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TTV Noordijk zondag 18 juni gastheer
voor vijftig touwtrekploegen
Heure of twente favoriet in zware klasse?
Op zondag 18 juni komen alle bij de Nederlandse Touwtrekken Bond aangesloten
ploegen weer bijeen op het vierde nationale touwtrektoernooi van deze zomer-
competitie. Het wordt ditmaal georganiseerd door de TTV Noordijk bij Neece,
eveneens in Noordijk nabij het clubhuis van de vereniging dat gelegen is aan de
Schoolweg. Het zal weer een ware invasie worden omdat er meer dan vijftig ploegen
aan de start verschijnen die geen enkele toernooi kunnen overslaan daar men
daardoor te ver achterop raakt in de landelijke competitie.

Het toernooi dat de gehele zondag in
beslag zal nemen begint 's morgens met
de wedstrijden voor de teams uit de 720
kg. klasse, de 560 kg. en de drie jeugd-
klassen A, B en C. 's Middags komen de
achttallen uit de 640 A, 640 B en 640 C-l
en 640 C-2 kg. klasse aan bod. De TTV
Noordijk heeft kosten noch moeite ge-
spaard om een en ander tot een groot
succes te maken voor de touwtreksport,
die in Noordijk en omgeving bijzonder
populair is. Men heeft de beschikking
over een eigen clubhuis en verder
kleed- en doucheruimtes, terwijl er extra
voorzieningen komen in de apart bijge-
bouwde grote tent.

Er begint in de zomercompetitie al
duidelijk enige tekening te komen, welke
clubs of zich dit seizoen in het bezit van
de kampioenstitel zullen trekken. Men
verwacht een enorme spanning in de
altijd populaire 720 kg. klasse. In deze
"zware klasse" heeft het Borculose Heu-
re onlangs opnieuw de leiding genomen
met echter slechts een puntje voorsprong
op het verrassend goed voor de dag
komende TC Twent uit Tubbergen.
Kanshebbers in Noordijk zijn ook nog
de teams van Bekveld en Eibergen en
misschien de Hofboys (Habrinkhoek) en
EHTC uit Hall-Eerbeek. In de 560 kg.

klasse heeft het Hengelose Bekveld zich
al een flinke voorsprong in het algemeen
klassement opgebouwd, waaraan zelfs
EHTC en Vorden weinig meer kunnen
doen. Of het moet zijn dat de Hengelose
jongens een volslagen offday hebben,
waar het vooralsnog niet naar uitziet.

Vorden heeft een supersterk jeugdteam
in de A-klasse en zal zich weten te hand-
haven. Ook in de B-klasse der jeugd-
ploegen staat Vorden B bovenaan met
evenwel enkele punten voorsprong -op
Noordijk. De Noordijkse jeugd zal er
alles aan doen om in eigen home punten
te verzamelen. In de C-klasse heeft
Erichem, de Betuwse nieuweling, het
heft verrassend in handen genomen, 's
Middags zal het publiek weer de span-
nende duels tussen Bekveld en Eibergen
in de 640 A-klasse kunnen zien, met
misschien het sterk opgekomen Zieu-
wentse DES als eervolle derde. Sport-
zicht uit Aalsmeer zal in de 640 B-klasse
opnieuw de meeste punten meenemen
naar het westen, terwijl Erichem in de
640 C-l klasse weer favoriet is. In de 640
C-2 klasse heeft Heure al twaalf punten
voorsprong op Bussloo en Amstelveen en
verwacht wordt dat de Borculose ploeg
opnieuw in de aanval gaat.

Ab Sikkens stopt met organisatie
Avondvierdaagse
Nu hij de avondvierdaagse in Vorden elf keer namens de gymnastiekvereniging
"Sparta" heeft georganiseerd vindt Ab Sikkens het thans welletjes. Dat wil echter
niet zeggen dat er volgen jaar geen avondvierdaagse zal worden gehouden.
Voorzitter Wempe van "Sparta" die de heer Sikkens zaterdagmiddag een
geschenkenbon aanbood, benadrukte duidelijk 'dat volgend jaar de Avond-
vierdaagse voor de twaalfde keer door "Sparta" georganiseerd zal worden.

In al die jaren dat Ab Sikkens de uit gemiddeld 800 wandelaars aan de
avondvierdaagse heeft georganiseerd start verschenen. En onder hen velen die
kan hij er op bogen dat de tochten altijd tocht meermalen hebben meegelopen,
naar wens zijn verlopen. Iedereen was
altijd vol lof over de organisatie, hetgeen
wel bleek uit het feit dat er jaar in jaar

Wij vroegen de heer Sikkens waarom hij
met de "successerie" stopt. "In de eerste

plaats vind ik dat nu een ander het maar
eens moet doen. Elf keer vind ik meer
dan genoeg. Daar komt bij dat ik al die
jaren alles samen met mijn vrouw heb
georganiseerd (mevrouw Sikkesn was
ruim 10 jaren voorzitster van de organi-
serende vereniging "Sparta" red.) Tus-
sen ons klikte het goed, de sfeer was
uitstekend", aldus een lachende Ab
Sikkens.

Toen mevr. Sikkens kort geleden als
voorzitster van "Sparta" aftrad was dat
onder meer een reden voor haar man om
ook de avondvierdaagse voor gezien te
houden. "Ik heb het werk altijd ont-
zettend graag gedaan. Het plezier dat je
anderen verschafte schonk mij veel
voldoening. Het ieder jaar weer zoeken
naar andere paden en lanen was een erg
leuke bezigheid. En het zal bij de deel-
nemers wel aangeslagen zijn, anders
hadden we niet zoveel wandelaars ge-
trokken. Nu ben je in een plaats als
Vorden wel bevoorrecht. Ik ken geen
dorpen waar je zulke afwisselende routes
kunt uitstippelen maar je moet het
natuurlijk wel zoeken. Wat ik zo leuk
vond was dat geboren en getogen Vorde-
naren bekenden op plekjes te zijn
geweest, waarvan ze het bestaan niet
eens wisten".

Ab Sikkens wees erop dat een goede
organisatie mede afhankelijk is van
anderen. "Politie, EHBO gemeente en
niet te vergeten leiders van jeugdgroe-
pen. Zonder hen is het niet mogelijk een
avondvierdaagse goed te organiseren. En
gaat de heer Sikkens, die onlangs de
leiding had bij de zeskamp, nu op zijn
lauweren rusten? Even een moment
stilte en dan: "Ach je weet het nooit,
wanneer er voor één of ander evenement
een beroep ^^mij wordt gedaan, ja
dan...". Ook^R bloed bij Ab Sikkens
zal dan ongetwijfeld weer kruipen waar
het niet gaan kan.

Feestelfke intocht
avondvierdaagse
De Avondvierdaagse zit er weer op. Nog
juist voordat de regen neergutste vol-
brachten zaterdagmiddag 814 van de
gestarte 825 wandelaars de tocht. Op
deze laatste dag was een route uitge-
stippeld door de fraaie omgeving van het
buurtschap Wildenborch.

Zowel de deelnemers aan de 15 als de 20
kilometer verzamelden zich op de terug-
weg bij de pick-nickplaats van waaruit
men zich naar het Lekkebekje begaf.

Hier werden de medailles uitgereikt. De
feestelijke intocht begon om half vijf
vanaf Lettink. Getooid met prachtige
boeketten bloemen, altijd weer een
fleurig gezicht, vertrok de stoet voor de
laatste kilometers. De muziekvereni-
gingen "Sursum Corda" en "Concordia"
alsmede de "Jonge Trompetters" uit
Kampen zorgden voor een muzikale
omlijsting.

Vele belangstellenden hadden zich langs
de route opgesteld om de wandelaars te
zien voorbijtrekken. Eindstation was het
schoolplein bij de openbare lagere
school.Hier bracht de wethouden van
sportzaken de heer H.A. Bogchelman de
organisatie dank. "Elf keer avondvier-
daagse betekent voor hen die alle keren
hebben meegelopen dat een afstand is
afgelegd van hier tot Basel", aldus de
heer Bogchelman.

Receptie kampioens
team Ratti l
op zaterdag 17 juni
Op zondag 28 mei j.l. is het eerste elftal
van Ratti kampioen geworden van haar
afdeling in de derde klasse GVB door
een 1-0 zege op Oeken 1. Het elftal
promoveerde hierdoor naar de tweede
klasse GVB. Ter gelegenheid van een en
ander zal er op zaterdagmiddag 17 juni
a.s. een receptie worden gehouden in
zaal Schoenaker.

Geslaagd
Aan de Landbouwhogeschool te Wage-
ningen is onze plaatsgenoot Erik Koning
geslaagd voor Landbouwku;^B Inge-
nieur-richting LevensmiddelehR;hnolo-
gie.

Aan de Ped. Academie "Qoen van
Prinsterer te Doetinchem |^aalden
Marga Hendriks en Anja Wu^mk hun
volledige onderwijzers bevoegdheid.

Opbrengst
Rode Kruis kollekte
De jaarlijkse kollekte van het Ned. Rode
Kruis heeft dit jaar opgebracht het
prachtige bedrag van/ 7863,95.

Alle medewerkers(sters), gevers, geef-
sters heel hartelijk bedankt voor uw
medewerking en bijdrage.

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

Onbetaald werk... mag dat?
Als iemand werkloos is en tijdens zijn
uitkering werk verricht, zal hij daar in
de regel een betaling voor ontvangen.
Het is wel algemeen bekend dat men die
inkomsten moet opgeven aan de be-
drijfsvereniging of de sociale dienst. Die
verdiensten worden geheel of gedeelte-
lijk van de uitkering afgetrokken. Zo
gaat dat met BETAALD WERK. Maar
hoe gaat het nu met ONBETAALD
WERK? Vele mensen menen dat onbe-
taald werk niet mag, dat de uitkering
wordt gestopt als je het toch doet.
Anderen menen dat je zonder bezwaar
alle soorten onbetaald werk mag doen
zonder de uitkering in gevaar te bren-
gen. Er bestaat op dit punt misver-
standen en onzekerheden. Daarom zijn
er nu bepaalde regels opgesteld. Deze
regeling is gemaakt om meer duidelijk-
heid te brengen en om de wettelijke
bepalingen soepeler te kunnen toepas-
sen.

Het belangrijkste is dat u, als u onbe-
taald werk wilt gaan verrichten, eerst
contact opneemt met de bedrijfsvereni-
ging of de sociale dienst: die kan
namelijk aan de hand van die regels
beoordelen, wat voor u geldt. Het hangt
er namelijk van af: wat u gaat doen, voor
wie u het gaat doen en hoe lang het werk
zal duren. Wanneer u wat wilt helpen in
de eigen huishouding of u wilt een klusje
doen in uw eigen woning (bijvoorbeeld
plafond witten, kamer behangen) dan

mag dat gerust en u hoeft niet bang te
zijn dat u uw uitkering in gevaar brengt.
Daarvoor hoeft u geen toestemming te
vragen. Maar moeilijker wordt het als u
gaat werken voor buren, familie of
vrienden. Of als u "vrijwilligerswerk"
gaat doen voor een maatschappelijke
instelling, een vereniging, een wijkcen-
trum of iets dergelijks. Het gaat dan om
"produktieve arbeid" en dan kunnen er
situaties zijn waarin het onbetaalde werk
niet toegestaan mag worden. Overleg
vooraf kan voorkomen dat uw uitkering
gevaar loopt. Wanneer u zich aan de
spelregels houdt, zult u geen moeilijk-
heden krijgen over het verrichten van
onbetaald werk.

Spelregels.
1. Als u onbetaald werk voor anderen
wilt gaan doen en u krijgt uitkering van
de bedrijfsvereniging dan moet u vooraf:

a. toestemming vragen aan de bedrijfs-
vereniging en
b. daarvan melding maken bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau.

2. Krijgt u een uitkering van de sociale
dienst, dan kunt u volstaan met sociale
dienst en arbeidsbureau op de hoogte te
stellen van uw tijdelijk baantje. Alleen
als u werk gaat doen in georganiseerd
verband als onderdeel van een bepaald
projekt of voor bepaalde instellingen,
moet u vooraf t'~ ........mig vragen aan
de sociale dienst.

3. U moet bereid en in staat zijn het
onbetaalde werk onmiddelijk te beëin-
digen, als u passende arbeid kunt
krijgen of een voor u gewenst geachte
herscholing, omscholing of bijscholing
kunt volgen.

4. Het onbetaalde werk mag op geen
enkele wijze uw aktiviteiten om passende
arbeid te vinden belemmeren. U moet al
het mogelijke blijven doen om weer een
nieuwe werkkring te vinden.

5. De uitkerende instantie moet kontrole
kunnen uitoefenen op de aard en om-
vang van het onbetaalde werk. Om dat
mogelijk te maken moeten u en degene
voor wie u het werk verricht alle mede-
werking verlenen.

6. Wanneer u voor uw werk een bepaal-
de vergoeding ontvangt - in welke
omvang ook - moet u dat meedelen, dus
opgeven op het wekelijks in te leveren
werkbriefje.

7. Het is niet toegestaan onbetaald werk
te verrichten in een bedrijf of onderne-
ming ook niet in dat van een familielid.

8. Wanneer u onbetaald werk wilt gaan
verrichten voor een maatschappelijke
instelling (buurtcentrum, wijkopbouwor-
gaan of dergelijke) dan mag dat alleen
werk zijn waarvoor die instelling geen
subsidie kan krijgen. Voorts moet het
werk zijn dat past bij het doel van de
betrokken instelling.

9. Het onbetaalde werk mag geen
bedrijfsmatig karakter hebben. Hiermee
wordt bedoeld, dat het geen werk mag
zijn dat zo veelvuldig wordt gedaan en
van zo'n grote omvang is, dat het als
regel als betaald werk wordt gedaan. Het
gaat dan om werk dat duidelijk niet

'meer ligt in de sfeer van "klusje" of
"vrijwilligerswerk". De bedoeling van
deze regel is te voorkomen dat u
degenen, die als betaalde kracht werken
(valse) concurrentie aandoet.

Neem het zekere voor het onzekere als u
onbetaald werk voor anderen wilt gaan
verrichten:

— Hebt u uitkering van een bedrijfs-
vereniging: ga, schrijf of bel naar haar
en licht het arbeidsbureau in.

— Hebt u uitkering van de sociale
dienst, stel dan die dienst en het arbeids-
bureau op de hoogte.

— Vertel zo duidelijk mogelijk wat uw
plannen zijn.

Begin pas met het onbetaalde werk,
wanneer u (voorloptige) toestemming
van de bedrijfsvereniging hebt gekregen.

— Vraag zonodig uitleg van de regels,
waaraan u zich moet houden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Avo-kollekte
»

De te Vorden gehouden AVO kollekte
heeft het mooie bedrag van ƒ 1392,45
opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers en geef-
sters en ook de kollektanten.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Kerkdiensten in de Hervormde kerk te
Vorden.
zondag 18 juni 1978.
9.30 uur Ds. J.C. Krajenbrink Doop-
dienst-Gezinsdienst i.s.m. Zondagsscho-
len.
19.00 uur ds. J.C. Krajenbrink Ge-
zamenlijke Zangdienst Thema: "Recrea-
tie..."Muzikale medewerking: Blokfluit-
ensemble en Ludo Eykelkamp, zang.

Beroepen: Ds. J.R. Zijlstra.
In de komende vacature, door het ver-
trek van ds. J.B. Kuhlemeier en zijn
gezin naar Surhuisterveen (Friesland),
heeft de Gereformeerde kerk te Vorden
een beroep uitgebracht op ds. J.R.
Zijlstra, geboren te Wassenaar in 1933
en nu predikant voor evangelisatie-
arbeid in de Gereformeerde classis
Appingendam. Van zijn hand zijn,
onder de naam Jaap Zijlstra, enkele
gedichten-bundels verschenen. Ook in
het Liedboek voor de Kerken staan twee
liederen, twee gezangen van ds. Zijlstra
en wel Gezang 73 en Gezang 249.

Doopdienst-Gezinsdienst in de Her-
vormde kerk.
De Kerkdienst van a.s. zondagmorgen
18 juni in de Hervormde dorpskerk te
Vorden zal een Doopdienst-Gezinsdienst
zijn in samenwerking met de Zondags-
scholen. Twee kinderen zullen D.V.
gedoopt worden. Een groep kinderen, de
oudsten, nemen in deze dienst afscheid
van de Zondagsschool en zijn voortaan
hartelijk welkom in de Jeugdkerk in "de
Voorde".

Na de dienst is er de goede mogelijkheid
om de doopouders te groeten en geluk te
wensen met de doop van hun kind en wel
in de Kerkeraadskamer. Er is ook gele-
genheid, in het bijzonder wel voor de
ouders van de kinderen die de Zondags-
school gaan verlaten, om koffie te
drinken in het gemeente-centrum "de
Voorde". Trouwens, iedereen is daar
welkom op-de-koffie! Liturgieën zullen
voor deze bijzondere dienst gestecild
worden. Voorganger hoopt te zijn ds.
Krajenbrink. De dienst begint om half
tien.

Gezamenlijke Zangdienst.
De avonddienst van a.s. zondagavond 18
juni zal een zangdienst zijn mede voor-
bereid door de Interkerkelijke Zang-
dienst-commissie. Ook al worden er
liturgieën gestencild, het is goed het
Liedboek mee te nemen. Aan deze
zangdienst hopen mee te werken: Een
blokfluit ensemble van de Muziekschool
Zutphen-Vorden; Ludo Eykelkamp,
zang; Rudie van Straten, orgel; Leden
van de Zangdienst commissie en ds.
Krajenbrink. Het thema voor de Zang-
dienst en voor de meditatie luidt: "Re-
creatie..."

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J.C. Krajenbrink Bediening
H. Doop Gezinsdienst afscheid oudste
zondagsschool kinderen.
19.00 uur ds. J.C. Krajenbrink Geza-
menlijke Zangdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. K. Feenstra Vorden; kinder-
nevendienst
19.00 uur J.C. Krajenbrink gezamelijke
zangdienst

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag 8
uuur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringen-

. de konsulten bij de dienstdoende huis-
arts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
diensten dierenartsen

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot dins-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers Doetinchem 08340-23938
Th. F.D. Aarssen Eibergen 05450-2088

TAFELTJE—DEK—JE
De hele maand juni mevr. Takkenkamp
tel. 1422, bellen tussen 8-9 uur.

NDHULPDIENST
Mevr. Brandenburg tel. 2003, bellen
tussen 8.30-9.30 en 13.00-13.30 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
inhet wijkgebouw.

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

BEGRAFENISD1ENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1364; b.g.g. 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.
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Wij danken u allen hartelijk
voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij ter
gelegenheid van ons 25 jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

B. H. Fokkink
A. J. Fokkink-Rossel

Wiersserbroekweg 8
Vorden

Hartelijk dank aan allen die
ons 12*/2 jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt

G. Woltering
J. Woltering-Woestenenk

't Hoge 27
Vorden

Getrouwd:
H. H. J. Wedema
en
Friedy H. Koning

10 juni 1978
Eikenlaan 2
9321 GD Peize.

