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Fleurige modeshow te v orden

"Modehuis Van Lochem is thans zo uit-
gebreid, dat ze zelf ook met een mode-
show wil komen." Aldus luidde de inlei-
ding van de speakster tijdens een show
van een vijftal Vordense firma's. Voor
deze avond die in zaal Bakker werd ge-
houden bestond een grote belangstel-
ling.
Voor de aanwezige dames een genoegen
om de avond in deze zaal door te bren-
gen, want Grady Klumper (bloemsier-
kunst) had voor een fraai bloemendekor
gezorgd van zijdebloemen in de kleuren
van de mode.
En modekleuren waren er volop te zien
deze avond. Zij werden getoond door
een drietal mannequins Kim, Hermien

en Barbera, alsmede de dressmen Lucas
en Wim.
Er werden een groot aantal kombinaties
getoond zowel in de klassieke als de
meer sportieve kleding. Bij de dames
blijft de rok ruim over de knie, althans
dat was de tendens deze avond. De
kleuren worden over het algemeen wat
feller. Blauw, hardrose, lila, dat wel de
kleuren waar veel aandacht aan was be-
steed.
De tassen en de schoenen van de firma
Mokkink waren veelal in suède en in bij-
passende kleuren. Er werd een uitge-
breide kollektie getoond.
Uit de kollektie van juwelier/optiek Sie-
merink werden diverse brillen met lichte

en gemakkelijk te dragen monturen ge-
toond. Want, zo zei de speakster: "Wie
goed brilt, oogt beter". Tevens droegen
de mannequins bij hun kombinaties een
verscheiden)^^ aan sieraden.

Ook de jeugd werd niet vergeten. Een
grote kollektie kinderkleding werd ge-
toond door o.a. Nathalie, Maruscha en
Hans. Een i^uwe opzet tijdens deze
show was I^P tonen van een aantal
kinder- en wandelwagens van Bebie-
hoek"Elientje".

De modeshow werd deze avond opge-
luisterd door de country- en
westernzanger Ben Steniker.

Stichting Noodhulpdienst Vorden
voorziet in behoefte
De Stichting Noodhulpdienst Vorden voorziet plaatselijk duidelijk in een
behoefte. De Stichting die tot doel heeft om met en door vrijwilligerswerk
aan iedere inwoner in de gemeente hulp te bieden op tijden en gelegenhe-
den, wanneer een beroep op haar wordt gedaan, heeft in het tweede jaar
van haar bestaan in totaal 112 maal hulp verleend. Te weten: huishoude-
lijke hulp 52 maal, autovervoer 56 maal, oppas bij ziek kind 2 maal en
boodschappen doen 2 maal.
Aan drie aanvragen kon helaas niet worden voldaan.
Op de jaarvergadering van de Stichting Gille verrichtte de kontrole van de boe-
in de kantine van Villa Nuova, gehou-
den onder voorzitterschap van mevr.
I.A.M.J. Snoep-Jager werd het wel en
wee van het afgelopen jaar onder de
loupe genomen. Penningmeester de heer
M. Rouwenhorst bracht een keurig fi-
nancieel verslag; de kaskommissie
bestaande uit mevr. Edens en de heer G.

ken, die uitstekend in orde werden be-
vonden.
Na de start van de stichting in 1978
kwam zij in 1979 in wat rustiger vaarwa-
ter en funktioneerde het vrijwilligers-
werk, mede door de geweldige inzet van
de drie koördinatrices, goed. Daar men
in Borculo ook een hulpdienst wilde op-

richten besprak de voorzitster diverse
punten met het toekomstige bestuur al-
daar. Behalve inzage van de statuten en
huishoudelijk reglement gaf men ook
telefonische adviezen.

De stichting heeft drie koördinatrices:
de dames Van de Berg, tel. 6875, Van
der Vuurst, tel. 2072 en Brandenburg,
tel. 2003, die - wisselend per 14 dagen -
dagelijks telefonisch bereikbaar zijn van
8.30-9.30 uur en van 13.00-13.30 uur.

Er is regelmatig kontakt tussen voorzit-
ster en de koördinatrices. Sekretaris de
heer G.W. Hazekamp lichtte in zijn
jaarverslag een aantal punten nader toe.

De vergaderingen en bijeenkomsten van
bestuur en vrijwilligsters werden gehou-
den in de kantine van villa Nuova,
waarvoor aan de heer R. Ottens harte-
lijk dank werd gebracht.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 057S2-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Kollektevergunningen;
2. Schoonmaakaktie Vorden;
3. Onderhoud zandwegen.

Kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kollektevergunningen afgege-
ven: periode 7 april t/m 12 april 1980
t.b.v. de muziekvereniging Sursum Cor-
da; daarnaast is voor zaterdag 29 maart
1980 aan de muziekvereniging Concor-
dia een ventvergunning afgegeven voor
een hanenaktie.

