijk gedurende maximaal tien jaar een
jaarlijkse - steeds met 10% aflopende - bij-
drage krijgen. De bijdrage voor het eerste
jaar is momenteel ƒ 4.700,— als de stich.
tingskosten van de woning niet meer be-
dragen dan ƒ 102.000,—. Voor woningen,
waarvan de stichtingskosten liggen tussen
ƒ 102.000,— en ƒ 123.000,— gelden lagere
bijdragen. Bedragen de stichtingskosten
meer dan ƒ 123.000,— dan worden geen bij-
dragen meer verstrekt.
Als de eigenaar-bewoner van een krot een
nieuwe woning laat bouwen, krijgt hij boven
de normale subsidie nog eens 50% extra
subsidie. Laat hij eerst een krot afbreken,
dan ontvangt hij nog eens ƒ 4.000,— als
eenmalige premie.

Lokatiesubsidie
In de door de minister aangewezen gemeen-
ten of in stadsvernieuwingsgebieden kan
een extra bijdrage worden verkregen in
buitensporig hoge grondkosten de zoge-
naamde lokatiesubsidie.

Kenteloze lening
Aan mensen met een bescheiden inkomen
kan ten behoeve van een eigen woning uit
het Bezitsvormingsfonds een renteloze le-
ning van ƒ 2.400,— worden verstrekt. De
voorwaarde is, dat de verwervingskosten
van een bestaand huis niet meer dan
ƒ 70.000,— zijn en die van een nieuwbouw-
huis niet meer dan ƒ 102.000,—. Verwer-
vingskosten zijn: koopsom, notariskosten,
overdrachtskosten en makelaarskosten sa-
men. Hypotheekkosten tellen niet mee.

Beschutte sfeer
Voor mensen met een bescheiden inkomen
is er ook nog de mogelijkheid een woning
te kopen in de zogenaamde „beschutte
sfeer". Deze woningen moeten worden ge-

bouwd op initiatief van een woningbouw-
corporatie, het Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten of het Bouwfonds Zuid-Nederland
of een gemeente. Voor dergelijke woningen
geldt een extra financiële bijdrage. Deze
omvat:
— een rijkslening ter grootte van de aan-

vaarde stichtingskosten van de woning;
— een jaarlijkse bijdrage tot maximaal

ƒ 5.200,—.
Om voor 1977 voor een rijkslening in aan-
merking te komen, mag het belastbaar in-
komen in 1975 niet hoger geweest zijn dan
ƒ 24.000,—. Een aanvullende jaarlijkse bij-
drage wordt gegeven tot een belastbaar in-
komen van ƒ 18.750,— in 1975. (Deze be-
draagt ƒ 480,— of ƒ 960,— per jaar bij een
inkomen beneden ƒ 16.000,—.)

Gemeentegarantie
Kopers van woningen kunnen een gemeen-
telijke garantie (met deelneming van het
Rijk) aanvragen. Daardoor is het mogelijk
een lening aan te gaan, die gelijk is aan
de stichtingskosten van de woning, een zo-
genaamde 100%-lening. De verwervings-
kosten moeten beneden een bepaalde grens
blijven. Die is voor nieuwe woningen
ƒ 175.000,— en voor bestaande woningen
ƒ 115.000,—. Dankzij de gemeentegarantie
zijn de geldgevers bereid een hogere hypo-
thecaire geldlening te geven en is het dus
mogelijk met een betrekkelijk gering be-
drag aan eigen geld een huis te kopen of te
laten bouwen.

Isolatiesubsidie
Zowel de eigenaar als de huurder kan voor
de verbetering van de warmte-isolatie van
zijn woning een subsidie krijgen. Deze sub-
sidie wordt in één keer uitbetaald en be-
draagt:
- voor een bestaande woning tweenegen-

de deel van de totale kosten. Aanvragen
voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen;

— voor te bouwen woningen tweenegende
deel van de extra kosten van de voor-
zieningen. Aanvragen voordat het huis
wordt gebouwd.

Deze voorzieningen bestaan hoofdzakelijk
uit het aanbrengen van een dubbele begla-
zing, het laten vullen van de spouw van een
woning met een isolerende stof en het iso-
leren van het dak. De subsidie bedraagt in
beide gevallen maximaal ƒ 666,—.

Verbetering van partikuliere woningen
Voor de verbetering van woningen bestaat
eveneens een subsidieregeling. De gemeente
kan subsidie verstrekken voor verbeterings-
kosten, die niet lager dan ƒ 1.500,— en niet
hoger zijn dan ƒ 65.000,—. Er kunnen wel
verbeteringen worden uitgevoerd, die bo-

ven dit laatste bedrag uitgaan. Voor de
meerdere kosten wordt dan echter geen
subsidie verstrekt.
De subsidie wordt, afhankelijk van de hoog-
te van de kosten, verstrekt als een bijdrage
ineens of als jaarlijkse bijdrage.
Tot een bedrag van ƒ 15.000,— ^kan een
eigenaar-bewoner een bijdrage ineens van
40% van de kosten krijgen. Boven dit be-
drag tot ƒ 65.000,— ontvangt hij een jaar-
lijkse bijdrage, die in 10 jaar afloopt van
10% naar 4%.
De eigenaar-verhuurder krijgt tot een be-
drag van ƒ 5.000,— de bijdrage ineens van
40%. Tussen ƒ 5.000,— en ƒ 15.000,— kan
hij kiezen tussen een bijdrage ineens van
40% of de 10 jaar durende jaarlijkse bij-
drage. Boven de ƒ 15.000,— tot ƒ 65.000,—
krijgt hij een 20 jaar durende jaarlijkse bij-
drage, aflopend van 7% naar 3%. Ook is
er de mogelijkheid een subsidie te krijgen
voor het laten aanbrengen van bepaalde
voorzieningen, die geen deel uitmaken van
een algehele verbetering van de woning.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een nieuw toilet,
een douche, een keuken of een bergruimte
buiten de woning of voor de noodzakelijk
uitbreiding en vervanging van elektrische
installatie (als het elektriciteitsbedrijf dit
vereist). De hiervoor beschikbare bedragen
variëren van ƒ 1.150,— voor een toilet tot
ƒ 2.900,— voor een keukenruimte met in-
richting.
Tegenover het krijgen van subsidie staat
de verplichting van de eigenaar-verhuur-
der de huurverhoging voor het verbeteren
van de woning te berekenen volgens de
richtlijnen die daarvoor zijn vastgesteld.
In een tabel die het ministerie hanteert is
het percentage (van de verbeteringskos-
ten) af te lezen waarmee de huur maxi.
maal mag worden verhoogd, als de woning
met overheidssteun wordt verbeterd.
Wanneer uitsluitend aparte voorzieningen
worden aangebracht, geldt niet de tabel,
maar worden vaste bedragen voor de huur-
verhoging aangehouden.
Het is mogelijk verbeteringen zelf uit te
voeren. Subsidie wordt dan uitsluitend ver-
leend voor de materiaalkosten. Ook de
huurder kan met toestemming van de ver-
huurder de verbetering zelf uitvoeren of
laten uitvoeren. Hij ontvangt dan de sub-
sidie. In dit geval kan er geen sprake zijn
van een (extra) .huurverhoging.
Voor een hypothecaire lening ten behoeve
van de woningverbetering kan een door het
Rjjk gegarandeerde gemeentegarantie wor-
den gegeven.

Punt 2.
Spreekuur burgemeester
De burgemeester zal op vrijdag 6 mei geen
spreekuur houden.

UITSCHIETER

VAN DE WEEK !

Poplin

regenmantel
in groen, RAF, marine

nu 89,50

vrijdags koopavond

AVO-kollekte
Komende week, van 9 tot 15 mei, zal AVO
Nederland weer een beroep doen op u voor
de jaarlijkse bijdrage ten bate van onze ge-
handikapte medemens. In dit jubileumjaar
(31 augustus bestaat AVO-Nederland 50
jaar) start het met een jubileumprojekt dat
de emancipatie en integratie van de min-
dervaliden in de merendeels uit valide men-
sen bestaande maatschappij beoogt.
Dit projekt kreeg als naam „land zonder
drempels". De te ondernemen akties richten
zich in het bijzonder op de mentaliteitsver-
andering c.q. beïnvloeding van validen t.g.v.
mindervaliden. Daarnaast streeft AVO-Ne-
derland naar het stichten van een rekrea-
tieprojekt dat voor iedereen, letterlijk en
figuurlijk, toegankelijk is. In dit geval dus
zeer konkreet „land zonder drempels".

Nutsfloralia
Ook dit jaar reikt Floralia weer stekplan-

aan kinderen van de lagere scho-
ook aan volwassenen. De planten
geleverd door de firma Kettelerij.

Op 23, 24 en 25 september wordt de jaar-
lijkse tentoonstelling gehouden waar dan de
stekplantjes als flinke planten terug te

zijn.
dit jaar weer een bloemschik-

georganiseerd. De data hiervan zijn
17,~24 en 31 augustus en 7, 14 en 22 sep-
tember. Nadere inlichtingen hierover vol-
gen t.z.t. in Contact. Zie voor gegevens om-
trent de uitreiking van de stekplanten de
advertentie elders in dit blad.

Donderdagavond jl. waren vier koren sa-
mengekomen in de Ned. Herv. kerk die vol-
gens voorzitter Wiltink van Excelsior voor
elk wat wils te bieden hadden.
Het Jongerenkoor uit Lochem o.l.v. de heer
M. L. Nuis, beet het spits af. Dit koor had
de muziek uitstekend onder de knie en de
uitvoering was prachtig. Hierna kwam Can-
ticum uit Gorssel o.l.v. de heer G. van
Poppel aan de beurt met Psalm 101 en lied
463 en 483. Daarna traden het Jeugdkoor
en Excelsior uit Vorden op.
Nadat de koren samen met het publiek en
op het orgel begeleid door de heer Woud-
stra lied 415 gezongen hadden, traden beide
jeugdkoren weer voor het voetlicht. Ook
Canticum en Excelsior brachten nog en-
kele liederen ten gehore o.a. twee canons.
Als slot van dit concert zongen Canticum
en Excelsior samen o.l.v. de heer Nuis
psalm 100 in een bewerking van H. Schütz.
Al met al was het een avond waarop bij-
zonder mooie muziek te beluisteren was.

Tussenlanding
luchtballon
De luchtballon van de bekende Haagse bal-
lonvaarster mevrouw Nini Boesman heeft
zaterdagavond op de Kranenburg een grote
menigte op de been gebracht. Tegen half
zeven scheen de ballon, de PH-HBC De Don
die uit zuidwestelijke richting kwam aan-
varen, te willen landen op het sportterrein
van de s.v. Ratti maar door ballast af te
werpen gelukte het nog ruim een kilometer
verder te komen. In het weiland van de
heer Nijenhuis werden de ankers uitgegooid
en landde de ballon. Nadat een passagier
was uitgestapt vervolgde mevr. Boesman
haar tocht.

Dammen
De finale om het Gelders damkampioen.
schap voor viertallen tussen DCV Vorden
en damklub Lent wordt toch in Vorden
gespeeld en wel op vrijdagavond 13 mei.
Zoals bekend speelt wereldkampioen Harm
Wiersma bij Lent aan het eerste bord.

BURGERLIJKE '
STAND

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geboren: Tamara Nijenhuis.

Gehuwd: J. W. Kornegoor en H. G. A. Wa_
genvoort.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

8 mei: 10.00 uur ds. J. Langstraat en ds.
J. J. van Zorge (weekend oud-predikanten
van Vorden)

KAPEL DE WILDENBORCH
geen dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
8 mei: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier kin-
dernevendienst; 19.00 uur ds. A. C. van
Nood, Barchem

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelQk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bö de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Moons, 's-Heerenberg, tel. 08346-1875 en
M. H. van Muiswinkel, Borculo, telefoon
05457-1981

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1277

De daarop volgende week:
's Awonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uui
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundig^
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotlheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreoepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand mei mevr. Gille, telefoon 2151,
gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsla-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kai?toor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00nl7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U,

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Krulsgébouw

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsibergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17̂ 19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten



NU OF NOOIT!! Enorme prijsverlaging!
66 cm. Grootbeeld KLEUREN T.V.
riptoetsen, model 1977 en ... 3 jaar garantie

geen 2428,- maar slechts

SCHAUB-LORENZ

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATEN-

SPECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg l - Yorden - Tel. 2577

.•

V/W W ZQORRL TJ£. OOK P>J>V O V TB
. PROOST l

Casftöa Vermouth
Koffielikeur Cinzano

COGNACGAUTRET 18.55
COGNAC GAUTRET VSX).I 21.90
MACKENZIE Malt Whisky 8jr. 19.95

-Smit-
Slijterij-Vinotheek

Dorpsstraat IQ VorcJenTel,: 05752 -1391.

Edelhouten
vloeren

voor handige doe-'t-zelvers
uit voorraad leverbaar!
vraag naar onze folder met

komplete informatie en instrukties.

Nu is het weer tijd voor
de bloementuin

We zijn ruim gesorteerd in alle
soorten

PERKPLANTEN
verkoop uit de bloemenkas.

Tevens geraniums, fuksia's
en tomatenplanten
Beleefd aanbevelend:

Kwekerij W.
Baak - Pastoriestraat l - Telefoon 05754-406
Ook voor handelaren

8 mei Moederdag
Wat een feest, alleen als u bij ons op

de markt bent geweest.

Veel bloemen en planten o.a.

Anjers uit eigen kas
(per bos 3,75)

Chrysanten (per bos 5,50)
Verder alle soorten planten voor de
tuin

K wekerij W. Hoeve
Hoveniersweg 6 - Zutphen - Telefoon 05750-15363

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de Luxe 1074
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
FIAT 124 1976
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
SIMCA 1301 Special 1972
VAUXHALL VIVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974
Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met open laadbak 4,25 ton laadverm.

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTAJDEAJLHR
Spalstraat 28-80, Hengelo, tel. 05753-1256

DE VROUW EN DE MAN MET EEN
EIGENTIJDSE SMAAK SLAAGT ALTIJD
BIJ

RUURLO

Grote en modieuze kollekties in diverse
prijsklassen

MANTELS t.m. maat 52 vanaf 89,50

JAPONNEN EN PAKJES vanaf ... 89,00

JEUGDIGE JURKJES vanaf 69,00

ROKKEN, BLOUSES vanaf 29,50

PIG-SKIN JASJES div. kleuren v.a. 130,00

KOSTUUMS vanaf 285,00

KOLBERTS vanaf 59,50

PANTALONS t.m. maat 581/4 vanaf 49,50

REGENJASSEN vanaf 97,50

VRIJETIJDSKOSTUUMS nu vanaf 98,00

Jackets, vesten, overhemden in de
nieuwste modellen en dessins

Vrijdags koopavond

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Moederdag

Taartendagli
l
I

HANDWERK

M
Bestel hem eens bij

WARME BAKKER

Oplaat
Dorpsstraat l l, tel. 1373

verschillende soorten en
prijzen

Maak moeder blij met een

zonnescherm
uit voorraad te leveren en beslist niet
duur.

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord. Onderduikers-weg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

KWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
-.elefoon 05753-1710

Vanaf vrijdag 13 mei weer
alle soorten

perkgoed
te koop

Huitink
Ruurloseweg 60, Vorden

Te koop: g.o.h. Puch Maxi.
Krol, Het Kerspel 3, tele-
foon 2043

Goed tehuis gezocht voor
lief klein hondje. Gratis af
te halen bij G. Voskamp,
Larenseweg, Vorden

17-jarig meisje zoekt va_
kantiewerk vanaf 23 mei.
Tel. 05752-2237. Brieven on-
der nr. 10-2 buro Contact

Te koop gevraagd: berg-
roede. Tel. 05752-2111

MOEDERDAG
verwen moeder met een
mooi geschenk

mooie en ruime sortering in:

luxe artikelen

huishoudelijke artikelen

elektrische apparaten

tuinmeubelen enz.
Kom rustig en vrijblijvend bij ons
in de winkel rondkijken.

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Geen moeder woont te ver voor een

bloemengroet
per Fleurop-lnterflora

en met een

bloemencheque
geeft u tweemaal een kado.

WIJ ZORGEN ER VOOR

Bloemenspeciaalzaak

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

Voor Moederdaggeschenken
naar boek. en kantoorboekhandel

Kom eens kijken! Een boek hoort er
bij!

Voor Moederdag
Wij hebben voor u een pracht

kollektie in

KOFFERS
REISTASSEN

STADSTASSEN
DAMESTASJES (ook echt leder)

PORTEMONNEES
PORTEFEUILLES
RIJBEWIJSETUIS

PARAPLUD3S o.a. „Knirps"
de meest gekochte opvouwbare para-
pluie ter wereld.

Meubelen Tapijten Lederwaren

LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 1421

jeans and jackets

textiel en mede
/choolclermctA

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

ONZE PANNEKOEKEN
ONBESCHOFT LEKKER

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634



Ganzeboom, minimumprijs

Bols, bessen of kersen-

Brandewijn
liter

Whisky
William Lawsons per fles

BEERENBURGER
Bols stenen kruik

JONGE JENEVER
Florijn, minimumprijs

Gevraagd flinke

cassiëre en winkelmeisje
liefst geen part-time.

Aanmelden bij de heer Golstein

TROSANJERS
mooie bos

LIDCACTUS
nu voor

Gebak:

249
498
298

TOMPOUCEN
5 stuks

MOEDERDAGTAART
nu voor

GEZINSCARREE
per stuk

Uit onze notenbar
SHANG HAI MIX
250 gram van 190 voor

SHANG HAI NUTS
250 gram van 190 voor

ZOUTE PINDA'S
250 gram van 185 voor

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

SANDRA

Gerard en Rita
Enzerink

Vorden, 25 april 1977
Zutphenseweg 68

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk danken, die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Familie Lenselink

Vorden, mei 1977
Kerkhoflaan 4

Gezocht: goed tehuis voor
een jachthond ± 6 mnd. oud
G. H. Jansen, Hamminkweg
l, Vorden

VOOR MOEDERDAG

dozen bonbons
klein en groot

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

Te koop: een partijtje Ie
nabouw pootaardappelen;
een maaibalk in hefinricht.
en een transporteur 7 m bij
B. van Til, Koekoekstraat 8
Vierakker, tel. 05754-712

Te koop: z.g.a.n. Solex
brommer. Vordenseweg 32,
Hengelo, tel. 05753-1272

Te koop: g.o.h. gasfornuis.
Het Jebbink 32, Vorden

Lerares vraagt te huur per
1 aug.: ruime woongelegen-
heid in Vorden.
Brieven aan: G. v. d. Veen,
Bilderdijklaan 99, Hooge-
veen, tel. 05280-69512

Te koop wegens verhuizing
2 oliekachels met bovengr.
tank; betonmolen; elektr.
lier. Ten Elshof, Geurkenw.
2, Linde

Drogisterij

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Albers vorden

ij moeten helaas verhui-
zen. Wie heeft er plaats
voor onze Groenendaler, het
is een reu en loopt altijd

iten in de ren. Hij is een
;de waakhond. Als u hem

n goede verzorging wilt
geven kunt u er ren en hok
gratis bij overnemen. Wie
heeft er plaats, anders zijn
wij gedwongen deze lieve
hond af te maken.
Ten Elshof, Geurkenweg 2,
Linde

Te koop: Drentse patrijs
jachthond, 2 jaar, levens-
lustig. Joh. Arfman, Broek-
weg 15, Wichmond, telefoon
05754-564 na 6 uur

VOOR MOEDERDAG

rozijnenbrood

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

Wie heeft interesse onze
dochter gitaarles te geven?
H. Vreeman, H. v. Brame-
renstraat 8, Vorden

Te koop: 3 weidepinken.
G. J. Haneveld, Eikenlaan
24, Vorden

Verkrijgbaar: jong fox-
hondje. G. Schouten, Del-
densebroekweg 8, Vorden

Zaterdag 7 mei af te halen
voor een zacht prijsje:
jonge slachthanen. Het Ho-
ge 56, Vorden 's morgens
tussen 8 en 9 uur

Jonge vrouw zoekt werk,
liefst in Vorden in de huis-
houding liefst maandag- en
donderdagmorgen. Brieven
onder nr. 10-1 buro Contact

Goede bijverdienste

Ochtendblad zoekt 'n

bezorger
in Vorden

Opgave 08360-25939

VOOR MOEDERDAG

kwarkpunten

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

Drogisterij

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

GEERT BARGEMAN

en

JANNIE WUESTENENK

gaan trouwen op donderdag 12 mei 1977
in het gemeentehuis van Warnsveld om
14.30 uur.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in café-restaurant „Den Bremer"
Zutphen-Emmerikseweg 37, Toldijk.

Warnsveld, Rouwbroekweg l
Vierakker, Koekoekstraat 23

Toekomstig adres: De Waterhoek D 15, Borculo

geef moeder een

kadobon
voor een

schoonheidsbehandeling

Diny van der Wal
Dorpsstraat 9 - Telefoon 1301

marcel linders
en
anke eskes

trouwen op donderdag 12 mei 1977 om
14.45 in het gemeentehuis te vorden

receptie: van 19.00 tot 20.00 uur in zaal
bakker, dorpsstraat 24, vorden

adres: laan van rapijnen 10, linschoten

/̂ ..speciaal

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 14 mei hopen wy met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

D. GOTINK

D. GOTINK-HIETVELD

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3 tot 5
uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, mei 1977
Ruurloseweg 124

WIJZIGING SPREEKUUR

TANDARTS HACCOU

vanaf 9 mei:

maandag, woensdag,

vrijdag 9.00-9.30 uur

GERUITE

DAMES-

BLOUSES
korte mouw
36 tot en met 44

f 16,50

textiel CA mode

/chooldermciA
raadhuisstraat tol 1367 vorden

Vrijdag 6 mei
is onze verfwinkel om 18.00 uur

gespten

Fa J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 — Vorden

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor
spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

m

NUTSFLORALIA

voor volwassenen woensdag 11 mei
a.s. van 3-4 uur n.m. bij hoveniersbe-
drijf Kettelerij, Zutphenseweg

l bladbegonia en l streptocarpus
prijs per stel ƒ 3,25.

Opgave bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

Voor de schoolkinderen: l begonia
dubbel wit en l fuchsia, prijs per
stel ƒ 2,50

De plantjes voor de schoolkinderen worden
11 mei op school uitgereikt.

en

rijwielbiezers
of personen die hiervoor opgeleid
wensen te worden.

Sollicitaties, zowel scnrafltelrjk als
mondeling kunt u richten aan: Afd.
Personeelszaken, Enkweg 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

rond, vierkant of hartmodel
diverse smaken.

Bij taarten vanaf ƒ 10,— ontvangt u
een prachtige

poppe nkasrbou w p laa t

gratis
zolang de voorraad strekt

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

EMPO

Teenslippers
volop voorradig

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Moederdag

tuinstoelendag

zie onze uitgebreide

fleurige kollektie

tuinmeubelen en parasols

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514



ff IV

•Zonneschermen
•Jalozieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

H.C.I
Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2121

u krijgt uw zin!
Voor elke bijzondere gelegenheid hebben wij een royale keuze

kostuums voor èlle soorten mannen. Tien tegen één dat u bij ons
slaagt en nog voordelig ook

tcKliel en mode

/chooldermciA

Moederdag:

bloemendag
Deze week een enorme keuze in

groene en bloeiende
planten
rechtstreeks van de Aalsmeerse
bloemenveiling.

Volop verse snijbloemen
Kom kijken in onze grote verkoop-
bloemenkas

FA WIJNBERGEN & ZN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1473

Ruime parkeergelegenheid.
Vrijdagavonds koopavond

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

G. W. Eijerkamp
Vorden

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispooftafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisefs

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOKRSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties

l Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

l VOOR MOEDERDAG

leuke taarten
bestel tijdig

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

" ..ik ben Ka Bouter van de Rabobank. En ik 7aai, net als mijn vader Pa
en mijn moeder Ma, die al eerder in jullie krant hebben gestaan.
Ze hebben het druk, joh!! Zaaien, zaaien en nog eens zaaien, want straks
is het volop zomer. Overal kleur. Fleur. Bladeren, bloemen. Groen, geel.
blauw, rood. oranje, wit, turquoise...cerise...Te gek hoor. Ik help. In de
tuinen, in de bloembakken op de balkons. In potten. In steden en dorpea
Waar maar Rabobanken zijnl Help je mee?

Bij de Rabobank liggen drie soorten bloemzaadjes voor je klaar. Weer andere
dan vorige maand. Nu zijn het het Slaapmutsje, de Zomerazalea en de Zomercypres.

Dat belooft wat Je kunt ze bijna overal gebruiken. Ga even naar je
Rabobank. Als je toch spaart, dan kun je gelijk nog een fleurig presentje
meenemen: een sticker met mijn portret erop. Ik vertel je daarop duidelijk
hoe je het allemaal precies moet doen met de bloemzaadjes.

Noeje kunt sparen.
Bij de Rabobank sparen jonge spaarders ekstra voordelig!
Natuurlijk is er de spaarpot voor de peuters. Gezellige kleurtjes.
Staat overal leuk, spaart gemakkelijk. Sparen op school met
Ekko de Eekhoorn. Van 6 t/m 10 jaar. Elk jaar een leuke
verrassing!
Grijp-5 voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar, levert een ekstra premie op
van 5%, da's niet mis... En als je 15 bent geworden kun je meedoen
aan het Ideaal Spaarplan "De Zilvervloot", met zelfs 10% ekstra premie
Vraag er allemaal maar eens naar bij de Rabobank.

Hé, hallo allemaal: fijne vakantie straks, groetjes van Pa en Ma en van mij natuurlijk,
tot ziens bij de Rabobank, Sparen en... zaaien maar l

Rabobank
geld en goede raad

8 6557
m 8558

Kadoos voor
Moederdag

vindt u bij ons te kust

en te keur

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELWIINK

Moederdag ...
voor een leuk

kado
naar:

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9 - Telefoon 1301

Echte Moederdag
kado-
aanbiedingen

Voor haar persoonlijk
HAARKRULSET „Carmen" een
echte blijmaker van 121,— 83,25
VOGUE SET „Remington" hairstyle
voor kammen, borstelen, drogen en
krullen, van 79,50 69,50
HAARDROOGSET „Philips" voor
drogen, kammen en borstelen
van 82,50 67,50
HAARKRULTANG met mist „Re-
mington" van 65,—- 45,—
HAARDROOGKAP „Krups" een
lichtgewicht droogmuts die ander
werk doen niet belemmert van 79,50 45,—
LADYSHAVE van Philips en
Remington prijs vanaf 47,—

Voor haar dagelijks gemak
Bloemenverstuivers 3,—

Mok voor MA 3,75
Kop en schotel voor Moeder 3,60
Glaskan, l liter 4,95

Personenweger vanaf 14,50

Naaibox 10,25
Groentewasser en centrifuge merk
„Cogebi" van 27,95 22,95
Huishoudweegschaal 15,50

Messenscherper elektrisch 23,75
Elektrisch mes Tefal en
Moulinex 39,90
Wekker op lichtnet 34,50

Stoomstrijkers vanaf 49,50

Kom vrijblijvend winkelen, u vindt
een ruime keus in huishoudelijke
artikelen, elektrische apparaten,
grammofoonplaten, musi-cassettes
en geluidsapparatuur

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Goed en lekker eten
maar niet dik worden . . .

DAT KAN:

MET BROOD
vers van uw warme bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 — Vorden — Tel. 05752.1384



•
Donderdag 5 mei 1977

39e jaargang nr. 10 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Raad van Vorden a koord met verkoop
en verbouw gemeentehuis
In een daartoe speciaal belegde vergadering heeft de raad van Vorden zich dins-
dagavond unaniem geschaard achter de voorstellen van het kollege van B&W met
betrekking tot de verkoop van het huidige gemeentehuis aan de Stichting Dorps-
centrum voor een bedrag van ƒ 250.000,— . De stichting zal het gemeentehuis dan
tot dorpscentrum laten verbouwen.

Dit impliceerde dinsdagavond tevens dat
de raad zich garant stelde voor de prompte
betaling van rente en aflossing voor een
door de Stichting Dorpscentrum aan te ga-
ne geldlening groot ƒ 950.000,—. Ter dek-
king van het jaarlijkse tekort zal de ge-
meente een bijdrage verlenen tot maximaal
ƒ 15,— per inwoner.

Voor de behandeling van dit agendapunt
stelde burgemeester Vunderink dat het kol-
lege is geschrokken van de hoge bedragen
met name de stichtingskosten en het jaar-
lijkse exploitatietekort. Dit laatste tekort
bedraagt namelijk ruim een ton. „We heb-
ben met de drie betrokken raadskommis-
sies overleg gepleegd om te komen tot een

• eenvoudiger opzet. Gezien het krappe tijds-
schema was dit niet mogelijk." De heer
Vunderink had van de betrokken raads-

. kommissies wel de indruk gekregen dat
men het een goed voorstel van het kollege
vond, hetgeen in het verdere verloop van
de vergadering ook wel bleek.

De heer Vunderink wees er op dat dit pro.
jekt nauw samenhangt met het kasteel-
projekt. Aanvankelijk lag het in de bedoe-
ling om tijdens deze raadsvergadering te-
vens dit kasteelprojekt aan de orde te stel-
len. Maar omdat er op dit moment onvol-
doende gegevens beschikbaar zijn, zal dit
worden behandeld in de raadsvergadering
van dinsdag 31 mei (de geplande vergade-
ring op dinsdag 17 mei zal geen doorgang
vinden).
Wel deelde burgemeester Vunderink al vast
mee dat dé budgettaire lasten met betrek
king tot kasteel Vorden wel zo ongeveer
zullen uitvallen als destijds geraamd.

De heer Geerken (CDA) toonde zich, na de
eerdere teleurstellingen in plan Zuid, bij-
zonder verheugd dat met de verbouw van

het huidige gemeentehuis kan worden be-
gonnen. Met het kollege was hij van me-
ning dat de voordelen beslist opwegen te-
gen het jaarlijkse exploitatietekort. De
heer Geerken kreeg van de voorzitter te
horen dat in september met de verbouw
zal kunnen worden begonnen.

Mr. v. d. Wall Bake (VVD) achtte het tijd-
stip aangebroken om nu door te zetten.
„Het dorpscentrum is een belangrijke scha-
kel in het programma welzijnsvoorziening
in onze gemeente. De heer v. d. Wall Bake
wees in dit verband op de reeds tot stand
gekomen projekten als bibliotheek en de
sportzaal. Het ramen van kosten vond hij
zoals nu is gebleken, in deze tijd maar een
moeilijke zaak. „Het bestuur van het dorps-
centrum heeft nu een zware taak op de
schouders gekregen nu zij er voor dient te
zorgen dat de ruimte voldoende zal worden
benut. Hogere bijdragen dan vijftien gulden
per inwoner achtte de fraktievoorzitter van
de VVD niet verantwoord.

De heer A. Ploeger die namens de fraktie
van de PvdA het woord voerde, wees op de
moeizame weg die er aan is voorafgegaan
alvorens het zover was dat dit voorstel in
de raad kon komen. Hij hoopte dat het
dorpscentrum goed zal funktioneren en dat
het zal bijdragen tot vermindering van de
„hokjesgeest". Wel bepleitte de heer Ploe-
ger bij het kollege dat de „grip" van de ge-
meente op de gang van zaken in het toe-
komstige dorpscentrum wat sterker ge-
waarborgd wordt als nu in het voorstel is
begrepen. „Een afvaardiging van „alleen"
maar twee raadsleden in een dorpscentrum
van 17 bestuursleden lijkt ons bepaald—te
mager", aldus de heer Ploeger. Met de|
koop van het gemeentehuis had hij
wat moeite omdat er nog onzekerheden
zijn in financieel opzicht en onzekerheden

ten aanzien van de vraag wanneer dat nieu-
we gemeentehuis kan worden betrokken.

„We gooien oude schoenen weg (hoewel
nog lang niet versleten) om er een paar uit
de middeleeuwen voor terug te krijgen."

Burgemeester Vunderink wees er nogmaals
op dat wat de onzekerheden betreft deze
niet hoger liggen dan toen destijds met het
kasteelprojekt werd gestart. Ook gaf hij
de heer Ploeger de verzekering dat ontrui-
ming van het huidige gemeentehuis beslist
niet eerder zal plaatsvinden dan wanneer
het gemeentelijke apparaat overgehuisd
kan worden naar het kasteel.

De heer L. de Boer (Vordens Belang) was
van mening dat het toekomstig dorpscen-
trum ieders respekt zal afdwingen. Wel
vond hij dat er na realisering van het
dorpscentrum teveel aan ruimte beschik-
baar is in Vorden (horeca). Er zal een
studie gemaakt moeten worden om een
zo nuttig mogelijk gebruik van dit gebouw
te krijgen. Alle groeperingen moeten vol-
doende inspraak gegeven worden, aldus de
heer De Boer die ook een studie wenselijk
achtte over mogelijke verbeterde beheers-
vorm in de toekomst. De jaarlijkse kosten
kunnen naar zijn mening sterk terugge-
bracht worden.

Burgemeester Vunderink liet weten dat het
gemeentebestuur zich wat deze laatste op-
merking van de heer De Boer betreft, in
verbinding zal stellen met het bestuur van
de Stichting Dorpscentrum.

De heer Geerken voerde hierna nog kort
het woord namens het bestuur van de stich-
ting, waarvan hij voorzitter is. „Nu de raad
unaniem dit besluit heeft genomen, bete-
kent dit een ondersteuning voor het beleid
van het stichtingsbestuur." Ook hij hoopte
evenals de heer v. d. Wall Bake, dat het
dorpscentrum het „huis van onze bevol-
king" zal worden.

Bij de rondvraag informeerde de heer De
Boer naar de stand van zaken met betrek-
king tot het onderzoek naar de klachten
die er zijn gerezen in plan Boonk over het
centrale antennesysteem. Wethouder Ban-
nink (CDA) deelde hierop mee dat de be-
trokkenen zullen worden uitgenodigd voor
een gesprek.

„VORDEN" MOEST BIJNA 50 JAAR WACHTEN OP KNVB
De rust in en om het klubgebouw van de voetbalvereniging Vorden op het gemeen-
telijk sportpark is weergekeerd. Dit tot grote opluchting van de konijntjes die nu
weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn durven komen. Zij hebben het ook wel
bijzonder zwaar te verduren gehad toen Vorden de promotie naar de KNVB vierde.
Het klubgebouw sidderde op haar grondvesten bij het enorme feestgedruis.

Nu hadden ze by Vorden ook wel redenen
om aan deze promotie feestelijke luister bij
te zetten, want in het achtkastelendorp
heeft men op dit feit bijna een halve eeuw
moeten wachten (in 1929 werd de vereni-
ging namelijk opgericht).

VERWACHTING HOOG GESPANNEN

Nu deze voor de geelzwarten zo lang ge-
koesterde wens in vervulling is gegaan,
komt de vraag naar voren: „Vorden wat
nu?" Trainer Charly de Weerd: In de eers-
te plaats zullen we ons het volgend seizoen
moeten proberen te handhaven. We zullen
ons aan het spel moeten aanpassen, niet
aan het spelpeil. Ik geloof namelijk niet dat
het spelpeil bij de meeste klubs in de 4e
klas veel verschilt met d ehoofdklasse.
De Weerd is er van overtuigd dat de hui-
dige selektie op een enkele uitzondering na
nog zeker vijf jaar bij elkaar kan bleven.
Een vreugdevolle konstatering voor de aan-
hang van de geelzwarten, want zy die de
laatste wedstryden van Vorden hebben ge-
zien kunnen met ons tot de konklusie ko_
men dat dit elftal het nog een eind zal kun-
nen brengen in de KNVB.

IN VIER JAAR DRIEMAAL
GEPROMOVEERD

Waar Charly de Weerd by'zonder verguld
mee is, is het BI elftal dat zaterdag aan-
staande kampioen kan worden. „Hier lopen
spelers in die je over een paar jaar zo in
het eerste kunt laten spelen. Zeer talent-
volle jongens zijn er bij", aldus De Weerd.
Het is hem overigens zeer voor de wind
gegaan bij Vorden. Zes seizoenen heeft hij
er nu opzitten. Vlak na zijn komst degra-
deerde Vorden naar de 2e klas GVB omdat
hij de jeugd een kans wilde geven en dat
gaat niet in een, twee jaar. Het vertrouwen
dat hij in zyn jongens stelde, werd niet be-
schaamd, want de afgelopen vier jaren pro-
moveerde Vorden liefst drie keer. Een pres-
tatie die hem niet veel trainers zullen na-
doen.

KONTRAKT VERLENGD
Dat het bestuur van Vorden kontent is met
zijn trainer is natuurlijk een duidelijke zaak
voorzitter Fred Scharenberg: „Het is ge-
woon gewenst dat de trainer by ons blijft.
Zes weken geleden hebben we het kontrakt
met De Weerd verlengd. Na volgend jaar

zien we wel verder." De verstandhouding is
echter van dien aard dat het wel niet bij
een jaar zal blijven.
Een probleem waar Vorden nog mee te
kampen heeft, is de groei van de vereni-
ging. Momenteel telt de klub 9 senioren-
elftallen, 5 junioren- en 6 pupillenelftallen.
En mogen we sekretaris Jansen geloven
dan komen er volgend seizoen nog enkele
elftallen bij. De drie speelvelden zijn dan
ook maximaal bezet. Het derde veld wordt
tevens als trainingsveld gebruikt. En dat
is nu het hete hangijzer bij Vorden. Een
apart oefenterrein is volgens het bestuur
zonder meer nodig.
Wie weet komt het gemeentebestuur de
vereniging dit oefenterrein wel als ge-
schenk aanbieden wanneer Vorden zater-
dagmiddag 21 mei in zaal Smit ter ere van
de promotie naar de KNVB recipieert. Zon-
dag kreeg het kampioenselftal op bijgaan-
de foto reeds een prachtig kado in de
vorm van nieuwe trainingspakken, aange-
boden door de firma Gebr. Barendsen.

Koninginnedag
1977
Muziek in de morgen, dat was het begin,
Toen kwam er al dadelijk de stemming
goed in.
Gebak by de koffie, zo ging het maar door,
En 's middags toen reden de rijtuigen voor.

En al waren we eerst misschien nog wat
bang,
Ik kan u verzekeren, dat duurde niet lang.
Het paardje dat stapte zo rustig daar heen,
We hadden geluk want het zonnetje scheen.

De mensen die wuifden en zwaaiden ons toe,
We lieten ons rijden en werden niet moe.

En wij maar genieten van de heerlijke tocht
We zeiden in Vorden is heel wat gewrocht
van scholen en huizen, zo mooi en zo fijn,
En dan al die tuintjes, ze mogen er zijn.

De vlaggen ze waaiden al heen en weer
De natuur werkte mee de koninginne
ter eer.
En het paardje dat draafde zo fier en zo
sterk
Onze jonge koetsier had plezier in z'n werk.

Gij Vordense ruiters ik schrgf het hner neer
om dit te bedenken, dat strekt u tot eer,
De Oranjekommissie u dank ik meteen
Het was voor elkaar dat zei iedereen.
Het deed ons zo goed, dat g'aan ons dacht
Ja hulde en eer zy u allen gebracht
Wy roepen u toe hiep hiep hoera
Lang leve zij allen in gloria.

Dit werd gemaakt door mevr. Lindenschot
bewoonster van De Wehme

Mevrouw H. Vreeman-Suzebeek
Schutterskoningin in Vorden
Nu we leven In de tijd van de emancipatie van de vrouw, moet er In Vorden ook
maar eens Schutterskoningin komen op Koninginnedag, zo moet mevrouw H. Vree-
man-Suzebeek gedacht hebben. Wel, zij kwam, zag en overwon de vogel die zich
tegen het welgemikte schot van de Vordense huisvrouw niet „staande" wist te
houden.

Samen met haar man maakte de koningin
's-middags een rondtocht door het dorp.
Deze rijtoer werd spontaan georganiseerd
door de aanspanning „In de Reep'n Vor-
den" die in de middaguren bewoners van
het bejaardencentrum De Wehme in de ge-
legenheid stelde deze tocht door Vorden
mee te maken.
Hoogtepunt van de festiviteiten was onge-
twijfeld het aandeel dat de Vordense auto-
en motorklub De Graafschaprijders leverde
door het organiseren van behendigheids- en
rekordwedstrijden die plaatsvonden aan de
Raadhuisstraat en waar naar schatting zo'n
2000 mensen keken. Wat betreft de rekord-
wedstrijden, hieraan, namen uitsluitend rij-
ders deel die in het bezit zijn van een
startbewijs van de KNMV. Jan Oosterink
werd winnaar door het trajekt in l minuut
en 12.4 sekonden af te leggen; 2. Jan
Broekhof 1.14.2; 3. Jan Klein Brinke 1.14.4
Er vond tevens een bromfietswedstrijd
plaats voor de Vordense jeugd beneden de
16 jaar. Winnaar werd Wim Arentsen; 2.
Eric Bulten; 3. Rolf Oosterink.
Na afloop van de verschillende wedstrijden
hadden de KNMV.rijders nog een stunt in
petto door door een brandende hoepel te
rijden.

Voor de leerlingen van de kleuterscholen
en de eerste klassen van de lagere scholen
vond in het Jeugdcentrum een kinderpro-
gramma plaats, terwijl de „ouderen" deel-
namen aan een oriënteringsrit (waarvan de
organisatie m.b.t. een Vordense school wat
„haperde"). De uitslagen hiervan waren:

jongens 11 jaar 1. Jos van Dijk; 2. David
Kippens; 3. André Heyink. Idem 12 jaar:
1. Bas Oosterink; 2. Jan Groot Jebbink.
Idem 13-14 jaar: 1. Han Havenaar; 2. Bert
Sloot; 3. Henk Pardijs. Meisjes 11 jaar: 1.
Carla Bosch; 2. Anja Teunissen; 3. Heide
Gosselink. Idem 12 jaar: 1. Willy Jansen;
2. Susan Bunkers; 3. Jeanet Sessink. Idem
13-14 jaar: 1. Rita Hesselink; 2. Gerdien
Schutte; 3. Nelleke Kuhlemeier. 15 jaar en
ouder: 1. Albert Zents; 2. Henk Oortgiesen;
3. Els Abbink.

Vogelschieten: 1. mevr. H. Vreeman-Suze-
beek (romp); 2. H. Wesselink (kop); 3.
H. Stokkink (rechtervleugel); 4. M. J. Es_
kes (linkervleugel); 5. H. Velhorst (staart).

Buksschieten vrije baan: 1. W. Vreeman;
2. E. Gotink; 3. A. G. Tragter.

Buksschieten (personele baan): 1. H. Meye-
rink; 2. G. J. Oltvoort; 3. E. Gotink.

OU D-PBEDIK ANTENWEEKEND
TE GAST IN VORDEN
De Kerkeraad van de Hervormde kerk te
Vorden heeft de vier nog in leven zijnde
oud-predikanten van de plaatselijke Her-
vormde gemeente uitgenodigd een weekend

het achtkastelendorp te komen. Ze
'Wn alle vier aan deze uitnodiging ge-

hoor kunnen geven. Te weten ds. en mevr.
Jansen, emeritus te Vorden en predikant
van 1941—1973; ds. en mevr. Rijnders, eme-

Geldrop en predikant van 1946—
ds. en mevr. Langstraat, emeritus te

DöWverth en predikant van 1951—1958 en
ds. en mevr. Van Zorge, emeritus te Hattem
predikant van 1959—1968.
De ontvangst in „de Voorde" zal plaats
hebben vrijdagmiddag a.s. 6 mei. Na de
ontvangst en begroeting en de gezamenlijke
broodmaaltijd samen met vertegenwoordi-
gers van de Kerkeraad en de beide huidige
predikanten en hun echtgenotes zal de heer
G. J. Eskes een dia-show verzorgen over
oud-Vorden: Vorden_hoe-het-was.
Vrijdagavond is er gelegenheid voor de ge-
meenteleden en voor ieder die maar wil, om
de oud-predikanten en hun echtgenotes nog
eens te ontmoeten. Het is mogelijk dat ds.
Rijnders om gezondheidsredenen alleen op
de vrijdagmiddag en vrijdagavond aanwe-
zig kan zijn.
Zaterdagmiddag hopen zij samen een rijtoer
te maken door en om Vorden om daarna
iets te eten in een rustiek restaurant.
Zondagmorgen 8 mei hopen ds. Langstraat
en ds. Van Zorge samen de kerkdienst te
leiden in de dorpskerk. Tijdens deze dienst
is er kinderoppas in „de Voorde". Na de
kerkdienst is er in „de Voorde" opnieuw
;elegenheid de predikanten te ontmoeten
n met elkaar een kopje koffie te drinken.

Stellig wordt het een bijzonder weekend
voor de Hervormde gemeente te Vorden.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen v.v. Vorden: Vorden l—WG l
3—0; Erica 5—Vorden 3 O—3; Vorden 4—
Erica 4 4—2; Zutphen 4—Vorden 5 l—1;
Vorden 6—Be Quick 5 2—2; Vorden 7—
Zutphania 6 2—2.
Uitslagen s.v. Ratti afdeling zondag: Ratti
2—Zutphen 6 6—0.

Programma v.v. Vorden: St. Joris l—Vor-
den 1; Vorden 2—Klein Dochteren 2; Vor-
den 3—Zutphen 4; AZC 4—Vorden 4; Vor-
den 5—Sp. Lochem 4; SHE 3—Vorden 6;
SHE 5—Vorden 7; Vorden 8—Be Quick 7.
Programma s.v. Ratti afdeling zaterdag:
Ratti 3—Sinar Moluku 3; Gazelle-Nieuw-
and 5—Ratti 2; AZSV 5—Ratti 4.

Ratti afdeling zondag: Ratti l—SHE 1;
Dierense Boys 5—Ratti 2.

Dammen
DAMKLUB VORDEN IN DE FINALE
TEGEN TEAM VAN HARM WD3RSMA

Het team van de Vordense damklub DCV
heeft in de strijd om het kampioenschap
van Gelderland voor viertallen een unieke

prestatie geleverd door zich te plaatsen
voor de finale die deze maand gespeeld
wordt. Vorden dankt dit sukses door in de
halve finale met niet minder dan 6—2 te
winnen van NOAD l uit Nijmegen. Een uit-
stekende prestatie wanneer men bedenkt
dat NOAD uitkomt in de Ereklassé van de
Kon. Ned. Dambond.
In deze ontmoeting won H. Grotenhuis ten
Harkel aan bord l van J. van Ingen. Tot
hetzelfde resultaat kwam aan bord 2 H.
Ruesink tegen D. de Groot. J. Masselink
en S. Wiersma resp. aan bord 3 en 4 kwa-
men remise overeen met W. Rijks en J.
Geurts.
In de rondes voorafgaande aan de halve
finale kwam Vorden tot de volgende pres-
taties: Vorden—'t Harde 8—0; Vorden—
DVD (Doetinchem) 6—2; Vorden—Apel-
doorn 4—4; Vorden—NOAD (Nijmegen)
2 4—4.
In de finale ontmoet DCV het sterkste team
van de damklub Lent waar niemand minder
dan wereldkampioen Harm Wiersma aan
bord l speelt terwijl het team van Lent ver-
der bestaat uit de bekende Frans Herme-
link, Ruud Palmer en Waldo Alliaar. De
laatstgenoemde is onder andere kampioen
van Suriname.
Dat het jonge team van DCV voor een ui-
termate moeilijke opgave staat om tegen
Harm Wiersma en de zynen tot een gun-
stig resultaat te komen, is natuurlijk een
duidelijke zaak.

DCV WON BEKER
Het door DEZ uit Laren georganiseerde
nederlaagtoernooi i's een sukses geworden
voor DCV. Vrijdagavond werd in Laren van
DEZ gewonnen met 15—5. Hierdoor was
Vorden weer een mooie beker ryker.

Paardesport
Op Koninginnedag namen 10 amazones en
ruiters van de LR De Graafschap deel aan
het kringconcours dat door de LR de Sint
Steffenrijders te Laren werd georganiseerd.
Tijdens de parade werden de prijzen uitge-
reikt.
Bij de dressuur werd Elly Kuypers met Os-
car 3e in de klasse B2, zij ging hierdoor
over naar de klasse L. Annie Lebbink met
Mr. Ed werd 5e in de LI dressuur. Peter
Hollander met Meteoor werd 3e in de klas-
se L.2. Ben Wagenvoort met Mona werd
5e in de klasse M.
Bij het springen klasse B werd Bert Wa-
genvoort met Nanda na barrage 3e.
Het volgende concours waaraan wordt deel-
genomen wordt Hemelvaartdag te Aalten
gehouden.

Geef Max de zak
De Max Tailleur Stichting zal op 11 mei
a.s. in de gemeente Vorden een inzamelak-
tie van gedragen kleding houden, de aktie
Geef Max de Zak. Enkele dagen voor de da-
tum van inzameling zal er huis aan huis
een gele zak worden verspreid. Hierop staat
de dag vermeld waarop deze opgehaald
wordt door het personeel van de stichting.
Men gelieve de zakken te vullen met kle-
ding of huishoudtextiel. De inhoud wordt
gesorteerd op vodden en draagbare kleding.
Van de opbrengst worden van iedere 10.000
kg kleding of 3 mensen een vakantie aan-
geboden of l reumapatiënt een drieweekse
kuurreis naar Bad Gastein in Oostenrijk.
Let wel, de eerstgenoemde vakantie is niet
bestemd voor mensen die lichamelijk of
geestelijk gehandikapt zyn, doch voor zgn.
sociaal en maatschappelijk verdrukten. By-
voorbeeld een vrouw die jarenlang haar
ouders heeft verzorgd, nog nooit op vakan-
tie is geweest en dit zelf ook niet kan be-
talen.



SPECIALE VOORJAARSAANBIEDING
VAN AKAI-VIDEO

KOMPLETE VIDEO-SET
kamera, rekorder, monitor en voedings-

apparaat van 2498,- voor

f 1900,-
alleen bij uw Akai-video-dealer

„Oldenkamp"
Stationsweg l - Vorden - Telefoon 05752-2577

WEEKEND-
AANBIEDING

Denim HERENONDERGOED

katoen met certiform
Singlefs per stuk 6,75

slips per stuk 5,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

BtHI . M I N K

* De Mode-trends
vindt u (ook met Moederdag) bij:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••v

j MOEDERDAG [
een rustige dag,

juist voor haar!

Bestel zo'n heerlijke

koude schotel
en als toetje een

lekkere ijstaart i

Voor iedere moeder,

voor iedere beurs

EEN PASSEND

Moederdagcadeau
y kunt bij ons vele kanten op

K oer se l m a n

Petit-reataurant
ANWB Bondsreetaor&nt

l De Rotonde b.v. l
j N. H. A. VAN GOETHEM
j Kerkstraat 8 - Vorden . Telefoon 05752-1519 j

l

ALLE GELDZAKEN
puur gemakkelijk, al uw geldzaken in

een hand.

Sporen, lenen, beleggen en verzekeren.

Voor alles kunt u terecht bij de

Nutsspaarbank.

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK

Dorpsstraat 15

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Speciale aanbieding
UNI

zomerjurk
met leuke garnering

nu 69,-

WONINGINRICHTING
MANDFACTURLN

H HELM IN KVORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

DE BESTE MANIER ,
om te zeggen dat ze de allerliefste
moeder van de wereld is:

NATUURLIJK MET

BLOEMEN

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Voor uw

GAZON-, MOTOR OP

HANDMAAIMACHINE
het oude bekende adres:

Tatafloon 1604

CDA-FRAKTIELEIDER
Dr. R. J. H. KRUISINGA

VRIJDAG 13 MEIA.S. IN ZUTPHEN
De fraktieleider van het CDA, Dr. R.
J. H. Kruisinga komt vrijdag 13 mei
a.s. naar Zutphen.

Hij zal spreken over „de eigen weg
van de christendemokratie".

Iedereen wordt uitgenodigd.

Bezoek deze CDA-manifestatie die plaats vindt
in de Buitensociëteit, aanvang 20.00 uur precies

EFFEN T-SHIRTS
korte mouw, in diverse

kleuren

Per stuk 11,75

nu 2 stuks 20,

iel en mode

/choolclermciA
raa<^^Htraat tel. 1367 vorden

FLEURIGE

zomerjaponnen
vindt u in onze kollektie

HELMINK
l ' fU' ' . f ' < t • " i ' / ' • - "•' l

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensuweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

ZONDAG 8 MEI

Moederdag
bloemendag

Bij ons originele ideeën bij bosjes en
een zee van mogelijkheden.

Bloemenspeciaalzaak

J. J. DIJKERMAN

Voor . . .

naar:

\ !V.«.( -TING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTRHENSEWFG Tfl. C"575? 1Ü14

MOEDERDAG
op alle

tuinmeubelen
10% korting
geldig tot 8 mei

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Luxaflexprodukten
zowel:

Luxa zonneschermen
(geen meet- en montagekosten)

Luxa jalouzie-en
(zowel horizontaal als vertikaal)

Luxa horren
(oprolbaar en uitneembaar)

Luxa rolqordijnen
't is niet het GOEDKOOPSTE, maar
ons inziens WEL HET BESTE

Meubelen Tapijten Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 . Vorden - Telefoon 1421

Geniet volop van zon en zee

in onze Lycra

badpakken

bikini's en

zwemslips

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
't Gebeurn op un mooien koneginnedag enkele jaorn terugge, in un plaetsken in
d'n Achterhoek waor van de natuur nog volop te genieten volt. Umdat t'r ek
volle dennen greuit, zö'w ut maor Dennendarp nuumen. Zoas op de meeste kleine
plaetskes, zol d'r ok hier volop fees ehollen wodd'n. Onze koneginne i» jao, net
as de meeste andere mensen, ok maor ens in 't jaor jeurug.
Un stuk of wat kearls uut de Sikkenstraote zollen met mekare nao ut vogel-
schieten gaon. Dat wazzen, um d'r un paar te nuumen: Harm, Hendrik, Reint,
Willem en nog un paar anderen. Zee heit wel anders in 't dageiukse leaven.
maor dat dut t'r neet too, as 't kind maor un name hef. De vrnuwluu zollen later
wel nao kommen, ut duurn jao toch wel un paar uur veur zee de vogel d'r af
hadd'n. Um gin las van kolde vuute te hemmen kochen zee zich eer» maor on
borreltjen, dat praoten ok wat makkelukker.

Bi'j ut schieten was t'r veur eur neet volle ere te halen, ze schotten vaker un ga*
in de loch dan dat zee de vogel raakten. Maor dat hindern neet, ze hadd'n schik
met mekare en daor was't nm begonnen.
Too't afelopen was wlier beslotten um nao 't Waopen van de Graafschap te gaon
um d'r veur 't etten nog un paar te nemmen. Die paar wieren d'r nog al riekeluk
volle. Zo tegen half drie ging 't hele gezelschap in vrolukke stemming op huus au.
Willem, den zich neet al te monter meer vuul'n, krop metene maor in bedde.
Daor begon e te zweiten, kreeg las met ut aosumhalen en pien in de boste. Zien
vrouw, die't allemaole maor mooi krange anston, begon zich zörge oaver Willem
te maken. Ut lek wel of e las van 't harte kreeg, i'j henrn dat tegeswoordug zo-
volle. Veur alle zekerheid bell'n zee den dokter en nao volle gepraot wier den zo
wied ekregen dat e kommen wol.

De dokter bekek en beluusteren Willem van alle kanten maor ken flr neet goed
achterkommen wat of Willem now precies scheal'n.
„'t Liekt mien toch maor better da'w um nao 't ziekenhuus doet, ik vertrouwe
ut mien neet helemaol", was zien konklusie. Nao noch gauw un schone pyama
anekregen te hebben, wier Willem votebrach nao Zutfen.

Hoo't um daor egaon is he'k neet volle van eheurd. Wel zag ik Willem vri'jdags-
middags weer in Dennendarp lopen. Ik zegge: „Kearl, wat maak i'j dan, i'j waz-
zen jao zo slim ziek?"
„Och", zei Willem „better zat a» ziek" en too leep hee wieter. Zo bunt ze bi'j om»
in d'n Achterhoek. H. Leest man.
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VOORJAARSMARKT
VRIJDAG 6 MEI 1977

Op de a.s. vrijdag te houden voorjaarsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt.

De prezen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

Uitknippen en

in de bus deponeren

N; 1063

Alleen

dit nummer

in de bus!

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT

IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat, in
de op de markt aanwezige bus.

N: 1063
Het bestuur der

Vordense

Marktvereniging

j Hoera, het voorjaar
S is aangekomen ... j

Maar heeft u het al vernomen:

wrj hebben zojuist onze kollektie

TENNISKLEDING
ontvangen.

Zoveel soorten en modellen heeft u
nooit zien hangen:

rokjes, jurkjes, shorts,
shirts, pullovers, vesten,
jacks
en onze prijzen zijn te gek.

Kom gezellig en vrijblijvend even
ktjken en u aal er zeker voor
bezwijken

Wapen en Sporthandel

Martens
ZutphooMweg — Vardan

Verras moeder op Moederdag met 'n

FIETS
geef haar een Fongers

BARTNK
Nieuwstad 26 — Vorden

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Adverteren doet verkopen

Te koop:
nieuwe originele modellen zijwind ge-
koelde

ZUNZfPP CILINDERS
MET WIGER f 142,50

Fa. J. Tlr Slotboom
Kieftendorp 11, lAeelo Gld., tel. 05753-7278

JUBILEUM
BOUWBOND NYV
50 JAAR

Op maandag 9 mei grote

vakanrieverzilvering

Boekjes inleveren met gespecificeerd ingevuld
bedrag van 19.00 tot 21.00 uur.

De plaatselijke vertegenwoordiger:

G. J. Voorhorst, B. van Hackfortweg
8 te Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1M4

Iets moois en goeds
voor moeder

een horloge, ring of
armband
tegen uiterst scherpe prijzen.

Een keukenklok
Sterrebeeld met ketting
en nog honderden andere leuke
kadoos om lang plezier van te hebben

SIEMERINK
Juwelier - Opticien - Horloger . Telefoon 1505

Voor Moederdag
enorm veel keus in

schoenen en
tassen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Tiend Tips
in broeken

Broeken in luchtige stoffen en aktuele dessins,
dat is de trend als 't zonnetje schijnt.

Prettig te dragen, vrij en makkelijk bewegen,
daar gaat 't om.

In onze broekenkollektie vindt u vele modellen
om uit te kiezen voor 'n eigen zomerse

kombinatie.

1. In effen dessin met jukstuk achter f 79,-.
2.Aparte linnenstructuur, met elastische riem f 69,-

3. Aparte zakken, geborduurd monogram
op achterzak f 89,-.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOEDERDAG MOE

Laat moeders wens in vervulling gaan
KLEUREN T.V.'s
By ons de laagste prijs, dan nog een
inruilprys voor uw oude t.v.

Philips tip tronie 67 cm 1828,—
Loewe Opta 67 cm 1648,—
Telefunken 67 cm 1748,—
Schaub-Lorenz 1744 67 cm 1828,—
Graetsz 51 cm 1298,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1348,—

STEREO APPARATUUR
Telefunken 2x20 watt
inklusief boxen 398,—
Telefunken 2x40 watt hifi ... 598,—
Schaub-Lorenz radiocassette,
recorder inkl. boxen 2x15 w. 728,—
Stereo pick-up vanaf 98,—

DIEPVRIESKISTEN
Bosch 210 liter 478,—
Hilton 220 liter 498,—
Esta 300 liter 528,—
Bauknecht 355 liter 648,—
Bauknecht 460 liter 798,—
BAUKNECHT DIEPVBIESKAST
135 liter nu 348,—
Tafelmodel koelkasten
150 liter vanaf 278,—
Dubbeldeurs koelkasten
240 liter vanaf 448,—
Half koel - half vries
350 liter vanaf 828,—

WASAUTOMATEN
bij ons de laagste prijs tevens een in-
ruilprijs voor uw oude machine
AEG bovenlader 678,—
Bosch bovenlader 698,—
Bauknecht 4704 S 548,—
AEG Prinses s.l 1048,—

een kleine greep uit keus van 1001 artikelen 20 tot 40% korting, prijzen inklusief b.t.w.

KLEIN HUISHOUDELIJK
98,—Stofzuigers sleemodel vanaf

Centrifuges 3 kg 2800 toeren
vanaf 128,—
Afzuigkappen 3 snelh. v.a. ... 98,—
4-pits kookplaten voor aard-
gas en butaan vanaf 169,—
Grill's vanaf 89,—
Broodroosters vanaf 34,95
Bakovens inkl. thermost. v.a. 98,—
Koffiezetapparaten 8 kops
vanaf 59,95
Allessnijder vanaf 69,95
Carmen krulset c. 18 69,95
Hair-Föhns vanaf 29,95
Haarkrultangen vanaf 9,95
Kalorik haardroogkap 47,50
Stoomstrijkbout vanaf 39,95
Strijkbouten vanaf 17,50

Miele bij ons de scherpste
prijs

YAATWASSERS
Bauknecht vanaf 698,-
Bosch vanaf 798,-

dijkhoT/
GROOTHANDEL B.V.

ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT W, TEL. (05200) l 4385
TEUOE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 . STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531



100 tegen 1 dot u QJS. zaterdag
de occasion vindt die u al zolang zoekt,

Door zaterdag 7 mei naar onze Grote Occasion Show te komen maakt u een
kans van 100 tegen l om de occasion te vinden waar u al zolang naar zoekt.

Want aanstaande zaterdag zullen ze weer te kijk staan bij alle Citroen agenten.
Bijna nieuwe (demonstratie wagens) en ietsje oudere maar zeker niet minder mooie
occasions van verschillende merken en in vele prijsklassen.

En u weet, bij Citroen een occasion kopen, betekent bij een vertrouwd adres
kopen. Citroen agenten nemen geen enkel risico, want ze hebben per slot een naam te
verliezen. Alle tentoongestelde occasions worden dan ook volledig gegarandeerd.

Zaterdag 7fhei Grote Occision Show.
/

uésiAUTOMOBIELBEDRIJF A. RLHSINK
Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 05735-1753

CITROEN*

MOEDERDAG!
MODECENTRUM TEUNISSEN HEEFT EEN MOOIE
SORTERING FIJNE KADOOS

Baddoeken, keukendoeken, bedsets, dons-
bedsets, tafellakens, strand- en badlakens

Onderjurken, pyama's en nachthemden
Blouses, T-shirts, vesten

Kleine Persjes orig. 35,-, mimi-tafels,
stoelen

EN EEN ENORME KOLLEKTIE TUINMEUBELEN EN
PARASOLS

RUURLO

!
Wij hebben vakant een interessante funktie met
afwisselend werk en opleidingsmogelijkheden als

Wij zoeken daarvoor een

flinke jongeman
met interesse en ambitie.

Voor een aktieve jongeman goede
toekomstmogelijkheden.

Belangstellenden worden uitgenodigd
kontakt op te nemen met

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G Telefoon 05753-1205

Te koop gevraagd:

antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-
antiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Spotgoedkoop !
keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladenkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEUftS
Hulshof straat 8 (bQ de Drie-
hoek), Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1256

Ruime keuze en spotgoedkoop!

GEBRUIKTE

voor huis, kantoor, kantine, magazijn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bij de Driehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256

10 DAGEN LANG

ALLE COUPONS

20%
korting

STOFf INMiGAZIJHi
RUURLO - Spoorstr. 46 - Tel. 1348

Vrijdags koopavond

engelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen

Miljonairs

4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S
bespreek tijdig uw plaatsen

TEGER

Stationsstraat 18
Telefoon 05735-1426

FIAT 500 geel 1970
FIAT 600 wit 1970
FIAT 850 special 1971
FIAT 133 1974 1975
FIAT 127 vanaf 1972 1976
FIAT 128 vanaf 1972 1975
FIAT 124 . . 1971 1972

Showroom en magazijn
geopend van 9.00—17.00 uur
Vrijdagavonds tot 21.00 uur,
zaterdags de gehele dag

FIAT 131 1600 cc 1975
VW 1300 1969
CITROEN 2 CV 6 1973
CITROEN 2 CV 4 1976
OPEL KADETT . 1973

FIAT 128 3 P 1300 cc 1976