Hartelijk dank voor alle be-
langstelling tijdens ons 25 ja-
rig huwelijk ondervonden

fam Berenpas-
Bouwmeester

't Olthuis Mosselseweg 5
Vorden

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's bij ons
40-jarig huwelijk ontvangen
zeggen wij u hartelijk dank

F.W. Kruisselbrink
A.H. Kruisselbrink.

GrUsen
Vorden, juni 1978
Schoolhuisweg 4

De Nutsbaby-sltcentrale is ge-
sloten van 23 juni tot 10 juli

Te koop:
4 pits Gasstel
B. v. Hackfortweg 39
tel. 2784

Honing te koop
H.J. Bargeman
Strodijk 4 Vorden
tel. 1356

Te koop
een meisjes bromfiets ƒ 180,-
't Vaarwerk 26 Vorden

Gevr. ervaren thuisnaaisters
Seesing en Zn. b.v.
Keyenborg.
tel. 05753-1641
bellen tussen 9 en 10 uur 's
morgens en vragen naar J.
Stienissen.

Te koop:
alle soorten kool, knolraap en
slaplanten, broedeieren, jonge
hennen en konijnen.
D. Klein Geltink
Schurtestraat l Vorden

Te koop:
g.o.h. zündapp kleur goud 4
voerversnellingen kilometer-
stand 6000.
tel. 2798 Vorden
Aankomen lopen donker grijs
gestreepte kater afhalen
J. Groot Nuelend
Staringstraat 9
Vorden

Vermist een pauwhen
G.J. Begieneman
Strodijk 6 Vorden

Te koop g.o.h. solex
Ruurloseweg 39
Vorden

Te koop 50 are kuilgras en
schapenwol zwart en wit bij
A. Winkels
Almenseweg 40 Vorden

Mest is viezigheid maar doet
wonderen waar hij leidt (Cats)
Gratis afhalen varkensmest.
H.J. Graaskamp
Ruurloseweg 46 Vorden

Gevr. aardbeienplukkers
tevens volgende week aard-
beien te koop (op bestel-
ling) bellen 's morgens tot
12.00 uur en 's avonds na
18.00 uur H. Weenk
Schuttestraat 12, Vorden
Telefoon 05752 - 6659

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Gratis af te halen: jonge
poesjes, zolang de voorraad
strekt. Larenseweg 7, Vorden

JAN BANDA
EN
ANNIE LEBBINK

Gaan trouwen op woensdag 21 juni a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis te Hoog-Keppel

juni 1978
Drempt, Roomstraat 10
Wichmond, Lankhorsterstraat 9

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
"Den Bremer" te Toldijk

Toekomstig adres: Dahliastraat 10
Steenderen.

Op vrijdag 23 juni hopen wij met onze kinderen en
kleinkind ons 25 jarig huwelijksfeest te vieren

H. HARMSEN '
H. HARMSEN-SCHOTSMAN

Vorden juni 1978
Lekkebekje 2

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit Dorpsstraat 10 Vorden

1938 1978
Wij verheugen ons op 22 juni D. V. om met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40 jarig huwelijk te
herdenken

L. SCHOUTEN
W. SCHOUTEN—GROOT ENZERINK

Nieuwstad 47
Vorden

Een ieder die ons wil feliciteren is van harte welkom
van 19.30-21.00 uur in Café Rest Den Bremer
Zutphen Emmerikseweg 37 Toldijk

Gemeente Vorden
(rectificatie).

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de
ter visie legging van het bestemmingsplan "Het
Schapenmeer" na onthouding van goedkeuring daar-
aan door Gedeputeerde Staten van Gelderland in
verband met vakanties van eventuele belanghebben-
den zal worden uitgesteld tot september, zulks in
tegenstelling tot hetgeen eerder in dit blad werd
gepubliceerd.

De mogelijkheid om terzake beroep aan te tekenen bij
de Kroon is dan ook tot nader order uitgesteld.
U zult hierover bij latere advertentie worden geïn-
formeerd.

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

HUSQVARNA EN I.EWENSTEEV

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1386

Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

Zutphenseweg Vorden

Wij zijn wegens vakantie

Gesloten
van 19 juni t/m l juli.

Tweewieler bedrijf Barink
Nieuwstad 26 tel. 1274

Wegens vakantie

Gesloten
van: 19 t/m 24 juni.

Sig. Mag, Boek- en Kantoorboekhandel:

"Jan Hassink"

Wij zijn wegens vakantie

Gesloten
van 19junl t/m 8juli

Zaterdag a.s. zijn wij tot half één geopend.

Slagerij Krijt
Dorpsstraat 32
Vorden tel. 1470

Wegens vacantie

Gesloten
van 19 juni t/m 3 juli

Dinsdag 4 juli zijn we weer open

Drogisterij Parfurmerie Schoonheidssalon

"De Olde Meulle"
Fa. van der Wal.
Dorpsstraat 9 tel. 1301

Dames
Confectie en Stoffen

voor warme of iets minder
warme dagen.

Bij

a/d Zutphenseweg in
Vorden zult u zeker slagen.

Japonnen, blouses, rokken en
regenmantels voor

werkelijk leuke
prijzen,

Nuts Blokfluit en
melodicaclub

OPENBARE LES
op 17 juni 1978 in het Dorpscentrum.

Aanvang 8 uur precies.

De nieuwe kinderen met hun ouders zijn ook van
harte welkom. Het bestuur

c meubel-
jj kubussen

,̂ 40x40x4
JC

o>

stalen gereed-
schapskist
5-delig, 53 cm lang

3S»
legplank 7,75
deurtje 8,50

universele
imperiaal
past op elke auto

sandvik
handzaag
zaagvlak 50 cm

schommelstoel
van grenehout
bouwpakket, compleet

tijdelijk m 250 hubo zaken

HUBO - Dolphijn
Barchemseweg 13 Ruurlo Tel. 1368
Tevens voor al uw schilderwerken

Accountantskantoor
Gelderland

vraagt een

Zaadmarkt 95, Zutphen

administratief medewerkster
die in het bezit is van het H.A.V.O. diploma.

Type-diploma gewenst, doch niet direkt
noodzakelijk.

Goede salaris- en arbeidsvoorwaarden.

Degenen die dit jaar examen doen, kunnen
nu reeds solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht op
bovenstaand adres.

Accountantskantoor
Zaadmarkt95, Zutphen

Wijziging zitdag te Vorden
Met ingang van 16 juni 1978 wordt in Vorden

wekelijks zitting
gehouden en wel elke vrijdag van 8.00 tot
12.00 uur in het nieuwe
DORPSCENTRUM

Indien gewenst kunnen vooraf telefonische
afspraken gemaakt worden.

Daarvoor kan gebeld worden 05750 - 13440.

Speciale aanbieding voor vaderdag

Kwarkpunten en
Tompoezen

't Winkeltje
A.G Schurink

Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

ORIGINELE WITTE DAMES

TENNIS SHIRTS
MET V-HALS EN KRAAGJE

kasten in de sportzaken
minstens 19.y> - zolang de voorraad strekt < BIJ BRONS:
NIEUW! lycra jongens

ZWEMBROEKEN
nieuwste kleuren en dessins
met en zonder applicatie

ALLE MATEN EÉN PRIJS!

NIEUW! voor op de camping
vrolijk gekleurde rubber

KINDER
LAARZEN

ZOEK UIT

nieuw! leuke meisjes
JURKJES IQ»
met gesmokte taille en i UU
fleurige dessins *•

nieuw! denim jongens en meisjes

KORTE
BROEKEN

maten 104 t/m 152 allê t̂en een prijs!

l moderne
kleuren heren PILOTEN^
OVERHEMDEN
korte mouw, schouderepauletten
o.a. marine- groen - bruin - kaki

| uit dezomer-
kollektie'78; schitterend gedessineerde

LYCRA HEREN _ -̂

ZWEMBROEKEN H 98
bekend merk! alle maten één prijs %!?•

bakken vol!
BRONS
ZOMER-WOL

rboL
.

kleuren o.a. ecru,
wit, beige, bleu, groen

extra laag geprijsd
zonnig gedessineerde

TUINTAFEL-
KLEEDJES

af m.;
80x80

bergen ondergoed
WIT MEISJES ONDERGOED 149
met kantje v.a. ••

SPECJALE. AANBjEQjNG
gedessineerde katoenen

DAMES SLIPS
niet meer dan 2 per klant ct.
JONGENS ONDERGOED
uni gekleurd- met bies- mt.104/164

HEREN ONDERGOED O Qfl
gekleurd rib- o a bleu, bruin, geel,oranje J»

hoe bestaat het!
ecru BABY
HEMDJES

'cent

STUNT! type
denim heren

SOKKEN

"cent

A O A O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.
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De laatste modellen uit onze
Flyer folder zijn nu binnen.

Zwierige wijde rokken.. . 39.
diverse kleuren

Blouses k/ m 29.
MOUWIOOS VeStje met rits . . 39.

RUURLO
r

Vrijdags koopa\>ond tot 9 uur.
Woensdags de hele dag open
Maandags gesloten.

Weer nieuwe voorraad zomerjaponnen
vanaf 39,

VOORAL V*

Martens
Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de

.maand gehaald. *

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of05618-
214.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

Voor vader
grote kollektie
Gazelle rijwielen
in tour-sport en race
uitvoering

Fa J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo gld. Tel. 05753-7278

Voor vader
tijdelijk speciale aanbiedingen

Nieuwe overjarige
brommers

KREIDLER met voetversnellingen
van 2045,-nu 1900,-

PUCH maxi
van 998,-nu 900,-

PUCH 4 voetversnellingen
met knipperlichten
van 1930,-nu 1785,-

Kinderfietsen
6 tot 10 jaar 119,50

Heren- en damesrijwielen
in pak slechts 215,-
geheel kompleet afgemonteerd
voor 249,50

Nieuwste modellen Kreidler,
Zundapp Yamaha en Puch brom-
mers in alle modellen en kleuren uit
voorraad leverbaar.

Fa J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo gld - Tel. 05753-7278

Ook i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Steeds meer mensen
vragen naar
superzachte en luchtige

Eendendons
dekbedden

Kwaliteit waar u tientallen jaren plezier
van zult hebben.

één pers. 185.-

twee pers. 249.-

RUURLO

Vaderdag MM!
•

Bosch Boxer
plus pakket
boormachine +
boorstandaard - klem

voor f 248.-

Skil power boormachine
f199.-

Cirkelzaagmachine
op lichtnet vanaf f 569.-

Gereedschapkisten
Bdelig... f 19.95

Sleutels tangen en schroe-
vendraaiers kwaliteitsgereed-
schap dit moet u zien en kopen

Pracht

enorme sorteringen
voor uw timmer en metzel en metaal-
Werken en niet te vergeten de tuin.

Ladders en trappen
houten aluminium

Aluminium hordeuren
(bouwpakket) f 126.-

ijzers . f 144.90
kruiwagen SP iiter f97.-

••UIl WBIII iy zowel voor buiten als binnen

Tuinbanken, stoelen,
w tafels en parasols

Zet vader aan het werk met goed
gereedschap van Harmsen

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6-8 Vorden Telefoon 1486

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
Bankstel massief eiken.. 2075,
Salonkast eiken 235 cm . 1295,
Salontafel eiken .... 298,
Eethoek kompleet 1095.

Totaal 4763.-

(zie etalage)
Deze kombinatie kompleet gekocht

kost u dan slechts 4000.-
DORPSSTRAAT 29

Ook voor uw zonwering
kunt u bij ons terecht:

Balastore's
Luxaflex
Buitenzonweringen
Fihalux
Rolgordijnen ^
Rolluiken ^
Rolhorren etc. etc.

Prachtige massief
vuren slaapkamer
140 x 200 voor
(zie etalage)

Dames was u nog
niet in onze
„STOFFENBOETIEK"
kom gauw eens
snuffelen ! !
het loont de moeite

Tel.05735- 1361
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Stichting Jeugdsociëteit Vorden:
"We hopen dat welzijnsnota niet in de la verdwijnt"
Nu de Stichting Jeugdsociëteit te Vorden eindelijk een ruimte heeft (een deel van
het dorpscentrum) waar goed gefunktioneerd kan worden, bruist de Stichting van
aktiviteiten. Neem de afgelopen maanden. Het bestuur van het Dorpscentrum
maakte een loyaal gebaar door een bepaald bedrag uit te trekken voor de inrichting
van het jeugdhonk. Dit bedrag werd aan de Stichting Jeugcsociëteit ter beschikking
gesteld met de mededeling: "jullie mogen zelf weten hoe je de ruimte wilt
inrichten".

Dat was natuurlijk niet aan dovemans-
oren gezegd. Vanaf april werd druk
getimmerd, gebeitst en geverfd om
"eigen" meubels te fabriceren. De firma
Groot Roessink bood aan dat de jongelui
in de werkplaats hun "ambacht" moch-
ten verrichten, waarbij de gratis advie-
zen van de heer Groot Roesink in dank
in de praktijk ten uitvoer werden ge-
bracht.

Bijzonder trots kijken Gerrit Wullink,
Wim Geerken en Bernard Besselink
(bestuursleden van de jeugdsoos) op deze
periode terug. Gerrit Wullink: "Het was
een ontzettend karwei en ik geloof niet
dat we het een tweede keer weer zouden
doen". De zelfwerkzaamheid heeft op
het gedrag van verschillende leden een
positieve inbreng gehad. Zegt Wim
Geerken: "In iedere vereniging of groep
heb je weieens met zogenaamde "moei-
lijke" jongens te maken. Die hebben wij
ook of beter gezegd die hadden wij. Deze
jongens hebben keihard gewerkt. Ze
hebben meegeholpen aan iets dat nu van
henzelf is. Een positieve ervaring", aldus
Wim Geerken.

Jeugdleider
Het bestuur van de Stichting Jeugd-
sociëteit hoopt dat er in de toekomst
meer kontakt zal zijn met het gemeente-
bestuur. "Wij hebben het idee dat wij in
feite zwemmen. Onze wens is dat de
gemeente, desnoods in samenwerking
met andere gemeentes, een betaalde
jeugdleider aansteld", zo zegt Wim
Geerken. Vult Bernard Besselink aan:
"De gemeente ziet vrijwel niet hoe
waardevol een jeugdleider kan zijn.
Binnenkort wordt door de Gelderse raad

voor jeugdbeleid de welzijnsnota uitge-
bracht. (Zoals bekend heeft in Vorden
een welzijnsonderzoek plaatsgevonden.
In deze nota komt duidelijk de behoefte
aan een jeugdleider tot uitdruking. In de
raad van Vorden heeft de fraktievoor-
zitter van het CDA de heer J.F. Geerken
meerdere malen een lans voor het jeugd-
werk gebroken)

Zegt Bernard Besselink nu: "We hopen
dat het gemeentebestuur met dit rapport
zal werken en dan het niet in de la
verdwijnt. Ook voor de continuïteit van
het jeugdwerk is het belangrijk dat de
zaken organisatorisch goed worden aan-
gepakt... Veronderstel dat wij er plotse-
ling mee stoppen. Wie moet het over-
nemen? Het jeugdwerk ligt dat wel
volkomen op zijn achterste. En dat moet
voorkomen worden"; aldus Bernard Bes-
selink.

Geen gemakkelijke tijd achter de rug
De Stichting Jeugdsociëteit heeft in
Vorden geen gemakkelijke jaren achter
de rug. Zo'n 8 jaren geleden werd de
sociëteit opgericht. Het kreeg de naam
"Vjoe" en werd opgebracht in een boven-
zaaltje van het jeugdcentrum. Het vol-
deed echter niet aan de eisen die worden
gesteld aan de brandveiligheid. De
jeugdsoos vertrok en "Sluimerde" een
jaar in. In 1975 werd een ander zaaltje in
het jeugdcentrum betrokken waar men
tot voor kort vertoefde. En inmiddels
dan de "overhuizing naar het dorps-
centrum. De stichting Jeugdsociëteit telt
momenteel 120 leden waarvan 90%
afkomstig is uit Vorden. De leeftijds-
groep van de leden schommelt zo tussen
de 14 en 18 jaar dat wil zeggen die jeugd

die in feite te jong is om er 's avonds naar
andere plaatsen op uit te trekken. De
openingstijden in de soos zijn hierop ook
afgestemd. Elke woensdagavond van
half acht tot half elf een instuifavond.
De zaterdagavond is de soos tot 23.00
uur open.

Binnenkort zal men de koppen bij
elkaar steken om het komende seizoen
voor de zaterdagavond wekelijks een
attraktief programma samen te stellen.
Voor de jeugd van Vorden is het niet
noodzakelijk om lid te zijn van de
Stichting Jeugdsociëteit. Iedereen mag
en kan er naar binnen. Weliswaar zal
een kleine entree moeten worden geheve
omdat de Jeugdsociëteit ook haar finan-
ciële verplichtingen heeft tenopzichte
van het dorpscentrum. Jaarlijks moet
ƒ 2800 huur worden betaald. De ge-
meentesubsidie bedraagt momenteel
jaarlijks duizend gulden. In het Jeugd-
centrum had de jeugdsoos een "eigen
bar". Uit de opbrengst daarvan konden
de tekorten worden aangevuld. Nu in het
dorpscentrum mag de soos de vijftien
procent bedieningsgeld in de zak steken,
waar men natuurlijk ontzettend blij mee
is.

Het bestuur van de Stichting Jeugd-
sociëteit hoopt echter wel dat de jongelui
die het jeugdhonk regelmatig bezoeken
ook lid worden van de soos. In de eerste
plaats voor de betrokkene voordeliger
terwijl het ook de Stichting alleen maar
sterker maakt. Bovendien heeft het
bestuur door middel van de ledenkaart
meer grip op de jeugd. In september
wordt het dorpscentrum geopend en dan
zal de Stichting Jeugdsociëteit tevens een
open dag houden en zal het huidige
bestuur zich graag aan de plaatselijke
bevolking presenteren. Momenteel be-
staat het bestuur uit: G. Wullink, B.
Besselink, A. Nijenhuis, W. Geerken, G.
Hartman en T. v.d. Logt. Een voorzitter
heeft men nog niet. Deze funktie wordt
momenteel «gargenomen door Gerrit
Wullink. W

Openbare les
Op zaterdag 17 juni a.s. geeft de Nuts-
blokfluit en melodicaclub weer haar
jaarlijkse openbare les. Deze wordt nu
gehouden in het nieuwe dorpscentrum.
Ook nieuwe kinderen met hun ouders
zijn van harte welkom.

Unieke woningbouw
Hengelo
Bouwplancentrum
Het Bouwplan Centrum Hengelo aan de
Banninkstraat 21 is momenteel bezig
met een voor Oost-Gelderland unieke
woningbouw. Men heeft een woning
(bungalow) ontworpen met spantcon-
structies (één geheel bijna doorlopend
tot aan de grond) die zeer weinig worden
toegepast. "Men heeft hierdoor meer
vrijheid om de woning naar eigen smaak
in te delen; de muur heeft ook geen
dragende functie meer" aldus de heren
Niessink en Lieverdink van het Bouw-
plan Centrum Hengelo Gld. De bouwtijd
kan hierdoor aanmerkelijk worden be-
kort.

Verenigings
wedstrijden
Op maandag 19 juni a.s. organiseert
gymnastiekvereniging Sparta vereni-
gingswedstrijden. Het is de bedoeling
dat de besten van deze wedstrijden in
een A en B selektie komen. De onder-
delen worden door officiële juryleden
beoordeeld. Iedereen is welkom (ook niet
leden van Sparta).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Martijn Vredenberg.

Gehuwd: H.HJ. Wedema en F.H. Ko-
ning-

Overleden: J.J. Kater-Groen
mende Abas, oud 87 jaar.

noe-

Aan de viswedstrijd die werd gehouden
tussen de leden van de hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars" uit Vorden
en de visvereniging uit Hengelo werd
door 46 hengelaars deelgenomen. De
totale vagst was goed te noemen name-
lijk 100 vissen met een totale lengte van
1747 cm. Vorden ving hiervan 85 stuks
met een totale lengte van 1747 cm.
Hengelo ving er 15 met een lengte van
260 cm.

Voor deze wedstrijd waren een aantal
mooie prijzen beschikbaar gesteld die
vrijwel allemaal ten deel vielen aan de
leden van de "Snoekbaars". De indivi-
duele uitslag was als volgt: 1. J. Besse-
link, Vorden 11 stuks 192 cm; 2. J.
Fleming, Vorden 8 stuks 136 cm; 3. A.
Jansen, Vorden 7 stuks 122 cm; 4. A.
Vruggink, Vorden 7 stuks 120 cm; 5.
D. Weustenenk, Vorden 7 stuks 119 cm.
"De Snoekbaars" heeft intussen ook de
eerste onderling wedstrijd gehouden. Bij
de senioren namen hieraan 41 personen
deel. De vangst was magertjes: 12 stuks
met een totale lenge van 207 cm. De
uitslag was: 1. Joh. Kolkman 2 stuks 34
cm; 2. D. Weustenink 2 stuks 30 cm; 3.
G. Jansen l stuks 21 cm; 4. J.C. v.d.
Linden l stuk 20 cm.

Aan de wedstrijd voor de jeugdleden
namen 12 jongelui deel die het er qua
vangst beter afbrachten dan de ouderen.
Zij vingen namelijk ook 12 vissen met
een lengte van 194 cm. De prijzen
werden gewonnen door: l Jeanet Sessink
42 cm; 2. Jan Groot Jebbink 38 cm; 3.
Rob Golstein 38 cm. De volgende
wedstrijd van "De Snoekbaars" zal
worden gehouden op woensdagavond 21
juni.

Ledenwerfaktie van
het Nederlands
Bijbelgenootschap
In april hield het Nederlands Bijbel-
genootschap een ledenwerfaktie in Vor-
den. Er werden 1400 adressen bezocht,
en bijna 200 nieuwe leden bijeen ge-
bracht. Dat betekent jaarlijks meer dan
ƒ 2000,- voor het belangrijke werk van
dit Bijbelgenootschap. Aan losse giften
kwam ƒ 331,50 binnen. Een prachtig
resultaat.

Geslaagde
schoolsportdag
Voor de leerlingen van de vijfde en zesde
klas van alle lagere scholen werd de
jaarlijkse schoolsportdag gehouden op-
het gemeentelijk sportpark. De gemeen-
te had het onderhoud van de velden een
week opgeschoven, terwijl de voetbal-
vereniging "Vorden" de toileten "open
hield".

De kinderen moesten vijf onderdelen
afwerken, namelijk 60 meter hardlopen,
verspringen, hoogspringen, kastiebal-
werpen, handbalwerpen en de behendig-
heidsbaan. Onder het wakend oog van
de onderwijzers(essen) en enkele ouders
waren de resultaten; 7 X A, 60 X B, 107
X C, 33 X D en l X E. De beste was Bert
Langwerden van de Prinses Juliana-
school uit de Wildenborch, die er als
enige in slaagde om overal aan de
hoogste eis te voldoen. Maandag krijgen
alle leerlingen op school hun diploma
uitgereikt. De leerlingen en het perso-
neel kregen van de gemeente een trak-
tatie aangeboden, terwijl de EHBO niet
in aktie behoefde te komen.

Urker mannenkoor

Achtkastelentocht
gaat WOTT van start
fitier leiding van de oud-burgemeester
A.E. van Arkel gaat woensdagmiddag
voor de eerste keer in dit zomerseizoen
de achtkastelenfietstocht weer van start.
Gedurende de komende maanden zal

deze fietstocht elke woensdagmiddag
worden georganiseerd. De l a a t e tocht
zal worden gehouden op 30

Mochten de weersomstandigheden der-
mate slecht zijn, dat er geen lol aan is
om te fietsen dan zal het plaatselijke
VVV in de boerderij bij het kasteel
Vorden voor een alternatief programma
zorgen.

Nieuwe fiets- en wandelbrochure
Gelderland/Overijssel is uit
"Met de fiets of te voet op vakantie in Gelderland/Overijssel", zo heet de zojuist
verschenen brochure met informatie over geheel verzorgde fiets- en wandelarrange-
menten m de beide provincies.

in Zutphen
Op zaterdagavond 17 juni a.s. zal het
Urker mannenkoor in de Walburgkerk
te Zutphen een uitvoering geven. De
opbrengst van deze avond komt ten
goede aan de stichting "Terres des
Hommes".

Het kantoor Zutphen van het Accoun-
tantskantoor Gelderland aan de Zaad-
markt - één van de dertien verstigingen
in onze provincie - gaat de stad verlaten.
Er zal een nieuw gebouw worden gezet in
het Warnsveldse bestemmingsplan Wel-
gelegen. De aanbesteding heeft al plaats
gehad en de bouw is gegund aan W.
Kapper BV te Warnsveld.

Voor de clientèle uit de regio, die het
kantoor bestrijkt - Brummen, Gorssel,
Hengelo, Steenderen, Vorden Warns-
veld en Zutphen - is de nieuwe vesti-
gingsplaats goed bereikbaar.

keuze uit 24 arrangementen
Met zeer veel zorg hebben de samenwer-
dende Provinciale- en Streek VVV's een
14-tal fiets- en een 10-tal wandelarrange-
menten samengesteld.
De VVV's in Gelderland/Overijssel heb-
ben zich in de afgelopen jaren speciaal
toegelegd op het ontwikkelen van meer-
daagse volledig verzorgde fiets- en wan-
delvakanties. Het begon enkele jaren
geleden als een experiment, met een
rugzakzwerftocht over de Veluwe.
De belangstelling is van meet af aan zeer
groot geweest.
Het avontuurlijke van een ontdekkings-
tocht op de fiets of te voet spreekt velen
aan, evanals de gedachte dat men actief,
sportief en gezond bezig is.
Ieder jaar zijn er nieuwe arrangementen
bij gekomen, en zo kan voor 1978 een
pakket van 24 uitgekiende arrangemen-
ten worden aangeboden.

m 1977: 5.500 fietsers en wandelaars
Alle arrangementen zijn gebaseerd op de
combinatie fiets-hotel en rugzak-hotel.
Deze formule is bijzonder succesvol
gebleken.
4.000 Fietsenthousiasten uit binnen- en
buitenland genoten vorig jaar van een
fietsvakantie in Gelderland/Overijssel,
en ongeveer 1.500 wandelaars brachten
er een rugzakvakantie door.
Zij hebben de provincies eens.op een
andere manier leren kennen, fietsend of
wandelend langs rustige routes door
steeds wisselende landschappen, over de
bosrijke Veluwe, door het unieke land
van de IJsselmeerpolders en de heuvels
van Salland, langs boerderijen en kaste-
len in de Achterhoek en over smalle
dijkjes in het Rivierenland.
Er is steeds voldoende tijd om onderweg
iets te gaan bekijken. Er zit geen enkel

prestatie-element in de tochten; het gaat
uitsluitend om het plezier van de fiets-
tocht of de wandeling.
De dagtrajecten, voor de fietsers 40-50
kilometer en voor de wandelaars 10-20
kilometer, kunnen in een rustig tempo
worden afgelegd.

nieuw: boemerang-arrangementen
De samenwekende VVV's hebben zich
voor 1978 toegelegd op de perfectione-
ring van bestaande arrangementen, ver-
hoging van service aan de arrangements-
deelnemers, uitbreiding van de boekings
mogelijkheden en vereenvoudiging van
het reserveringssYsteem.
Het pakket fietsarrangementen is in
1978 nog gevarieerder geworden door
toevoeging van een drietal zg. boeme-
rang-arrangementen, twee in de regio
Zuid-Veluwe en een in de omgeving van
Winterswijk.
Ze zijn korter van duur )3 EN 4( en -het
woord zegt het almen logeert in een hotel
waar men elke dat terugkeert. Vanuit
het hotel worden dagtochten gemaakt;
routes zijn beschikbaar.
Voor de overig fiets- en wandelarrange-
menten )3 tot 8 dagen( geldt dat men van
hotel naar hotel trekt.
Logies in luxe-, middenklasse- en dorps-
hotels, maaltijden routebeschrijvingen
en toeristisch documentatiemateriaal
zijn bij de prijs inbegrepen.
Al vanaf/. 110,-- kan men in Gelderland
/Overijssel een lang weekend fietsen of
wandelen; de prijzen lopen op tot ƒ
395,-- voor een 8-daagse twee provinciën-
tocht. Bij enkele Overijsselse arrange-
menten maakt bagagetransport deel uit
van het servicepakket; overigens vervoert
men zijn bagage in rugzak of fietstas.
Fietsen, zowel als lichtgewicht rugzak-

Bi'j ons in d*n Achterhook
"Tot an de vakansie he'w al gin enen zaoterdag- of zondagaovund meer
veur onszelf', zei mien vrouw zondag zo onder 't etten. "Dat voetball'n van
owluu stuurt alles in de warre. Vejeurdage moar afzeggen en nao later
veschoeven, da's jao ok niks". Daorumme mosse wi'j zondagaovund dan
toch maor nao Willem Kasseboom's vejeurdag. De vrouwluu waarn't met
mekare eens dat van uutstel toch maor afstel zol kommen. En daorveur
praot zee te graag met mekare. Danerbi'j: Willem von 't bes da'k kwamme,
anders zat hee toch maor zowat allene veur 't kasjen te kieken. Zien vrouw
kon d'r wel op spi'jen, en zien schoonvader die bi'j um in huus wonen von
dat geschupte tegen zo'n bal ok maor un gedoete van niks. Die ging
meestpats maor in de kokken zitten met de piepe in de mond en de katte
op 't knee. Gelukkug veur Willem kreeg e wel hulpe bi'j 't voetball'n van 'n
kleinen Evert, 'n jonge van un jaor of zesse die d'r van dreumen dat e ok
nog es van zien leaven in zo'n wereldkampioenschap met zol spoTl'n.

"Da'j nog gin kleur heb", marken mien vrouw op too'w ons goed en wel in
un stoel hadd'n laoten vall'n um 't leste ketierken van de eerste wedstrijd
nog effen te können zien. "Och, wat za'k ow zeggen, wi'j heb de leste tied
nogal wat kosten ehad en van zovölle belang is kleurentillevisie now ok
weer neet. 'n Kleinen Evert zit t'r wel regelmaotug um te drammen, maor
daor kan'k mien neet altied wat van antrekken, hee wod al zat vewend. Zo
gauw 'n olden (en daormet bedoel'n e zien schoonvader) de piepe uutgeet
kump t'r wel ene". Zien schoonvader zat t'r schienbaor goed bi'j maor
schaof niks van zich af, zien kosgeld betaal'n e en meer neet. Gelukkug
veur de vrouwluu ko'w nao Brazilie-Oostenrijk 't kasjen effen uutzetten en
kon d'r nog un uur oaver wat anders epraot wodd'n as voetbal.

Maor daornao zol't grote fees beginnen, wi'j woll'n de jonges van Happel
now wel us un keer zien voetball'n. Twee keer oaver was 't al neet volle ewes
maor now zoll'n zee wel zo'n betjen opmekare inespöld wean en zoll'n zee
de whiskey-jonges uut Schotland us effen laoten zeen wat voetball'n was.
Hoo 't in warkelukheid ging, och dat hoef ik ow eigenluk neet ens te
vetell'n. Deur un nogal metleavenden Willem wiern de eerste drie ketier
meer scheldweurde gebruukt as anders in un heel jaor. Weurde as
"hufters", "sufferds" en "slaopköppe" roll'n d'r uut net of hee ze veur de
meister op schole op mos zeggen. " 'k Zal ow eers maor us un flesken pils
uut de koelkaste haal'n" zei zien vrouw too de scheidsrechter de jonges nao
de kleedkamers had estuurd um un betjen bi'j bloed te kommen, "dan
kom i'j meschien nog weer iets tot roste". Zien vrouw was nog maor net nao
de kokken of t'r kwam mien un geschreeuw van "too akelug rotjong, bu'j
now helemaols neet wies". Met un schup tegen zien achterwark waor Rep
"U" tegen zol zeggen kwam 'n kleinen Evert de kamer inzeil'n. "Wat hef
den dan toch uutehaald?". "Q hee hef groorva de piepe vol water
egotten". "Hoo ko'n dat now in 's hemelsnaam doen?" vroog Willem an 'n
kleinen Evert. "Now i'j heb toch zelf ezeg darte wi'j kleurentillevisie kregen
at groorva de piepe uutging?" Zo kö'j zien da'j mot oppassen wa'j zekt in
gezelschap van kleine kinder. Want die heb de oorne soms goed los, ok bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

ken kunnen desgewenst voor een gering
bedrag gehuurd worden via bemiddeling
van de VVV's.

nu ook een grensland-fietstocht
Verleden jaar introdiceerden de VVV's
een aantrekkelijk wandelarrangement
door de Liemers, het Montferland en het
Duitse Reichswald.
"Over de grens wandelen" bleek een
aanlokkelijk idee, t.w. een 8-daagse
tocht door de Gelderse Achterhoek en
het aangrenzende Duitse gebied.

voor individuelen
De Gelders/Overijsselse fiets- en wan.-
delarrangementen zijn in de eerste -
plaats bedoeld voor individuelen: man
kan in z'n eentje, met vrienden of met
het hele gezin op stap gaan.
De meeste arrangementen kunnen ge-
boekt worden in de periode maart tot
november, sommige lopen van april tot
september en andere zijn het hele jaar
geldig.
Boekingsperiode, duur van het arrange-
ment, prijs en reserveringsadres staan
duidelijk in de brochure vermeld. Bo-
vendien zijn per arangement een globale
routebeschrijving en een gebiedskaartje
opgenomen.

boeken bij VW, ANWB en het -
ANVR-reisbureau
De brochure bevat een aanmeldingsfor-
mulier, waarop men het arrangement
van zijn keuze kan aangeven. Dit for-
mulier wordt gezonden naar de betref-
fende VVV, die vervolgens de reserve-
ring verzorgt.
Ook kan men deze arrangementen
boeken bij alle ANWB kanttoren.
Verheugend is het feit, dat belangstel-
lenden voor het eerst ook bij het
ANVR-reisbureau terecht kunnen voor
inlichtingen en reserveringen van de
fiets-en wandelarrangementen. Ca. 400
ANVR-reisbureaus in het hele land zijn
bij deze activiteiten ingeschakeld.
Dankzij deze uitbreiding van boekings-
mogelijkheden wordt het nog eenvou-
diger om een volledig verzorgde fiets- of
wandelvakantie in Gelderland/Overijs-
sel te reserveren.

Int. motorcross
18 juni Hengelo
Na 29 jaar achtereen nationale cross-
wedstrijden georganiseerd te hebben,
besloot de Hengelose Auto- en Motor-
vereniging "HAMOVE" vorig jaar ook
de cross met een internationaal deel-

nemersveld te doen plaatsvinden. Zon-
dag 18 juni zal de gehele Nederlandse
top een keur van buitenlanders uit negen
landen ontmoeten op circuit " 't Zand".
Voor nationale wedstrijden was 't Zand
altijd al een ideaal circuit, maar het is
vanzelfsprekend dat internationale cou-
reurs van een gehalte als nu zijn
aangetrokken hogere eisen stellen.

Grond verzetbed rijf Gebroeders Vels
(ditmaal met bulldozers in plaats van
zoals u ze beter kent als zijspancoureurs)
hebben het circuit zeer deskundig geheel
onder handen genomen. Cfcr de gehele
lengte is de breedte op minstens 5 meter
gebracht, de door de FIM gestelde
norm, in verband met mogelijke Grand-
Prix wedstrijden in de toekomst; Het
circuit zal daartoe door een FIM-
commissie worden gekeurd.

De popgroep "Normaal" zal op 18 juni
tijdens de Int. Motorcross te Hengelo G
weer optreden. Niet in een overvolle zaal,
doch in de openlucht temidden van de
prachtige bossen van landgoed 't Zand.
De vele fans van de inmiddels tot ver
over de landsgrenzen bekende groep
zullen in grote getale komen om hun
favorieten te zien en te horen. Vorig jaar
trad "Normaal" tijdens de cross op in de
stromende regen, waardoor het pro-
gramma niet geheel tot z'n recht kwam.
De organisatoren van de cross stellen het
gebaar van "Normaal" dat nu te komen
goedmaken, bijzonder op prijs!

Het crossprogramma blijft uiteraard
hoofdzaak. Voor de 500 cc klasse Inter-
nationaal zijn rijders van wereldfaam
gecontracteerd: Lackey-Amerika, Noyce
en Banks-Engeland, de sterke Duitsers
Schmitz, Weil en Köbele, uit Denemar-
ken Mortensen en Svendsen. Een sterke
afvaardiging uit Zwitserland: Bührer,
Diebold, Birrer en Hüsser. De Japanner
Akira Watanabe en niet te vergeten de
Belg André Massant. Voeg daarbij de
Nederlandse top Wolsink, Rond, Her-
lings, Sigmans, Karsmakers, Hensen,
v.d. Ven, Poorte, Wilken, Deibergen,
etc. en alle ingrediënten voor een grote
strijd zijn voorhanden. In totoaal komen
36 rijders in de 500 cc INT. aan de start.
Er worden 2 manches verreden van 30
min. +2 ronden. Het programma ver-
meldt verder de ZIJSPANNEN SEN. +
Int. en de 250 cc Jun. B.

De overwinningsbloemen voor de 500cc
INT. zullen worden uitgereikt door de
zoon van Gerrit Wolsink. Voor hem een
eerste optreden in het openbaar. Het zou
mooi zijn wanneer Nick de bloemen aan
zijn vader zou kunnen geven, doch dan
moet deze uiteraard wel eerst winnen!



Kijk, mode begint bij
Rastunette.

Pantylet. Cups A t/m D, maren 80 t/'m
Artikel nr. 869-10. ïfcjs f 69.95

pci/tunette*WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Door enorme nieuw verkoop
kunnen wij u de volgende
prima occasions aanbieden:

AUSTIN Allegro geel ....................... 1974
LADA 1200 4-deurs ....................... 1976
VW 1200Oranje .......................... 1974
DAF Marathon 1300 cc ..................... 1973
CITROEN 2CV4 .......................... 1971
SIMCA 1 100 blauw metal ................... 1972
SIMCA 1301 Spec. Groen met. 20.000 km.
eerste eigenaar

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

S. Omruilgarantie
6 maanden

1975

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r l/l n-j

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Heer in opkomst...
Hi j is en ! > ' i • • •
maar hij weet dromrrïels goed wat hij

tebri i i Hij is by ons

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

OPEN HAARD BLOKKEN.
Branden plm. 2'/i uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Ook Vader
lust wel
een TAART

Banketbakkerij

J. WIEKART
heeft ze voor u in diverse smaken

Burg. Galleestraat, Vorden. Tel. 1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Voor Vaderdag
geschenken
naar

Boek- en
Kantoorboekhandel

HIETBRINK
Kom eens kijken

een boek hoort erbij.

Grote tuinmeubel
verkoopdag te Vorden

Opzalmdag 17 juni
t

Deze aktie duurt slechts 1 dag, dus pro-
fiteer ervan. ^

Grote kollektie, met de
nieuwste dessins.

Campingmeubelen,
TUINSETS;
LUCHTBEDDEN
ENZ:
VOOR FABRIEKSPRIJZEN:

Ook reparatie en losse onderdelen.

Stoelen vanaf f 7,50
Windscherm 5 meter. . / 40,-

Uitsluitend kwaliteit artikelen voor de
laagste prijs.

Plaats: Nieuwstad (bij Remmers)

Flirt's met een
shirt van

Visser

Eenmalige kans !!
uit faillissement:

zware massief
eikenbankstellen f 1595,

gestoffeerde
zware bankstellen / 850,

Meubelbeurs
Hulshofstraat 8 (bij driehoek) Lichtenvoorde Tel. 05443 -1256

Adverteer in Contact

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. de Regt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand va n zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.
Als U over ĵ i andere ondernemingsvorm denkt, dan beschikken wij over een
zeer ruime^Fvaring in het opzetten van ondernemingsvormen, waaronder
B.V/s.
Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Bfl N EN POSTER v™ COVECO
Vraag m aan

Coveco N.V..
Parallelweg 21,

7271 VB Borculo
tel. 05457 - 28 85,

afd. Personeelszaken.

Als u veranderen wilt, of verbetering zoekt,
of tot vleesvakman opgeleid wilt worden,

zorg dan dat u 'm in huis hebt!

Grote ruit, in
diverse mode-

kleuren. Licht •
getailleerd.

37,90

Pilotenshirt in
uni-kleuren. Met

epauletten en
borstzakken.

32,50

Open-waeve shirt. In verschillende ^
uni-kleuren. Zakken, manchet-

ten, kraag en schouderstuk in
kontrast-kleuren.

52,50

Vlotte shirts, verrassende details, fijne kleuren en
dessins, 'n Tikje nonchalant maar wel lekker

sportief. De kollektie is enorm.
Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

ï /

6..J

l/fssct
J^**£^^ VORDEN

..- .

FORTEX



Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1978
Citroen CX 2500 D

1977
Citroen CX 2400 Pallas
autom.

Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club Break
Citroen GS Club 2 x
Citroen 2CV6 2 x
Simca 1100 GLX 4-deurs
VW Passat LX
Fiat 128

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6

Citroen 2 CV 4
Citroen 2 CV 6

Inruil en financiering en leasing
Citroén-automobielen

uit voorraad leverbaar.

Citroen 2CV4 Special
Austin Mini 1100 Special

J975
Citroen Dyane 4
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen G Spec. 2x
VW Passat Stationcar
Renault 4 2 x

Alfa Sud
Dyane 4
Renault 16 TS Autom.
Alfa Sud Ti

Simca 1100GLS

1974
Mercedes 200 D met schuifdak

Citroen GS Club Break
Citroen Ami 8

Fiat 127
VW Passat
Renault4
Simca 1100 Spec.
Citroen 2CV4

Morris Mini
Simca HOOTourist
Fiat 128 Sport

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.
Simca 1301 S

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2 x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Peugeot 204

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurio

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurio
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZÖ'N KREDIETKAART

EUROCHSIOn

'VOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOPEN
JL J 33 V volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Carina 1600 De Luxe
4 deurs met nieuwe gasinstallatie 1978
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1976
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe Dec. 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN Dyane 4 2 stuks 1973
CITROEN 2CV4 1971
CHRYSLER 180 1973
DATSUN 120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
OPEL Ascona 16S 4-deurs 1975
SIMCA 1100 LS 1972
SIMCA 1000 GLS 1972
MAZDA 818 Coupé 1976
RENAULT R6 197°

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurio - Vorden

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

MODECENTRUM

RUURLO

Nylon Jackets vanaf 10.-
diverse kleuren

Poplin Jackets vanaf 25.-.
JlirkjeS vanaf 15."

RokjeS vanaf 10.-

BIOUSJCS vanaf 10.-

TrilitjeS vanaf 5.-

Speciale aanbieding
T ShirtS bedrukt en gestreept

per stuk 10.- per 2 stuks voor 15.-

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

Denim pakjes vanaf 25.-

Vrijdags koopavond. Woensdags de hele dag open. Maandags gesloten

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
18juni

Millionairs
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

nieuwe
l sleutel?

desnoods
binnen één dag

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Verzamelaar vraagt te koop 3
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilvereri sieraden
en voorwerpen
en plateel

I. A. KOK, Hoofdweg 19,
toenen, Velu we.

'Telefoon 05765-1481.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 208
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN-EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

= stichting festog
postadres: postbus 227
7000 ae doetinchem
kantooradres: v. nispenstraat 21
telefoon 08340 - 3 26 41*

vraagt voor haar Gezinsvervangend Tehuis
,, DE ZON "te Vorden een

GROEPSLEID(ST)ER
Opleiding: MBO-lw, OPM, of Z-op-

leiding.
Gewenste leeftijd 22 jaar of ouder.

Informaties kan men verkrijgen
bij het Hoofd van het instituut,
(tel. 05752-1978 de heer Meijer.

Schriftelijke sollisitaties te richten aan de afde-
ling personeelszaken van de stichting
Festog, van Nispenstraat 21, Doetinchem vóór

21 juni 1978.

GEVRAAGD:

op de Kiefskamp te Vorden: HUISH. HULP

voor iedere dag (eventueel halve dag), geheel
zelfstandigkunnen werken.

Aanmelden graag op 19 en 20 juni a.s. bij Hotel
Bakker te Vorden na 5 uur 's-middags.
Vragen naar Mevr. van Waning, of telefoon
020-761261

een TUINMAN, eveneens aanmelden: Hotel
Bakker te Vorden op 19 of 20 juni a.s. na 5 uur

's-middags, of telefonisch 020-761261

Gevraagd:

chauffeur
voor veetransport binnenland
Beloning volgens CAO
Aanmelden bij:

J J .Woltering en Zn
't Hoge 25, Vorden tel. 05752-1264

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

En ook kan aan speciale wensen in onze
fabriek worden voldaan.

18 % KORTING op de meeste meubelen

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur



Vaderdag
Speciale aanbieding

1*010 shirts
ii diverse kleuren
zmang de voorraad strekt
nu. , ƒ 19,95

^^^h.en

/chooldermon
raadhuisstraat M. 1367 vontan

Geef Vader
een borrel

Jonge Florijn 11,95
Jonge Hoppe 11,95
Citroen Florijn 8,60
Acht Kastelen
Kruidenbitter + gratis poster 12,95
Pisang Ambon 9,95
Bols Silvertop Gin 11,95
Whisky Queen Elizabeth 11,95

Whisky Biack en white 12,95
Wijnen van het vat alles per liter

Rosé Landwijn 3,95
Rosé 3,65
Sonnenblümchen . . 3,65
Cötes du Rhöne 5,95
Bordeaux Supérieur 6,25
Vermouth
Rode of Witte 4,95
Zoete Sevilla wijn .. 4,95

Medium Dry Sherry
vanaf 6,65
Pale Dry sherry 6,95
Fino Sherry 6,95
Rode Port 9,25
Notenwijn 18% ...7,95

Alle wijnen zijn met stik-
stof beveiligd, een
primeur voor Nederland

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Adverteren doet ver kopen
Krijgt Vader nu eens wat hij
allang wilde hebben ! !

Fijne broek

apart shirt

sportieve trui

'n jack

Ja ! Wij hebben het echt allemaal
Fijne dag, ook voor u !

tent iel en mode

/cheoldermciA
raadhuisstraat tel 1367 vorden

Leuk voor Vaderdag
veel keus in

KOFFERS

REISTASSEN

DOKUMENTKOFFERS

DOSSIERMAPPEN

RIJBEWIJSETUIS

PORTEFEUILLES

PORTEMONNEES

SLEUTELETUIS

PARAPLUUS

Meubelen Tapijten Lederwaren

LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 1421

De heer Slagman is met VAKANTIE
van 17 juni tot 3 juli

Mocht u tijdens deze periode
geen gehoor krijgen op ons
nummer 1511 dan kunt u
bellen de heer Esselink
tel. 05430 -5188

Technisch installatiebedrijf

Slagman en Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Vorden - Tel. 05752-1511

Speciale aanbieding voor vaderdag

Autoplaid
17,9JNu slechts.

y y
Vorden .

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,-- p.p. beneden 16 jaar f 1,-. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het VW-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

DINSDAG 20 JUNI:
Muziekvereniging Sursum Corda met drum-
band en majorettes, geven een show, bij Kasteel
Vorden. Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG 24 JUNI:
De landelijke rijvereniging en ponyclub „De
Graafschap" geven een kringconcours voor paar-
den, w.o. dressuur en springen. Terrein Berendsen,
van Lennepweg.

ZONDAG 25 JUNI:
Groot concours voor pony's, terrein als voren.

ZONDAG 25 JUNI:
Concert door Vordens Mannenkoor, in de pauze
optreden van folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes". Aanvang 12.00 uur bij Kasteel Vorden.

Speciale aanbieding
Kindersandalen
maten 20t/m 31 vanaf t l öi

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

A
•R* -C* 1

Jvh
H ^P^
bWffxwEii

HOUWCENTRUM
^̂ ^ Kruisbergseweg 1 3, Hengelo (Gld . ) Tel . 05753-21 21

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen,
open haarden, ijzerwaren, gereedschappen.

GEREEDSCHAPKIST
Vanaf.. Ï5.95

BLACK EN DECKER BOORMACHINES
Vanaf 79.00

SPIJKER SCHORTEN
Nu voor

HAAKSE SLIJPER
Van 428,00 voor . . .

WERKHANDSCHOENEN
Vanaf.

HOBBY GASBRANDER SET
Nu voor

TUINSLANG
Per meter

BANKSCHROEVEN
Vanaf

HANDZAGEN
Nu voor

GARAGE DEURV ASTZETTERS
Nu .

12,50

298,00

4,75

35,50

1,35

48,60

8,30

6.55
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur

en van 13. 30-17. 00 uur;
zaterdags van 9.00-12.30 uur;
donderdags van 19. 00-21 .00 uur.

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

Vaders hebben het nogal eens moeilijk

't Leven loopt niet altijd gemakkelijk tegenwoordig. Maar
een paar gemakkelijke schoenen is voor elke vader
aantrekkelijk. Kies voor vader ook voetgemak... en hij mag
ruilen als hij 't zelf nog beter zou kunnen.

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote ko Hek t ia

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
jjilavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster:.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KEUKEN ?
Kom dan beslist
eens kijken bij

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

tot 16.00 uur

holt slag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*
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Voor VADERDAG vindt u
Bij Gebr. Barendsen een
ruime sortering in:

IJzerwaren
Gereedschappen

Doe het zelf artikelen
Tuingereedschap
Campingartikelen

Verder speciale vaderdagaanbiedingen:

LIJMTANG
Van 22,20 voor 14r95
WANDREKSET
Van 13,95 voor 10f55
KLAUWHAMER
Van 18,50 voor 10,45
NIJPTANG
Van 9,60 voor 6,50
WINKELHAAK
Van 7,30 voor 4,50
VIJL
Van 21,30 voor 15,95
MOKER
Van 19,30 voor 11,95
ROLBANDMAAT
Van 7,65 voor 5,55
SOLDEERBOUTSET
Van 24,95 voor 18,75
LOOPLAMP
Van 24,95 voor 19,95
SPADE
Van 39,75 voor 29,50

Familiedrukwerk ?
Wij tonen u graag onze
uitgebreide monsterkollekties

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Zondag 11 juni
VADERDAG

Zet Vader eens heerlijk in het

zonnetje.

Wat dacht u van een
comfortabele

tuinstoel
Voor een grote keuze natuurlijk naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK — ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK —

OJ
Geef vader een origineel geschenk
in de vorm van een PLATENBON

in Yorden alleen verkrijgbaar bij

RADIO-T.V. GRAMMOFOONPLATENSFECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg l, Yorden, tel. 05752-2577

cu

ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK — ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK —

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
Iefoon2219. '

Te koop: g.o.h. damesfiets
Prins Bernhardweg 4, Vorden

De Nutsbaby-sitcentrale is ge-
sloten van 23 juni tot 10 juli

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wa!, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

En al vaak dacht u
EN AL VAAK DACHT U
MORGEN DOE IK T

Hebt u 't al gedaan?
Hebt u't

VADERDAG-KADO

<Skop
al gekozen?

Want daar is voor vaders volop
o. a. hobby-artikelen en geschenkartikelen
hengelsportartikelen, draagbare radio of t. v.
stereo installatie's

NIEUW!!!!!

KLEURENTELEVISIE
in 6 verschillende kleuren
eikenhout

Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2124
Eigen service dienst

FERROCAL B.V. - Doesburg
FABRIKANT VAN LUCHTKANALEN

vraagt voor de montage van
metalen luchtkanalen

MONTEUR
uit Ruurlo of directe omgeving

Sollicitaties aan de personeelsafdeling van
FERROCAL B.V., POSTBUS 11, DOESBURG
Tel. 08334-9008

VADERDAG...?...
HENGELSPORTDAG!

Voor een grote sortering
hengelsportartikelen

en andere sportartikelen
Zutphenseweg 41,

Vorden-Tel. 1318



Voor Vaderdag

pantalons

overhemden

sokken

zelfbinders

Uw zaak

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VADERDAG

Bij ons vindt u in
elke prijsklasse een
passend geschenk
voorvader.

Ook voor Vaderdag:

tisKoerselman
waar u slagen kan.
Burg. Galleestr. 12 - Tel. 1364 - Vorden

Extra voordelige
ït

Bospeen per bos

Grote Maroc 10 voor Z9o

Nw. Aardappels per kg / 9

Kriel geschrapt + 1 kg wO

SpitskOOl panklaar 55 gr 95

Weekendaanbieding bloemen:

Tros anjers per bos O/ O

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

, Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Vaderdag aanbieding
pracht

Chambre overhemden
deze week f 19f95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

luister nou 's
naar
Hendrik Jan

als u met vakantie gaat
Wie zijn vakantie doorbrengt in een camping
komt natuurlijk eerst even langs bij
Barendsen in Vorden. Om zijn
camping-gas voorraad aan te vullen. Of te
kiezen uit dat mooie Mepal-servies. Of om
een paar handig kleine opklapstoeltjes mee
te kunnen nemen.

en als u thuis blijft
Ook dan is het fijn even bij Barendsen rond
te kijken. Voor lekker vrije tijdshobby-spul.
Of voor 'n motormaaier voor het gazon. De
kollektie is daar verrassend groot. En de
vakkennis en service zijn erg goed bij
Barendsen.

barendsen ZUTPHENSEWEG15
VORDEN

TEL. 05752-1261

Lekker brood verdient Bona
luidt de slagzin:
Bona kunt u overal kopen
maar lekker brood alleen bij
Uw Warme Bakker

Oplaat
Dorpsstraat, Vorden

Weekend reklame
Aardkien Vlaai
KerseW Vlaai
Appel Vlaai
Kruisbessen Vlaai
Abrikozen Vlaai

WIN UW
GRAETZ KLEUREN-TV

TERUG.
SPANNENDE WEDSTRIJD ROND DE WK VOETBAL

Als u nu een Graetz kleuren-TV koopt maakt u kans
het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen.

Uw Graetz dealer weet er alles van.

Vooraan in service Vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813

V.V.V. Vorden
leder die in aanmerking wenst
te lAien voor het inlich-
tingSkantoor V.V.V. wordt
verzocht zich schriftelijk te
melden voor 20 juni.

De secretaris
Zutphenseweg fi torden

De Toneelvereniging
„Vordens Toneel"

maakt bekend, dat op de door
haar verkochte loten van het

Anjerfonds Gelderland

driemaal een prijs van f 50,- is
gevallen en wel op de volgen-
de nummers:
55689-56051-56075

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Coöp Raiffeisen-
Boerenleenbank
"Vorden» W.A.

, De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaarlijkse
. ledenvergadering te houden op vrijdag 30 juni 1978 's avonds
acht uur in zaal Smit, Dorpsstraat te Vorden.

VERKORTE AGENDA:

1. Opening
2. Aanwijzing sekretaris en stemopnemers
3. Notulen vorige vergadering
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling

notulen.
5. Balans en resultatenrekening 1977
6. Winstbestemming
7. Wijziging statuten
8. Wijziging huishoudelijk reglement
9. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van

statutenwijziging
10. Bestuursverkiezing
11. Verkiezing Raad van Toezicht.
12. Mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

De volledige agenda, de volledige tekst van de statuten-
wijziging, de wijziging in het huishoudelijk regelement, de
balans en resultatenrekening, alsmede de lijsten met
kandidaten voor de vacatures in bestuur en raad van toezicht
liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden
ter inzage.

Tot zeven dagen voor de vergadering hebben tenminste 10
leden der bank het recht de voordracht aan te vullen door een
schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling bij het
bestuur in te dienen.

Het bestuur.

vrije
mode!

Shirts, broeken, jacks
lekker kombineren.
Vrij! Met ons advies
op de koop toe.
Wat hebben wij nu
een kollektie!

tcKtiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vordert
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