Schoonmaakaktie Vorden
Met uw aller medewerking willen wij
ook dit jaar weer trachten de gemeente
zo schoon mogelijk te maken vóór de
Paasdagen.
Wilt u allen uw overbodige en ontsieren-
de huis- en tuinafval met de ophaal-

dienst meegeven en bedrijfsafval e.d.
naar de stortplaats "Armhoede" in
Lochem brengen!
Alleen afval waarvan de herkomst niet
meer is na te gaan, zal door de zorg van
de gemeente naar de stortplaats worden
vervoerd en wel in de periode van 31
maart t/m 3 april a.s. Indien u dergelijk
vuil weet te liggen wordt u verzocht
daarvan opgave te doen aan het buro
Gemeentewerken tot 28 maart a.s. tel.
2323. Gehoopt wordt op een spontane
medewerking van alle burgers.
Tegen diegenen, die vuilnis op ongeoor-
loofde plaatsen hebben gestort en dit
niet vóór 3 april a.s. hebben verwijderd,
zal eventueel na die datum volgens de
wettelijke bepalingen moeten worden
opgetreden. Hopelijk zal dit door pret-
tige samenwerking echter niet nodig
zijn.
Ook gevelde bomen en ander gehakt
houtgewas dient van bermen en uit slo-
ten te worden verwijderd vóór 3 april
a.s. Indien daaraan, onverhoopt, niet

wordt voldaan, zal zonodig ook tegen
de eigenaren van het hout, op grond van
de wettelijke bepalingen, moeten wor-
den opgetreden, doch nogmaals: pretti-
ge samenwerking voorkomt veel ellen-
de!
Wij vertrouwen dat ieder er naar
vermogen aan zal medewerken om onze
mooie gemeente schoon te maken en
schoon te houden.

Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden die het schaven van
zandwegen tegen verminderd tarief door
de gemeente willen doen uitvoeren, die-
nen hiervan mededeling te doen vóór 11
april a.s. op het buro gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag
hetwelk bij vooruitbetaling moet wor-
den voldaan, zal de weg in het werk-
schema 1980 worden opgenomen. Bij
opgave na 11 april zal op een langere
wachttijd moeten worden gerekend.

Stageaire
De noodhulpdienst ontving een aan-
vraag van een stageaire, die in Apel-
doorn in opleiding was voor maatschap-
pelijk werkster. Hoewel men de Stich-
ting Vorden wel wilde aksepteren als
stage-objekt, was het bestuur van
mening dat het niet verantwoord was
voor de gevraagde tijd van twee jaar de
noodhulpdienst in te schakelen. En wel
om de korte ervaring, die met dit werk is
opgedaan én het feit, dat geen van de
helpsters deze materie genoeg beheerst
om een stageaire te begeleiden.

Bij de bestuursverkiezing stelde de 2e
voorzitster mevr. E. bosch-Lenderink
zich niet meer herkiesbaar. Zij blijft wel
beschikbaar als vrijwilligster. In plaats
van mevr. G. L. Tolkamp-Groot
Kormelink (2e sekretaresse), die wegens
drukke werkzaamheden moest bedan-
ken, werd gekozen mevr. Zents-Willem-
sen, Ruurloseweg 107. Ook penning-
meester de heer M. Rouwenhorst kon
zich niet meer vrijmaken voor het finan-
ciële werk; in zijn plaats werd gekozen
de heer G.J. Brummelman, Graaf van
L. Stirumstraat 5.
De voorzitster dankte de scheidende be-
stuursleden voor hun inzet en samen-
werking, en richtte zich ook tot alle vrij-
williger s/ster s en medewerkers/sters die
in het afgelopen jaar hun tijd voor de
noodhulpdienst beschikbaar wilden stel-
len. Na de pauze werd door apotheker
B. Veen een zeer interessante lezing ge-
geven over gebruik en misbruik van me-
dicijnen.

Uitzenddienst van uit
dorpskerk op zondag
23 maart in Vorden
Ds. J. Veenendaal, voorzitter van de
Classis Zutphen had de leiding van deze
bijzondere dienst. Velen wa |̂ geko-
men uit diverse dorpen van SP gewest
om de dienst bij te wonen en het echt-
paar Kling de hand te drukken ten af-
scheid. Ze zullen binnenkort vertrekken
naar hun werkterrein in het zuiden van
de Phiüppijnen.
Na afloop van de dienst was er gelegen-
heid in "de Voorde" om elkaar te ont-
moeten. Het was er druk maar gezellig.
Voor hen die van ver kwamen was er
voor een broodmaaltijd gezorgd.

Aanwinstenlijst
openbare bibliotheek
Volwassenen: Eeden, Fr. van, De nacht-
bruid; Fallada, H., Wat nu, kleine
man?; Fast, H., De nieuwe generatie;
Holt, V., In de schaduw van de troon;
Hoorn, M., Bij het wijken van de nevel;
Kossman, A., O roos, je bent ziek; Pee-
reboom, J.J., De gravin van Loos-
drecht; Vreede, M., Een hachelijk be-
staan; Bosmans, Ph., In liefde weer
mens worden; Russell, B., Individu en
autoriteit; Vedder, R., Inleiding tot de
psychiatrie; Gigengack, Joh., Twentse
woorden en gezegden, dl. 1; Provence,
De, Geschiedenis, cultuur, landschap.
Jeugdboeken: Bogaard, J.H. uit den,
Red je er maar uit Pommetje; Bouhuis,
M., Broodje boek; Haan, S. de, Herrie
in het stadje; Lindgren, A., Peter en
zijn zusje; Prins, P., Het raadsel van
Ruygemoor; Ray, M., Vlucht naar de
toekomst; Masselink, E., Motocross
79/80; Kos, R., Roofvogels en uilen;
Hoyes, J.D., Warmte en magnetisme.

Geboren: Hans Bargeman;
Gehuwd: A. Bijenhof, en: M. Gotink;
D. Klein Bramel, en: M.A.A. de Boer;
Overleden: J.W. