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ONDANKS SLECHT WEER 40 DEELNEMERS AAN
JUBILEUM HONDENTOCHT TE VORDEN
De Vordense Honden Club hield traditiegetrouw op Hemelvaartsdag de jaarlijkse Hon-
denrally; ditmaal was het een jubileumtocht in verband met het tienjarig bestaan van
de vereniging. Hoewel het slechte weer toch min of meer spelbreker was, kwamen nog
ruim veertig hondenliefhebbers(sters) zich melden bij zaal Schoenaker op de Kranen-
burg om deel te nemen aan deze unieke oriënteringswandeltocht door de fraaie bos-
rijke (en nu ook natte) omgeving van het Achtkastelendorp.

De deelnemers (stens) kwamen nu
melijk uit Vorden en nabije omgeving,
hoofdzakelijk de Achterhoek en Twente. De
liefhebbers uit helt westen lieten door het
slechte weer verstek gaan. Het bestuur van
de VHC stuurde de deelnemers reeds vanaf

tien uur op pad en gaf rustig de aanwijzin-
gen en een routefbesclhrgvdng.
De todhit ging vanaf de Kranenburg rich-
ting Linde langs vele mooie soms onbe-
kende paden. Bij de boerderij De Bergkappe
(Wentinik) werd een verplichte rust van

een half uur gehouden en werden vragen
gesteld voornamelijk op hondengebied.
Daarna ging het via de fraaie omgeving
van het landgoed Onstein weer naar de fi-
nish bij Schoenaker. De gehele tocht was
ruim acht kilometer lang en kon b$ gunstig
weer in drie uur wonden gelopen.

Tegen half zes reikte VHC voorzitter de
heer Hesselink met een toepasselijk woord
de prijzen uit, waarbij hij dank bracht voor
de sportiviteit van de deelnemers, die allen
de tocht uitliepen. Voorts dankte mj de heer
A. G. Dolleman uit Doetinchem die 2 vol-
ledige bloembakken met bloemen beschik-
baar had gesteld benevens een aantal Vor-
dense winkeliers voor hun pryzen.

De nieuwe grote wisselbokaal werd gewon-
nen door de heer Suselbeek uit Gendringen,
de beker van de Vordense Hondenclub ging
naar mevnouw Bijlsmia, Vorden (ook in '75
door haar gewonnen). Verdere eerste prij-
zen waren voor de heer en mevrouw Punt,
Vorden en de heer Pijpers Vorden. 2. Guus
Humimelink, Vonden; 3. de heer Kettelarfl,
Vorden; de heer H. J. Pardijs, Vorden en
de heer Jansen, Vorden.
Kinderen tot 12 jaar: 1. Heidi Willems,
Vonden; 2. MathdUde BijHsma, Vorden; 3. Jo-
han Edens, Vonden.
Kindenen 12-116 jaar: 1. Monica Willems,
Vorden; 2. Bent Kornegoor, Vorden; Marcel
Mos, Zultphen; Gerven Rikkenink, Vorden
en Ola Punt, Vorden.
Namens de deelnemers dankte de heer Dol-
leman het jubilerende bestuur voor de wijze
waarop zij deze tien jaar steeds de moed
had opgebracht deze voortreffelijke honden-
todhit te organiseren.

i
BURGERLIJKE.. .

STAND

Gehuwd: F. H. Peters en C. van der Wal;
G. Vissohens en W. H. Groot Wassink;
Wullink en J. Th. Kauffman.

Overleden: J. Wagenaar, oud 67 jaar, wo-
nende te Utrecht.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323^^ 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. Vunderlnk: vrijdag-

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

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

Deze week komen aan de orde:

a. Aanvragen om hinderwetvergunningen
b. Opening en sluiting van de jacht op an-

der dan schadelijk wild
c. Hooibroei
d. Gemeentegidsje
e. Stima onderzoek

Ad a.
Aanvragen om hinderwetvergunning .
De volgende personen hebben bij burge-
meester en wetfhoudens een vergunning in-
gevolge de hinderwet aangevraagd:

- de heer B. Th. Rondeel, Ruurloseweg 42
te Vorden, om op het perceel Ruurlose-
weg 42, kadastraal bekend sektie B 2079
een timmeinvenkplaats op te richten;

— de heer H. Scheffer, Nieuwenhuiaweg l
te Vonden, om op heit perceel Nieuwen-
hufiisweg l kadastraal bekend gemeente
Vonden, sekjtie N nr. 236, een veehoude-
rij met mestopsilag op te richten;

- de heer E. J. Eggink, Lankampweg 5
te Vonden om op het perceel Lankamp-
weg 5, kadastnaal bekend gemeente Vor-
den, sektie N nr. 105 de huidige vee-
houderij uit te breiden;

— de heer J. W. Woltens, Heidepolweg 2 te
Vonden, om op het perceel Heidepolweg
2, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sekltie A nr. 234 een veehouderij met
mestöopslag op te richten.

Voor een ieder toestaat gelegenheid schrif-
telijk bezwaren in te brengen bjj het ge-
meentebestuur tot uiterlijk 24 juni 1976.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in per-
soon of bij gemachtigde mandeling bezwa-
ren in te brengen in een openbare zitting
ten gemeentehuize op dinsdag 29 juni 1976
vanaf 10.00 uur.

Zy die niet in persoon of bij gemachtigde op
bovenbedoelde zitting zyn verschenen, z\jn
niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter
die tijdig schriftelyk benvaren hebben inge-
bracht en niet op de zitting z\jn verschenen,
zyn wel tot beroep gerechtigd, indien zij
niet woonachtig zijn in een gemeente, waar
ingevolge artikel 9, lid l onder b, of lid 3,
der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Ad b.
Opening en sluiting van de jacht
op ander dan schadelijk wild
De burgemeester van Vonden brengt ter
kennis van belanghebbenden, dat bij be-
sdhiMking van de minister van landbouw en
visserij ten aanaien van de opening en slui-
ting van de jacht op ander dan schadelijk
wild, het volgende is bepaald:
1. in hét gehele rijk is de jacht op de hier-

onder vermelde wildsoortten geopend ge-
durende de daarachter vermelde tijdvak-
ken:

Grof wild: wilde zwijnen van l aug. t.m.
31 jan. d.o.v.

Klein wild: patrijzen van l sept. t.m. 31
dec. dx>.v.; fazantehanen van 15 okt. t.m.
31 jan. dx).v.; fazantehennen van 15 okt.
t.m. 31 dec. djo.v.; houtsnippen van 15 okt.
tjm. 31 jan. djojv.; hazen van 15 okt. t.m.
31 dec. d-o.v.

Waterwild: grauwe-,, kol- en rietganzen
van l dec. t.m. 31 jan. d.o.v.; doch uitslui-
tend gedurende dat gedeelte van het et-
maal, dat gelegen is tussen een half uur
vóór zonsopgang en des voormiddags 10
uur; wilde eenden (Anas platyrhyndhos)
van 24 jiuli tjm. 31 jan. d.o.v.; sQobeenden
van 18 a/iig. t.m. 3il jan. d.o.v.; talingen van
18 aug. tjm. 31 jan. d.o.v.; alle overige soor-
ten eenden, behalve bergeenden, brildui-
kres, krooneenden, witkoopeenden, witoog-
eenden, zaagibekken (waaronder de nonne-
itjes), eidereenden, bruine- of grote zeeën-
den, gebrilde zeeëenden, rjseenden en zwar-
te zeeëenden van l sept. t.m. 31 jan. d.o.v.;
watersnippen, poelsnippen en bokjes van 18
aug. t.m. 31 jan. d.ojv.; goudplevieren van
l nov. tjm. 31 dec. djo.v.; meerkoeten van 18
aug. t.m. 31 jan. djo.v.

2. in afwijking van het onder l bepaalde,
is:

a. de jacht op de goudplevieren, door
middel van netten, waarvan het ge-
bruik is geoorloofd, slechts in de pro-
vincies Groningen, Friesland, Drente
en NoordjHölland geopend, en wel
van l nov. t.m. 31 dec. djo.v.;

b. de jacht op alle soorten ganzen door
middel van netten niet geopend;

c. de jacht op alle soorten waterwild
door middel van mechanische en/of
elektrische loMnstrumenten niet ge-
Open;

d. de jacht door middel van eenden-
ikooden slechts geopend op:
1. wilde eenden (Anas platyrhyn-

dhos), en wel van 24 juli t.m. 13
febr. djo.v.;

2. slobeenden en wintertalingen, en
wel van 18 aug. t.m. 31 jan. d.o.v.;

3. smienten, pijlstaanten en zomerta-
linigen en wel van l sept. t.m. 31
jan. dx>.v.

Ad c.
Hooibroei
De burgemeester van Vonden dringt met het
oog op het gevaar voor het ontstaan van
brand door hooiibroed, er bij de belangheb-
benden op aan, de nodige waakzaamheid in

acht te nemen en tijdig voorzorgsmaatre-
gelen te treffen, indien hooibnoei in belang-
rijke mate wordt waargenomen.
Tevens wordt herinnerd aan de in de alge-
mene palitieverondeninig dezer gemeente ge-
geven voorschriften met betrekking tot
hooibnoei, alsmede aan het bepaalde in ar-
tikel 158 van het wetboek van strafrecht.
Ingevolge dit antükel wondt ieder aan wiens
sdhAiüd - waaronder tevens wordt verstaan
onvoorzichtigheid, adhteloosheid, nalatig-
heid, verzuim of gebrek aan voorzorg -
brand te wijten is, gestraft t.w.:

a. indien door de brand gevaar voor goe-
deren ontstaat, met gevangenisstraf of
hechtenis van ten hoogste drie maanden
of geOdlboete van ten hoogste ƒ600,—;

b. indien door de brand levensgevaar voor
een ander ontstaat, met gevangenisstraf
of hechtenis van ten hoogste 6 maan-
den of geldboete van ten hoogste ƒ 600,;

c. indien de brand iemands dood tengevol-
ge heeft, met gevangenisstraf of hech-
tenis van ten hoogste een jaar.

Ad d.
Gemeente-gidsje
In verband met het samenstellen van een
gidsje voor de gemeente Vorden verzoeken
wij alle verenigingen, organisaties en ande-
re instellingen hun medewerking te willen
verlenen bij het verzamelen van de volgen-
de gegevens:

naam instelling; doelstellingen; contact-
adres; telefoonnummer.

Gaarne opgaaf zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk vóór 15 juni a.s. te richten aan:
afd. Interne Zaken, gemeentehuis Vonden.
Wij rekenen op uw aller medewerking.

Ad e.
Stima onderzoek
Degenen, die om welke reden ook niet in
de gelegenheid zgn geweest om zich op 9,
10 en 11 juni te Vonden c.q. Kranenburg te
laten doorlichten, worden alsnog in de ge-
legenheid gesteld dit te doen te Ruurlo en
wel op:

dinsdag 15 juni

woensdag 16 juni

donderdag 17 juni

mo. 10.00-12.00 uur
mi. 14.00-17.30 uur
mo. 10.00-12.00 uur
mi. 14.00-17.30 uur
mo. 10.00-12.00 uur
mi. 14,00-16.30 uur
av. 17.30-19.00 uur

Qpstelwagen Stima wagen: Parkeerruimte
achter gemeentehuis Ruurlo.

Degenen, die van de bovengenoemde tijd-
stippen gebruik wil maken dient zich in
verbinding te stellen met de afd. Bevolking
ter gemeentesecretarie te Vorden.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Kinderspencers
3,- en 5,-

Kinderjacks
15,- en 20,-

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Pinksteren 1976
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren.
Het griekse woord „pentekoste" = Pink-
steren betekent dan ook letterlijk 50e dag
- na Pasen -. De kerken vieren het feest
van de uitstorting van de Heilige Geest.
Gods Geest komt en werkt voort in mensen,
in groepen en enkelingen.
Op zondagmongen, 6 juni, Ie Pinksterdag is
er een^roege Piniksterdienst in de Herv.
kerk, ^Ben met de Zondagsscholen udt het
dorp es^Medler/Linde. De kinderen wordt
gevraagd bq de school, Kerkstraat 17, te
komen. Ze gaan samen met de leidsters en
leiders van de Zondagsschool de kerk bin-
nen. DMtna is er dan genoemde morgen de
Pinkslt^Menst waaraan medewerking
wordt verleend door de Ghr. Gemengde
Zangvereniging „Excelsior".

Gezamenlijke Pinksterdienst
Op de morgen van de 2e Pinksterdag,
maandag 7 juni, zal er een gezamenlijke
Pinkster-zangdienst gehouden wonden uit-
gaande van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde kerk te Vorden en omgeving.
Aan deze dienst hopen o.a. mee te werken
mevr. Anneke Groot NuelendjRossel en mej.
Gerda Bnummelman. Deze Piniksterdienst
bevat samenzang, lezingen, gedichten, or-
gel- en fluitspel en een enkel gesproken
woord. Rudie van Straten is de organist.
Er is ook de 2e Pinksiterdag, tijdens deze
dienst kinderoppas in De Voorde, achter de
kosterswoning, Kerkstraat 15. Tijdens alle
diensten in de Herv. kerk op de beide Pink-
stendagen is er de genoemde kandercrèche.

Koffie na de kerkdiensten
Te beginnen op a.s. zondag 6 juni, Ie Pink-
sterdag, is er in de zomerse vakantietijd na
de beide kenkdiensten op de zondagmorgen
in de Hervormde kerk gelegenheid voor ge-
meenteleden, gasten en vakantiegangers om
een kopje koffie te drinken en elkaar te
ontmoeten in De Voorde. Iedereen is er har-
telijk welkom. Komt u gerust op de koffie.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.40
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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 w
woensdagmiddag

voorleeshalf uurt j e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrfldag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 6 juni (Ie Pinksterdag): 8.30 uur
ds. J. Veenendaal. Pinkstendftenst samen
met de Zondagsscholen; 10.00 uur ds. J.
Veenenflaall, nunuv. „Excelsior".
Maandag 7 juni (2e Pinkisterdag): 10.00
uur ds. J. C. Krajenibrinlk. Gezamenlijke
Pinkstendienst.
Op bedde Piniksterdagen is er kinderoppas
in De Voonde, tijdens alle diensten.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 6 juni (Ie Pinksterdag) 9.30 uur
ds. J. B. KuMemeier, kindernevendienst
Wassen l, 2 en 3; 19.00 uur ds. Joh. Bonnes
te Neede.
Maandag 7 juni (2e Pinkisterdag): 10.00
uur gezamenlijke Herv.-Geref. dienst in die
Herv. kerk. Voorganger ds. J. C. Krajen-
brink.

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che); maandag 9.00 uur (crèche); woens-
dag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur; maan-
dag 9.00 uur; dinsdag om 19.30 uur en vrij-
dag om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot maandag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konaulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warrlnga en C. Warringa-Hendriks, teL
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
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, 'B avonds en 's nachts kan rapn aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

TAFELTJE DIJKJE
Contactpersoon in de week van
7-12 juni: mevrouw Gille, telef. 2151. Graag
beden tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1280
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1332,
gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.

l Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
I dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konais-

toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2129.
Voor het maken van afspraken ia 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
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

Koerselman
cassettes

Z I U V B K W 1 T K B « U «TA At.



Aanbieding
Wekelijks

GULDENS
voordeel!

Aanbieding

Aardbeien

Varkens-
rollade
KILO vanaf

Runder-
rollade
KILO vanaf

K en G VAC. SNELFILTER

KOFFIE
250 gram van 284 voor

HEERLIJK ROMIGE

HOLLANDSE

tomaten
y2 kilo

mm
3 KROPPEN

SLA
nu voor

Varkens-
fricandeau
mager v. d. ham 500 gr.

VOOR DE SOEP:

ossestaart

blik van 229 voor

VLEESWAREN:

100 gram

ROSBIEF

HELE SLAGERS-

LEVERWORST

100 gram GEKOOKTE

HAM
150 gram GEKOOKTE

GELDERSE

SCHASLICK- OF

barbecue-saus
CALVE van 230 voor

| ̂ Vakantie-, camping- of barbecue-artikelW

ZAK HOUTSKOOL-

I * Briketten
3 kilo

AANMAAK-

blokjes
20 stuks

CORSO CAMPING-

margarine
van 193 voor

UNICA

tuinstoelen
vanaf 1300

HANDAPPELS

GrannySmith
kilo

•BLOEMEN EN PLANTEN

KRULVARENS
per stuk

BOS

CHRYSANTEN

FLES MARTINI

VERMOUTH
van 71 5 voor

OYENYERSE

KANO'S
6 stuks voor

GESNEDEN

nu

8 PUNT-

BROODJES
nu

KRENTESLOF

MET SPIJS nu

POT

RODE BIETEN
nu

CALVE

slasaus
0,5 liter v. 233 voor

BH
LITERFLES

choc. drank
van l 16 voor

liter van 92 voor

Grolsch
KRAT a 20 PULLEN
van 15,80 voor

1/4 LITER

SLAGBOOM
van 179 voor

HALFVOLLE

KOFFIEMELK
3 blikjes voor

A&O,meer
dan alleen tnaar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



JONGE
JENEVER

FLORIJN

VIEUX
minimumprijs liter

BISTRO

Rosé tafelwijn
per fles

1325

liter van 785 voor

FIJNE FRANSE COGNAC

JOSEPH GUY
3 sterren van 18,50 voor

SNEEUWSTER
advokaar-vulling

Roombotercake
400 gram

TOMPOUCEN 5

Sinas, Up
of Cola
A en O per -fles

Unox extra gevulde

groentesoep
liter van 245 voor

Vanille- of
chocoladevla
MAGER van 127 voor

UIT ONZE DIEPVRIES

IGLO VANILLE-

roomijstaart
van 450 voor

IGLO 4-PERSOONS

chipolata-
pudding
van 249 voor

498
359
235

Van vrijdag 4 juni t.m.
maandag 7 juni is

dr. VAN TONGEREN
AFWEZIG

Dienst voor spoedgeval-
len doet dr. Sterringa,
telefoon 1255

M. i. v. heden is ons tele-
foonnummer gewijzigd
van 1970 in 2409
D. Norde, Prins Claus-
laan l, Vorden

Te koop: vaarskalf en
stierkalf MRIJ.
W. M. Wassink, Almen-
seweg 56, Vorden

Aangeboden: z.g.a.n. Ga-
zelle damesfiets.
Het Jebbink 12, Vorden

Zaterdagmorgen: honing-
slingeren. Tevens verkoop
nieuwe honing.
B. Wiltink, Schoolhuis-
weg 2, Wildenborch Vor-
den

Te koop: kinderwandel-
wagen, 3 fauteuils skai
bekleding, 2 lage tafels
waarvan l met glasplaat,
kinder-autozitje, badjes-
standaard.
Te bevragen Het Jebbink
37, telefoon 1917 _

Te koop: 4-pits gasstel en
stereo-installatie (pick-up
radio inkl. boxen), televi-
sietoestel.
Mispelkampdijk 46, Vor-
den

Te koop: Ford Cortina
1967, vraagprijs ƒ 400,—
B. van Hackfortweg 46,
Vorden

Kijk uit bij het kopen van
een fiets met 3 versnellin-
gen of er wel een origine-
le SA of Torpedo drie-
versnellingsnaaf in zit.
In alle door ons verkochte
Empo, Gazelle of Union
fietsen zitten die naven in.
Ze gaan langer mee en
zijn bovendien na jaren
van gebruik ook nog
eventueel te repareren.
Over lang meegaan ge-
sproken: wij verkopen 5

leren zadels, die
mee.

Voor elke fiets een pas-
send kinderzitje en wind-
schermpje bij
TmEWIELER-
BlBujF TRAGTER
Zutphenseweg 85

Te koop: perceel hooigras
plm. 30 are. Briefjes inle-
veren zaterdag 5 juni van
11 tot 12 uur.
Breuker, Wildenborch

Ter overname wegens
vertrek: Siegler oliehaard
550 T met thermostaat en
vloerverwarming 10.000
tot 18.000 calorieën, in
prima staat; geveicon vec-
tor Davo; gas-bijzetka-
chel Etna; kinderledikant
met matras.
Nieuwstad 43, Vorden,
telefoon 05752-1339

Te koop: jonge konijnen
(Russen). Hilda Klein
Bramel, De Bongerd 15,
telefoon 2405

Te koop: caravan met
voortent 3-4 persoons.
De Steege 15, Vorden, na
18.00 uur

Te koop: vele soorten
bloemplanten. A. Hissink,
Heyendaalseweg 3, Vor-
den, telefoon 1778

Te koop: Puch Maxi
J.7..q;.st. en ouderwetse
damesfiets. Het Wieme-
link 33, Vorden

Te koop: honing.
H. T. Bargeman, Strodijk
4, Vorden, tel. 1356

Wie zijn tuin wil laten
onderhouden, laat het dan
weten aan: Brinkerhof 45
te Vorden

De fietsen worden bin-
nenkort weer duurder,
haast u daarom nog voor
de oude priis te kopen bij
TWEEWIELER-
BEDRIJF TRAGTER
Grote keuze in Empo,
Union, Gazelle, Westa,
Rivel, Jetstar, Brandaris,
dames-, heren- en kinder-
fietsen.
Ook in onderdelen en toe-
behoren veel keus, inklu-
sief alle maten fiets- en
bromfietsbanden.
Ook voor reparaties staan
wij steeds voor u klaar op
het adres:
ZUTPHENSEWEG 85

Op dinsdag 8 juni a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J. W. FOKKINK

en

G. J. FOKKINK-ZWEVERINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Vorden, juni 1976
Wiersserbroekweg 16

Op zaterdag 5 juni hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te her-
denken.
Om 14.00 uur zal er een H. Mis uit
dankbaarheid worden opgedragen in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.

W. A. B. BORGONJEN

en

G. B. BORGONJEN-GROBBEN

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, juni 1976

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 12 juni hopen

H. J. FLAMMA

en

G. FLAMMA-GROOT JEBBINK

met hun kinderen en kleinkinderen hun
40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, juni 1976
Hamminkweg 11

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Inplaats van kaarten j^

Vrijdag 11 juni IK hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen onze
50-jarige echtvereniging te vieren,

G. J. WULLINK A
en

A. C. WULLINK-GROOT WASSINK

Receptie van 19.30 tot 22.00 uur in zaal
Bakker te Vorden

Vorden, juni 1976
Het Hoge 84

OPENING YORDENS TENNISPARK

Voorafgegaan door een korte rit in een open
landauer, vergezeld door het muziekkorps
Concordia, zal de Weledelgestrenge Heer
M. Vunderink, Burgemeester der Gemeente
Vorden, op vrijdag 4 juni om plm. 20.00 uur
het Tennispark openen. Het bestuur.

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
In verband met het feit dat maan-
dag 7 juni 1976 samenvalt met de
Tweede Pinksterdag brengt het be-
stuur van de woningbouwvereni-
ging Thuis Best ter kennis van be-
langhebbenden dat het spreekuur
van de woningkommissie te Vor-
den verschoven Is naar

dinsdag 8 juni 1976 van 19.00 tot
20.00 uur in het Jeugdcentrum
te Yorden

In de maanden juli en augustus
vervallen de spreekuren van de
woningkommissie te Vorden. ,

Het bestuur

KLEMACON

ZONNEJÜRK
mode om zelf te maken

in fleurige katoen cloque

coupon è 2,20 m
vanaf 19,90

RUURLO Spoorstraat 46
Telefoon 1348

WIJ ZIJN VERHUISD

van Raadhuisstraat 19 naar

Brinkerhof 1

TRANSPORTBEDRIJF

FA GOSSELINK
Telefoon 1493

Wegens vakantie

gesloten
VAN 8 T.M. 21 JUNI A.S.

SCHOENMAKERIJ

VISSER
Hertog Karel van Gelreweg

In verband met een feestelijke gebeurtenis van
een van onze medewerkers zijn wij

VRIJDAG 4 JUNI
NA 18.00 UUR

gesloten

Fa cebr. Ketteleiïj
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

WOENSDAG 9 JUNI

DE GEHELE DAG

gesloten

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Zonnig shirt
met 'n eigen aksent

In blue of écru denim.
Shirt met veel mode-details: jukstukken,
borstzakken, etc. Allemaal voor f 29,90

Fortex- de Trend met 'n eigen aksent
MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 13 81



OK-L.P.G.-
Benzinestation

Inbouwstation
LANDI HARTOG
L.P.G. Installaties

Renault R17 TL
BMW 520
Citroen GS 1220 club
Citroen 2CV4
Citroen 2CV4
Simca 1000 GLS
Peugeot 204 Break
Ford 1300
Simca Rally l
Simca Rally l

1974
1973 Simca 1100
1973 Simca 1100
1973 Simca 1100
1972 Simca 1300
1972 Fiat 128
1973 VW 1200
1973 VW 1300
1974 Toyota 1200
1973 Ford Taunus

1974
1972
1970
1970
1973
1972
1972
1972
1969

Off. Citroen-agent
voor Ruurlo, Lochem, Yorden, Borculo

AUTOBEDRIJF

A. RUESINK
Verkoop: Borculoseweg 2 1 , tel. 1 753
Reparatie: Nijverheidsstr. 3, tel. 1618

Het bedrijf ontwerpt en installeert o.a. centrale

verwarming, leidingwerken en tankinstallaties.

Door uitbreiding van de werkzaamheden kunnen

wij plaatsen drie

(HULP) MONTEURS
(18-22 JAAR)

Indien men daarvoor interesse heeft en

ongeveer 18 jaar is, kan men de

3-jarige opleiding volgen tot monteur

( l dag per week).

Indien u interesse heeft in bovengenoemde funk-
tie kunt u kontakt opnemen met de heer Jeeninga
of Voskamp (telefoon 's avonds 05752-1640).

GEMS METAALWERKEN NA/.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752) -1546

TANK- EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

KLEMACON

DENIMROK
mode om zelf te maken

coupon è l meter -f -f f
vanaf • • J

RUURLO
Spoorstraat 46
Telefoon 1348

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewejf - Vorden - Telefoon 05752-1514

WIJ HEBBEN VAKANTIE VAN

11 T.M. 27 JUNI 1976

Wilt u voor bijzonderheden kon-
takt opnemen met D. PETERS,
tel. 05756-1847, Brummen

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Vorden

Koopjes Koopjes

Opheffings uitverkdbp

10 tot 50 % Korting
speciaal op commodes en ledikantjes

Baby- en kleuterhuis
Nieuwstad 10 - Vorden - tegenover Supermarkt Albers

Koopjes Koopjes

Het is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En .voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Nieuwe oliekachels

met hoge korting
bij £

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Spoorbiels

voor elk doel
Gegalvaniseerde .
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Ie koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1657

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Kunstgebitten- reparatie

Drogisterij
TEN KATE

iutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Apeldoorn—Hengelo G.
of omgeving.
Aangeboden flat bev. ka-
mer, keuken, douche en 3
slaapkamers c.v. verwar-
ming, huur 198,- p. mnd.
Gevraagd in Vorden: een-
gezinswoning m. 4 slaap-
kamers, huur tot 250,- p.
mnd. Inl. tel. 055-211180

Een verfrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

dat wij bijvoorbeld

l LEDIKANT 80x190
MATRAS 80x190
(s. 930/12 cm)
MATRASDEK
l KUSSEN
voor totaal verkopen ?

NIET?

Kom dan snel eens kijken en overtuig u van
nog meer koopjes !

DISCOUNT CENTRUM
Dorpsstraat 29 - Ruurlo

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

EEN FLINKE

KRACHT
(mannelijk of vrouwelijk)

Gedacht wordt in de leeftijd van

17 tot plm. 19 jaar, welke opge-

leid wil worden tot

VERKOPER/STER IN DE

„WELKOOP'-WINKEL RUURLO

Sollicitaties te richten voor 12 juni e.k. ten

kantore van

VLC ,Oe Graafschap' GA
Stationsstraat 14 of postbus 8 te Ruurlo

Beste Klaas en Janny...

Wan harte
liciteerd

meubalen

, -"STCtój

fc**-^

• • ,-jr-^j.
- - - '

met jullie nieuwe pracht-
tapijt...
Is jullie huis er niet ver-
rassend nieuw en anders
van geworden?

Kom gerust nog's een
keertje aan, want je weet
we hebben een verba-
zend mooi woonpro-
gramma beschikbaar.

LUBBERS woninginrichting
Hengelo (Gld.) - Raaxüiulsstraat 33 - Teil. 05753-1286



Donderdag 3 juni 1976

38e jaargang sr. 13 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
GROOTS OPGEZET TOURNOOI S.V. RATTI ZATERDAG
OP 12 EN 19 JUNI TE KRANENBURG
Voor dit toernooi was zo'n overweldigende belangstelling dat er nog enkele verenigin-
gen teleurgesteld moesten worden. Omdat SV Ratti over 3 speelvelden beschikt is het
mogelijk per dag 24 elftallen te laten spelen. Het enige probleem voor de organisatie
was wel de kleedgelegenheid. Maar omdat de fa. Dostal 2 directiewagens, A. Heuvelink
2 vrachtwagens en H. Heuvelink zijn schuur beschikbaar stelden was hiermee het pro-
bleem opgelost.

Op de voetbalvelden zfln scheidsrechters
onmisbaar. Maar ook hiervoor hebben zich
de volgende personen beschikbaar gesteld:
A. v. d. Berg, W. A. B. Bekken, J. A. Ber-
gerahenegouwer, F. v. Linigen, M. G. W.
BoekhJolt, H. J. A. Momlbarg en G. W. de
Greef.
De plaatselijke EHBO zal ook aanwezig
zijn en de geluidsinstallatie zal verzorgd
worden door F. Wolsing.
's Morgens zal voorzitter A. Heuvelink de
opening1 verrichtten en als alles naar wens
verloopt 's middags de prezen uitreiken.
Br is voor iedere poule een beker beschik-
baar; er worden 6 poules van 4 elftallen
samenigesteld. Ook is er een Fair^Play-cup
beschiklbaar gesteld door een veteraanlid
van SV Ratti. De scheidsrechters zullen bij
iedere wedstrfld hiervoor punten geven om-
dat zij dat het beste kunnen beoordelen.

Op 12 juni komen de 2e klassers GVB bdn-
nen de lijnen. Omdat hiervoor de belangstel-
ling iets minder was en de 3e Wassers te
groot, zijn er voor deze dag 2 poules van
3e klassers ingedeeld.
De volgende poules zijn samengesteld:
Poule 1: SV Ratti 1; DZC 68 3; Wilhelm.
SSS 3; Vios Vaasen 3. Poule 2: SSSE 2;
Sp. Haarlo 2; Sp. Eefde 2; Vdos Vaassen 2.
Poule 3: FC Nieuwland 1; Sp. Amibon 1;
Pr. Bernhard 2; Groen-Wit 3. Poule 4: AZ
9V 4; Oene 4; ESV Elspeet 4; Groen-Wit
4. Poule 5: Markvogels 1; Sp. Haarlo 3;
SKVW 3; Vios Vaassen 4. Poule 6: AZSV
5; Wilhelm. SSS 5; SKVW 4; Vios Vaas-
sen 5.
ledere poulewinnaar zal dan onderling strij-
den om de Ie t.m. de 6e plaats. Hetzelfde
geldt ook voor de 3e klassers op 19 juni.
Iedere vereniging mocht al een vaantje in

ontvangst nemen voor de waardering van
SV Ratti voor hun deelname.
Voor 19 juni zijn uitsluitend 3e klassers
binnen de lijnen. Hieraan zal ook SV Ratti
5 deelnemen.
Poule 1: SV Ratti 2; Sp. Amibon 2; Mark-
vogels 2; EGW 1. Poule 2: SV Ratti 3; Sp.
Eefde 3; Eerib. Boys 3; DZSV 3. Poule 3:
SV Ratti 4; Sp. Haarlo 4; Vios Vaassen 7;
SKVW 5. Het 5e elftal ml tegen DZSV 3 en
Vios Vaassen 7 spelen.
Poule 4: SSSE 4; SV Apeldoorn 9; AZSV 6;
ESV Elspeet 5. Poule 5: DZC 5; Oene 5;
DZSV 5; Wilhelm. SSS 6. Poule 6: Dinxper-
lo 1; FC Nieuwland 3; Pr. Bernhard 3;
Helios 3.
Wij zullen u ongetwijfeld van beide toer-
nooidagen op de hoogte houden. Maar ook
u kunt naar de Eikenlaan komen net als
vele andere supporters (sters) om de spelers
op een sportieve wtjee aan te moedigen.
De entree is geheel gratis.
Laten wij hopen dat de weergoden ons goed
gezind zijn, zodat het een in alle opzichten
geslaagd toernooi mag worden.
De organisatie is in handen van J. W.
Sloetjes en H. GosseMnk. Daarbij zullen zij
op beide dagen geholpen worden door de
leiders van SV Ratti afd. zaterdag.

FIRMA KLUMPER IN NIEUW JASJE
Dezer dagen opende de firma Klumper
(groente - ruit - bloemen) zijn geheel ver-
nieuwde zaak. De zaak is qua oppervlakte
niet groter geworden, wel is het gehele in-

terieur veranderd en wel zodanig dat alles
nu veel ruimer en overzichtelijker is ge-
worden.
De afdeling bloemen, planten en potterie

neemt nu wel de grootste plaats in beslag.
De afdeling groente en fruit is wat de op-
pervlakte betreft hetzelfde gebleven, maar
verplaatst. Het interieur is geheel aange-
past; er is een rieten plafond met houten
'balken gekomen. De etalages zijn van ku-
'bussen, daar kan meer mee gedaan worden.

Verder is er een apart
atje gecreërd voor de
klanten om rustig uit te
zoeken in boeken of om
samen te bepraten wat
voor speciaal bloem/werk,
o.a. bruidsboeketten en
grafstukken, men hebben
wil.
Eng „in" zijn tegenwoor-
dig de grote planten, de
zgn. groene meubels.
Ook de potterie heeft 'n
aparte afdeling gekre-
gen, ook o.a. in de ver-
bouwde schuur nabij de
zaak, waar een zeer gro-
te kollektie aanwezig is.
In deze schuur komt ook
'n grote sortering droog-
bloemen.
De fa. Klfumper is opge-
richt door de heer J.
Camperman in 1885. De-
ze is begonnen met
groenten- en plantenver-
koop uit de tuin al van-
af dit huidige pand.
Daarna is schoonzoon
Kllumper in de zaak ge-
komen die weer werd op-
gevolgd door diens zoon
E. Klumper. Sinds 1975
wondt de zaak voortgezet
door diens dochter mej.
G. H. Hlumper.

Opening tennis-
park vrijdagavond
Vrijdagavond 4 juni zal het Vordens Ten-
nispark officieel worden geopend. Deze ope-
ning zal worden verricht door burgemeester
mr. M. Vunderink.

De Vordense hengelaarsvereniging De
Snoekbaars heeft voor haar leden een vis-
wedstrijd georganiseerd. De verwachting
dat de vangst niet erg groot zou zijn werd
bewaarheid want tijdens deze wedstrijd vin-
gen de 44 deelnemers slechts 33 vissen met
een totale lengte van 745 cm.
De eerste prijs werd gewonnen door de heer
W. J. A. Sessank 5 stuks (1O2 cm); 2. D.
Wuestenenk 4 stuks (99 om); 3. A. Vrug-
gink 3 stuks (83 cm); 4. J. Meming 4 stuks
(83 om); 5. A. Grotenhuis 3 stuks (66 cm);
6. J. W. Golstein 2 stuiks (63 cm).
De volgende wedstrijd wordt gehouden op
woensdag 16 juni.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Beste mensen, 't Is nu voor de tweede keer
na bjjna 9 jaar dat ik in Vorden ben ge-
weest, 't Is mjjn oude en nog steeds dier-
bare parochie. Dikwijls heb ik aan u ge-
dacht en in mijn gebed en eucharistie-vie-
ring heb ik u dikwijls aan Gods liefde en

i baimhartigheid aanbevolen. Wat ook ge-
beurd is, ik hou nog altgd van Vorden, om-
dat ik daar met Gods genade veel heb mo-
gen doen voor de kerken en de parochie.
Wellicht heb ik mij meer gegeven aan Kra-
nenburg maar voor Vorden-dorp heb ik ook
meer gedaan dan menigeen van u zult
denken. De econoom van het aartsbisdom
zou u daar over kunnen inlichten.
Zeker, het te wat vreemd en eenzijdig be-
keken, dat ik van u ben heengegaan maar
weest er van overtuigd: ik heb daarover
noodt enige haait, verbittering of rancune
tegenover gesteld. Door hetze en kuiperyen
overdonderd, ben ik envan overtuigd, dat
velen, heel veten niet wisten wat ze deden.
Ik neem het u daarom ook niet kwalijk en
hebt u allen allang vergeven.
Nu ben ik tweemaal in Vorden terug ge-
weest. Eerst op nadrukkelijk verzoek van
mijn vriend M. Jansen. Dit is een fijne tijd
voor mij geweest. Waar ik kwam, werd ik
met open armen ontvangen. Echt, het is een
zegetocht geweest. Voor mij is het waar,
waarin ik ook altgd geloofd heb: u bent
goed, wonderlijk goed.
Nu ben ik van 16 mei tot 21 mei (1976) bij
u geweest op eigen initiatief en ik moet
zeggen die ontmoeting is voor mij een feest
geweest. Waarom schrijf ik u dit, niet om
mijzelf te verheerlijken maar wel om uiting
te geven aan mijn gemoed. Echt beste men-
sen, u bent goed, wenkeljjik goed.

Uw oud-pastoor,
A. J. Bodewes ofm - Warmond

Zwembadnieuws
Aangezien veel zwemliefheblbers nog niet
duidelijk 'is wat de openingstijden zgn van
het zwembad, willen wij ze alsnog vermel-
den.
Dagelijks van maandag t.m. vrijdag van
07.00-12.00 uur en van 13.30-20.00 uur. Tus-
sen de middag van 12.00-18.30 uur gesloten.
Met ingang van maandag 21 juni tussen de
middag geopend.
De openingstijden tolt 20.00 uur 's avonds
zijn alleen van kracht indien de weersom-
standigheden en het aantal bezoekers dit
zal doen rechtvaardigen, in zulke omstan-
digheden zal het bad om 19.30 uur worden
gesloten.
Gedurende het weekeinde zijn de openings-
tijden als volgt: zaterdags van 08.00-18.00
uur; zondags van 14.00-<18.00 uur; voor de
middag gesloten. 2e Plnksterdag zijn de
openingstijden als op zondagen.

Tot slot dellen wij de bezoekers aan het
zwembad nog mede, geen rijwielen e.d. voor
toegangswegen op het' terrein te plaatsen,
daar alle toegangen vrij dienen te zijn voor
doktoren, ambulance, politie, leveranciers
en brandweer. Medewerking in deze van uw
zijde bespaart veel ongerief en bevorderd
bovendien de veiligheid van uw allen!

DIPLOMA-ZWEMMEN
Op zaterdagmorgen 19 juni is er gelegen-
heid voor diploma-zwemmen A en B. Za-
terdag 12 juni is hiervoor proefzwemmen.
Vereiste kleding meebrengen.

Jeugdsociëteit
Vorden
De Jeugdsociëteit, welke het afgelopen
weekend gesloten is geweest in verband
met een tentoonstelling in het Jeugdcen-
trum, mag zich sinds de opening op 30 april
j,l. in een grote belangstelling verheugen.
A.s. vrijdagavond gaan wij weer op de nor-
male tijd open, maar we willen onze be-
zoekers even nog wijzen op een paar veran-
deringen welke van kracht geworden zijn
op l juni jJl. Met ingang van deze datum
moet iedere bezoeker in het bezit zijn van
een geldige deelnemerskaart (zie verder ad-
vertentie). Vender is de vrijdagavond spe-
ciaal bedoeld voor de 14- en 15-jarigen. (Er
wondt dus op die avond geen bier geschon-
ken). De openingstijden op de vrijdagavond
zijn hier uiteraard aan aangepast. De zater-
dagavond wondt de vaste disco-avond, ter-
wijl op de vrijdag- en zondagavond stem-
mingsmuziek te beluisteren valt.

Bi'j ons in d'n Achterhoek .. .
't Was van 't jaor neet al te bes veur de dauwtrappers op Hemelvaarsdag.
Nogal windereg en volle reagen. Zo dach i'j now klaort et op of daor kwam
weer un schip met zoere appels anzetten en kre'j de pokkei weer nat.
Maor de boern wazzen d'r bli'j met, at ze teminse neet an 't inkoelen wazzen,
want dan mot ze weer dreug weer hemmen. Onze Leeven Heer zol d'r ok un
puntheuf van kriegen deur al die veschillende velangens.
'k Bun op mien eentjen un paar uur deur d'n Achterhoek an 't fietsen ewes
en 't veel mien neet tegen zovölle jongeluu at 'r al op de fietse en op de bene
wazzen. Allemaole good in 't plestik (toch wel makkeluk, ondanks de naode-
len veur 't milieu). Dan bliekt dat de jeugd nog zo lui neet is, wat dat betreft
ha'k graag wat meer olderen ok ezien.
Later op d'n dag hew de fietsen (ok die van mien vrouw) in d'n koffer van 'n
auto epakt en bu'w nao Drente ewes. 'k Had al wel es eheurd da'j daor zukke
mooie tochjes konnen maken. Now daor was niks te volle van ezeg. Wi'j heb
daor un uur of viere rond efietst op geasfalteerde fietspaje, waor a'j niks gin
las van ander vekeer hadd'n, of da'j in 't kroelzand vaste kwammen te zitten.
'k Wolle da'w bi'j ons ok zukke mooie fietspaje hadd'n. Dat mot toch hier ok
wel konnen. 'k Wet wel, de Vriga dut genog zien beste, maor die heb haos te
weinug volk um 't good in odder te hollen. En un zandpad vrög noe eenmaol
meer onderholt as un veharde weg. Ze hoef t'r dan ok nog gin snelweage van
te maken, maor un meter veharding naost un bestaonde zandweg zol un op-
lossing konnen wean, die 't landschap gin geweld an dei.
Ik menen dat Hengel, Reurle en Vorden in een of ander recreatieschap sa-
menwerkt, misschien kont ze dat met z'n drieën veur mekare kriegen.
In Vorden hef un börgemeister al es un golden speldjen ekregen umdat 'e zo-
völle efietst had. Misschien kan de börgemeister van Hengel of Reurle d'r ok
no ges ene kriegen umdat ze ezörgd heb dat wi'j zukke mooie fietspaje heb
ekregen. En dan könne wi'j mooi fietsen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

PLAATSELIJK AKTIE
KOMITE
SPORT-REAL
IN VORDEN VAN DE
GROND

Zoals u ongetwijfeld in de persmedia hebt
gelezen en gezien is er overal in Nederland
de aktie Sportreal van start gegaan. Deze
aktie heeft ten doel de Nederlanders in let-
terljjke zin weer in „beweging" te brengen.
Na ee^fcat aarzelend begin is men er ook
in VoroKi in geslaagd een aktiecomité te
vormen, waarin de volgende personen zit-
tiiiff hebben: mevr. B. Aarteen-den Hadder
(Stationsweg 12, tel. 1427); mevr. T. Bran-
deiibarj^)onk (Insulindelaan 15) en de he-
ren l flB de Gruyter (Het Jebbink 69, tel.
2204);^TW. Hishink (Het Kerspel 28); D.
Krol (Het Kerspel 3, tel. 2043); H. C. J. v.
d. Linden (De Steege 7, tel. 2587); H. J. A.
Mombarg (Het Kerspel 27, tel. 2332).

Bovengenoemde personen zijn bereid alle
gewenste inlichtingen te verstrekken, ter-
wijl het aktiecomité gaarne suggesties in
ontvangst zal nemen die dan nader zullen

worden uitgewerkt. Men gaat van de ge-
dachte uit dat met name de sportverenigin-
gen ter plaatse ook hun medewerking aan
de aktie sportreal zullen geven. Nadere bij-
zonderheden worden zo spoedig mogelijk be-
kend gemaakt.

Om de Nederlanders weer „speels en spor-
tief" aan de gang te krijgen is door het R\jk,
provincie en gemeente een bedrag van vier
miljoen ter beschikking gesteld.

Inmiddels z\jn reeds de zgn. trimtriopak-
ketten de deur uit. Om de mogelijkheden
tot meer lichaamsbeweging te vergroten
zullen zgn. sportieve pakketten ter beschik-
king komen, die bestaan uit een groot aan-
tal spelartikelen als badminton, volleybal,
tennis, hockey, jeux de boule etc. Deze pak-
ketten komen gratis ter beschikking aan de
aktieeomités.

REEWILDSHOW IN HOTEL BAKKER

Een ook voor het niet-jagend publiek zeer
boeiende expositie over het vaderlandse
reewild werd tot en met zondagmiddag ge-
houden in een tent tegenover Hotel Bak-
ker. Het betrof een jubileum trofeeënshow,
met grofwild, dat geschoten is in de jaren
1972 tot en met 1975: reewüd, roodwild,
zwantwild en moeflons. De expositie werd
gehouden in verband met het 25-jarig be-
staan van de vereniging „Het Reewild", en
omvat ook veel andere facetten, die met
het reewild, het natuurbeheer en de jacht
in verband staan. Er werd algemene voor-
lichting gegeven door Faunabeheer, er wa-
ren talrijke natuurfoto's, schilderijen van
Rien PoonbvMet en plastieken van Dolf
Wong, terwijl films en dia's over natuur en
jacht werden vertoond.

De expositie wend woensdagavond geopend
door dr. ir. W. M. Otto, directeur-generaal
voor de Landinrichting en de Visserijen.

Daaraan vooraf werd een persconferentie
gehouden, waarin de vraag over de reeën-
stand in ons land centraal stond.

In een discussie met o.a. de voorzitter van
de vereniging, de heer M. K. H. Vos, kwam
duidelijk tot uiting, dat er de laatste jaren
te weinig afschot is. In het algemeen wordt
slechts 60% van het aantal afschotvergun-
ningen gebruikt, hetgeen te weinig wordt
geoordeeld. Hierdoor dreigt het gevaar van
een te grote reeënstand, die de vereniging
op ongeveer 22.000 - het huidige aantal -
wil handhaven. In kringen van de Neder-
landse bosbouw wil men deze 3tand halve-
ren, tot ongeveer 3 reeën per 100 hectare,
waartegen vanuit de kringen van de ver-
eniging Reewild nogal verzet is gerezen
omdat er geen aaniwtjisbare schade aan de
bosbouw is geconstateerd, terwijl daarnaast
Faunabeheer een aantal van 10 op 100 hec-
tare acceptabel acht.



Schietwedstrijden Gelderse jagers
in Vorden
In de bossen bij Vorden op de schletbanen Hameland van de fa. Martens hebben de
jachtgeweren weer onophoudelijk geklonken. Niet één haas heeft daarbij het leven
gelaten. Jachtopzieners uit heel Gelderland en Overijssel waren naar Vorden geko-
men, niet om wat te doen aan de wildstand, maar gewoon om eikaars krachten te me-
ten. Dat gebeurt jaarlijks tijdens een gezellig schietfeest, waarbij kleiduiven en schiet-
hazen worden geschoten door de Nimrods van de Nederlandse Vereniging van Jacht-
opzichters afdeling Gelderland.

Die animo voor hiet sdhietfeest wordt jaar-
lijks groter. Nu waren er in de morgen/uren
ruim 7ö jagers in het geweer, terwijl er 's
middags meer dan honderd hiun kunnen
toonden. Steeds meer jadhtopziclhters zien
toet nut van uitwisselen van ervaringen in,
want er wordt niet aleen geschoten. De
specdffieke proibttemen worden altijd behan-
deld op de jaarvergadering.
Onder het toeziend ook van de voorzitter
van de afdeling Gelderland, de heer Van
Woudenberg Hamistra uit Eefde, deed men
zijn beat zoveel mogelijik punten te scoren.
Zowel op de vastte als vrije baan werd uit-
stekend geschoten, mede dank zjj de tame-
lijk goede weersomstandigheden. Van de
ouderen boven de 55 jaar, die in de mor-
geniuren „in het geweer" kwamen, was de
heer W. M. Brinkman uit Brummen de
beste schutter. Deze moesten schieten op
küeiduiiven, buksfbaan (10 hazen), dwarslig-
gers en afgaande doubletten. Tweede werd
hder J. Veenhuizen, uit Ruurlo en derde Ten
Grotenhuis uit Tertoorg.
Bij de jachitopzichiters beneden de 55 jaar
adhjoot Oskam uit de FlevopoMer de meeste
punten bijeen, gevolgd door Dengerink uit
MMlingen en als derde Van Eek, Arnhem.
In de middaguren was de animo nog groter,

zelfs de dames waagden een kansje op de
buksbaan. De uitslagen waren hier: 1. me-
vrouw v. d. Harst; 2. mevrouw Eeftink; 3.
mevrouw Koning; 4. mevrouw Van Veld-
huizen; 5. mevrouw Besseling; 6. mevrouw
Goissinikilo.

Verdere uitslagen 's middags. Vrjje baan
(dwarsivliegers): 1. J. v. d. Ridder; 2. Van
Ankoim, Dalfsen; 3. Oosterloo, Flevopolder.
Bukslbaan: 1. Joh. Koning, Uddel 47 p.; 2.
G. Ruigebrink 46 p.; 3. B. Hoekma, Loenen
(Vékiwe) 43 p.
Doubletten (afgaande): 1. A. C. Verkuyl,
HaMem; 2. D. v. d. Kaa, Staveren (Velu-
we) ; 3. Bosman.
Inkomende duiven (enkelingen): 1. Hen-
driksen, Ddnxperlo; 2. Ten Brinke, Ddnxper-
lo; 3. Volaner, FHevopolder.
Vaste banen (kleddudven): 1. J. van Zelm,
Flevopolder; 2. Joh. van de Kaa, Flevopol-
der; 3. Bosman.
By de traditionele tmmwedstrflden tussen
Gelderland en Overijssel won het Gelderse
team (Oskam, Dengerink. en Van Eek) met
445 punten de wisselibeker. Overijssel ver-
loor met gering verschil (440 punten). De
heer Van Woudenberg Hamstra reikte met
een toepasselijk woord de prijzen uit.

Voetbal
BAATI-NIETJWS
In Barchem spéélde Ratti zaterdagavond
een vriendschappelijke wedstrijd tegen
SVBV. De thuisclub pakte in deze wedstrijd
echter energiek aan, zodat Ratti met een
6—O nederlaag naar huis werd gestuurd.
Voorafgaande aan deze wedstrijd werd Rat-
ti^speler H. Haverkamp door bestuur en
speQers in de bloemetjes gezet, omdat hij
deze avond voor de 250ste maal voor Ratti
l uitkwam.
AJS. zondag speelt het Ie elftal van Ratti
op het sporttveld aan de Eükenlaan een wed-
strijd tegen oud-lste eflifltalspelers, die door
verhuizingen etc. de afgelopen jaren Ratti
verlaten hebben.

SV BATTI afd. zaterdag
NAAR TOERNOOI
Maandag 7 juni (2e Pinksterdag) gaan het
Ie en 4e elftal naar een toernooi van DZC
68 te Doetinchem om te proberen om een
beker mee naar de Kranenburg te krijgen.
Zij zulten tegen de volgende ploegen uit-
komen. Het Ie elftal tegen Kilder, DZC 68
en Meerwijk. Het 4e elftal tegen Loc, Gaan-
derense Boys en Grolse Boys.

ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
De leden van SV Rattd komen nog steeds
goed aan hun trekken omdat door dit on-

derling toernooi een ieder waar voor zijn
geld krijgt, blijven zij tot eind juni aan het
voetballen.
Deze week geen verrassende uitslagen:
Zondag 3-Rattti A O—3; Zaterdag 1-Vete-
ranen 5—0; Zondag 2-Zaterdag 2 2—3; Za-
terdag 4iRatiti A l—£; Zaterdag l-Zater-
dag 2 2—0.

PUPILLEN NAAR TOERNOOI
Zaterdag 14 augustus gaat het El elftal
van de voetlbalver. Vorden naar Zelhem;
terwijl een week later Dl naar Zeffihem gaat.
Het jaarlijikse uitstapje van de pupillen
vindt plaats op zaterdag 26 juni. Onder an-
dere zal een bezoek worden gebracht aan
het Dolfinarium te Harderwijk. De sport-
dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag
19 juni.

Motorsport •
DEELNEMERS „HEMELVAARTSRIT"
TROTSEREN HET SLECHTE WEER
Ondanks de minder fraaie weersoÉkandiig-
heden kwamen donderdagmorgen^Hi groot
aanital liefhebbers van een oriënteringsrit
opdagen om mee te doen aan de Hemel-
vaartsiit, georganiseerd door de auto- en
motorcQiuib De Graafschaprijders.
De rit was uitgezet door de heer G. Ver-
steege die een leuk parcours had uitgezet
van plm. 40 km lengte, geheel door de om-
geving van Vorden. Start en finish waren
bij café Schoenaker op de Kranenburg waar
de heer D. J. Rouwenhorst na afloop de
prflzen uitreikte.
De winnaars waren: auto's en motoren
A-klasse: 1. B. RegéMnk, Vorden 8 strafp.;
2. W. WisseMnk, Ruurlo 151 strafp.; 3. Th.
J. J. Bleumanlk, Boroulo 157 strafp.; 4. D.
J. Denneboom, Harfsen 165 strafp.
Auto's en motoren B-klasse: 1. M. Elaman,

Zelhem 120 strafp.; 2. W. A. Dommerholt,
Borcuto 120 strafp.; 3. G. Koerselman, Vor-
den 133 strafp.; 4. H. Hukker, Vorden 158
strafp.; 5. D. Versteege, Hengelo 177 strafp.
Toerküasise: 1. D. J. Wesselink, Zelhem 40
strafp.; 2. H. Stomps, Ruurlo 60 strafp.; 3.
Boeyink, Zelhem 99 strafp.; 4. G. Arfman,
Vorden 162 strafp.; 5. J. Kremer, Hengelo
172 strafp.; 6. A. Menting, Velswijk 175
strafp. Poedelprijs A. Fleerkate, Laren 360
strafp.

VORDEN WINT CROSSWEDSTRIJD
TEGEN HARFSEN
De Vordense motorcfliub De Graaf schapr ij-
ders heeft een onderlinge crosswedstrijd te-
gen de Hamac uit Harfsen met 394 tegen
294 punten gewonnen. De wedstrijd werd in
Harfsen verreden. Er namen totaal zestig
coureuns aan deel.
In de A-klasse waren de uitslagen: 1. J.
Braakhektoe, Vorden; 2. J. Oosterink, Vor-
den; 3. D. Woessink, Harfsen; 4. J. Ellen-
kamp, Vorden; 5. J. Klein Brinke, Harfsen;
6. W. Boerkamp, Harfsen; 7. H. Hellegers,
Vorden.
B-(klasse: 1. H. MakMnk, Harfsen; 2. H.
Koreniblik, Harfsen; 3. Joh. Brjenhof, Vor-
den; 4. W. Veesstra, Vorden; 5. G. Wenitink,
Vorden; 6. J. Reesink, Harfsen; 7. H. Keu-
leman, Harfsen; 8. W. van Voorst, Harfsen;
9. D. Pardrjs, Vorden; 10. H. Hulshof, Vor-
den.
Volgende maand vindt in Vorden de return
plaats. De inzet van deze wedstrijden is de
wissellbeker, die momenteel in het bezit is
van De Graafischaprrjders.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repef. Vordens Mannejakoor Jeugdcentrum
Knip- en naeikursus vSh 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzU k ver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklu b in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e nu andag van de maand Fotc
hobbyclub, Studio Dolphijn
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Dinsdagavond zomertraining zwem- en
loklub Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Daah gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huishjschool o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes

Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hutevrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zonrertradnllng zwem- en
poloMub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Daah, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklulb De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De Wub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsociëtedit open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vor-

den
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45
uur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
16 Chr. Vrouwenver. Wildeniborch
18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
18 Les nutsblokfluit en melodikaclub,

Jeugdcentrum
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Rekreatief zwemmen Z en PC Vorden

'64 In de Dennnen
24 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45

uur
25 Volksfeest Delden
26 Vordense zwemkampioensohappen

Z en PC Vorden '64
26 Volksfeest Delden
28 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal

Juli:
10 Pretty-markt verzorgd door de Z en PC

Vorden '64
Augustus:
23-27 Zwemvierdaagse onder leiding van

Z en PC Vorden '64

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Bouw mee . . .
geef!
Zoveel u kunt
Die guitige kleine olifant, die het Neder-
landse Rode Kruis helpt bfl de jaarlflkse
tazamelingscampagnie, komt een dezer da-
gen ook weer bfl u langs. Dit Jaar begeleidt
de olifant het motto: „Bouw mee geef.

Zoveel u kunt". Want dat is wat het Rode
Kruis nodig heeft. Het Rode Kruis bouwt
aan een aantal belangrijke taken, belang-
rijk voor u, belangrflk voor uw medemens.

INZAMIUNOJCAMPAONi

De taken van het Rode Kruis worden voor
een groot deel uitgevoerd door vrflwillig-
(st)ers, waardoor de kosten zo laag moge-
lijk gehouden kunnen worden. Dat er toch
geld nodig is voor een optimale uitoefening
van de taken zal een duidelijke zaak zijn.
Daarom komt u eind med4>egin juni ml-
schien wel een kollektebus tegen. Of komt
een van de kollektanten bfl u thuis het gif-
tenzakje ophalen, of wordt u benaderd met
een intekenlijst. Overal zult u dan het oli-
fantje tegenkomen dat u vraagt mee te
bouwen en zoveel te geven als u kunt.

Bouw mee aan Welfarewerk, Rode Kruis
Korps, Vakantieprojekten, Snelwegambu-
lances, Telefoonctrkels, Internationale hulp-
verlening, etc. Daarmee kan het Rode Kruis
al die mensen helpen die het zo hard nodig
hebben, laat 't olifantje blijven glimlachen:
geef, zoveel u kunt!

Beweging voor

elke Nederlander

dus ook voor u!

Doe mee!

DAAR ZIJN ZE WEER,

ONZE WELBEKENDE

PINKSTER-
KRONEN
een traktatie met de

feestdagen

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

LEUKE

denim overgooiers
vanaf

79,50
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMIN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TÉLOB752-1514

IN CONTACT
ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!

GEVRAAGD:

een vaste
medewerker
gaarne in bezit van vrachtwagen-
rijbewijs.

LOONBEDRIJF

H. KORENBLIK
Dennendijk 8, Warnsveld, tel. 05750-15271

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackets
ballen
racket-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
nttdr doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

markilux

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,10 cm

Advies, Leveren en montage

W i m Polman
VORDEN,

Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

761

Tapijt voor 't hele huis.
Van woonkamer tot slaapkamer,
keuken tot teenerkamer,
badkamer tot logeervertrek.
Wij hebben een zeer komplete
kollektie!

Vraag naar ons gratis Tapijtboek 1976

Contact
het blad voor al het nieuws
uit uw eigen streek



Geboren l juni 1976

JORIS

mevr. Jansen van
den Berg-Mens
de heer Jansen van
den Berg

Christinalaan 16, Vorden

Schapen scheren.
J. W. Kolkman, Molen-
weg 6, Vorden

Te koop: eiken regenton-
nen. B. Voskamp, Zel-
hemseweg 2a, Hengelo G.

Wegens omstandigheden
te koop: nieuwe luxe 4
versn. Kreidler bromfiets
bouwjaar 1975, km-stand
360 km. Volledige garan-
tie. M. Kamphuis, Pasto-
rieweg 2, Vorden

C. W. Eij'erkamp
Vorden

U kunt bij ons
ferec/if voor:

CARROSSERIE

SI'UITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30
GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Trl.'foon 05752-1649
«ilmu mom: Burg. Galléestr.

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553

Velen zien

uw etalage

duizenden

zien uw

advertentie
PAARDRIJDEN
lessen en bultenritten onr
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

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

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur

en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Te koop: z.g.a.n. olie-
haard merk Éfel met 600
Itr. tank en 20 meter ko-
peren leiding.
Hamsveldseweg 4, Vor-
den, tel. 6744

16-jarig meisje zoekt va-
kantiewerk, kan 8 juni
beginnen, tel. 05752-2364

Te koop: 2 bromfietsen
(merk Solex). Na 6 uur
Almenseweg 46, Vorden

Dinsdag 8 juni begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

VOORDELIGE

BLOEMBAKKEN

voor

TUIN

BALKON EN

TERRAS'

20% KORTING
op alle voorradige bloembakken in
verschillende modellen.

Prijzen al vanaf 14,50

nu 11 60

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

BBBHBHHIHHHBRBHHH

TARIAN'
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

Parian-
verrassing

Bij aankoop van een bankstel vanaf ƒ 795,—
of voor een gelijk bedrag aan andere meubels
ontvangt u

f 100,- in kontanten
om van uw bezoek aan ons een gezellige dag
te maken.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

Pinksteraanbieding
Donderdag, vrijdag en

zaterdag:

dubbel aantal
ZD-zegels
op al uw aankopen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Kinder T-shirts
en blousons

leuke dessins

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Stichting
Jeugdsociëteit, Vorden'
Met ingang van l juni 1976 is de Jeugdsocië-
teit alleen nog toegankelijk voor hen die in het
bezit zijn van een geldige deelnemerskaart.

Deze deelnemerskaarten zijn elk weekend tij-
dens de openingstijden in de Jeugdsociëteit te
verkrijgen.

Prijzen:
leeftijdsgroep 14 en 15 jarigen: ƒ 8,— per half
jaar of ƒ 75,— per jaar;

leeftijdsgroep 16 t.m. 21 jaar f 12,50 per half
jaar of f 20,— per jaar,

Houders van deelnemerskaarten hebben vrije
toegang tot de Jeugdsociëteit en genieten re-
dukties op programma's en kursussen.

VOOR UW

tuinmeubelen
naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN-

H E LM l N K!
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514 S

Modecentrum Teunissen Ruurio
Dames:

JAPONNEN

MANTELS

PAKJES

ROKKEN

T-SHIRTS

BLOUSES

Heren:

KOSTUUMS

KOLBERTS

PANTALONS

OVERHEMDEN

T-SHIRTS

GROTE KOLLEKTIE KINDERKLEDING

Vrijdag koopavond

RUURLO

.speciaal

Aanbieding

KOALA

T-SHIRTS

20,-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

VOOR DE PINKSTERDAGEN

heerlijk vers brood en
gebak
in vele variaties. Haal het bij

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 26 - Vorden - Telefoon 1877

2 stuks voor

teHtiel en mode

/chooldermon

U vraagt, wij mengen.
Er staat in onze zaak een

kleurenmenger van Histor. Met
850 kleuren. Daarmee maken
we waar u bijstaat de kleur die
u hebben wilt. In een paar tellen.

Of 't nou om seringen-
paars gaat of clematis- rose.
Wat zegt u? Da's gemakkelijk?
Daar was 't Histor nou precies
om begonnen.

Histor vindt:
gemak dient de mens.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

<gid>
tel.05753- 1461

7 JUNI

NEW FOUR

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurio
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

M(TOTI

Brutaal
aktuéel

Broek-rok-japon. . . . . . J . '
uit fijne denim.T



GROTE PINKSTERSHOW
van nieuwe
en gebruikte automobielen

SCHOLL'S

voetgymnastiek
sandalen
het beste voor uw voeten

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Een mooi rapport, overgang
van school of jarig?

Wij hebben weer een nieuwe grote
sortering

jongens- en
meisjeshorloges
ontvangen in de prijzen van

47,50 - 48,50 - 49,75

enz. enz. enz. steeds het beste wat
in die prijzen te bieden valt, met de
bekende goede garanties en service

^AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Te koop: perkplanten, tomatenplanten en rode wa-
terlelies. G. L. te Veldhuis, Tentendijk 3, Hengelo G.
telefoon 05753-7237

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

OTTENS zonwering
De Boonk 9 - Vorden Tel. 05752-2317

Wij leveren o.a.:
terrasschermen, markiezen, rol-
horren, horren, hordeu«en en
voorzetramen

5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.

ZONNESCHERMEN:
breedte 200 cm uitval 100 cm prijs ƒ 225,—
breedte 250 cm uitval 100 cm prijs ƒ 245,—
breedte 300 cm uitval 100 cm prijs ƒ 275,—
breedte 350 cm uitval 100 cm prijs ƒ 298.—
breedte 380 cm uitval 100 cm prijs ƒ 310,—

ALUMINIUM JALOEZIEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 39,—
breedte 100 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 46,—
breedte 150 cm hoogte 200 cm prijs / 92,—
breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 147,—
breedte 400 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 249,—

ROLGORDIJNEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 48,—
breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs / 79,—
breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 265,—

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

ca

Leerzaam en boeiend - maar
vooral mooi... Dat is onze
leerpresentatie.
Ga over op leer. Om de stijl en
de sfeer. Om de kwaliteit en
om het blijvend zitkomfort.
Maar kom eerst bij ons in de
leer,

Wim Polman
VORDEN, IKpsstraat 22

Telefoon 05752-1314
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Telefoon 05750-17332

Grote sortering
r̂ ZWEMBROEKEN

ti ZWEMVLIEZEN

r̂ DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

ti SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

ttttds docltrefftndl

Zutphenseweg Vorden

KLEMACON

BLOUSES
mode om zelf te maken
in crinkle of mexico-look

coupon è l ,50 m
vanaf 11,90

RUURLO Spoorstraat 46
Telefoon 1348

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

Op zaterdag 5 en maandag 7 juni a.s. van [
10.00 tot 20.00 uur f

AUTOBEDRIJF HUITINK l
RUURLO, TEL. 05735-I325 VW EN AUDI-DEALER

WEEKENDAANBIEDING

BEDRUKTE \

kinderpyama's

maten 104 t.m. l 76
vanaf
kleine stijging p. m. 16,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

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

BIJENHOFS
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617
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Autobedrijf
Bennie Vroiting biedt
CITROEN GS
CITROEN^CV6

^^^^8SIMCA \\W

CITROEN 2CV6

OPEL ASCONA 16S

FORD TAUNUS 15M

FORD ESCORT 1300

VOLKSWAGEN 1302

te koop:
1971

1975

1969

1972

1972
1969

1969

1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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Nonchalanter!
f«h Soiicus...

Blouson-pak voor vrije tijd en serieuze zaken.
U kunt er overal mee verschijnen en u voelt

zich helemaal vrij. Ook tijdens werk.

ID VAN DE

Nu voor
een extra
nonchalante
prijs

textiel en mode

/chooldermcin

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

2e Pinksterdag
van 11 tot 5 uur

grote
meubel-
en tapijtshow

Profiteer van deze aanbiedingen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514


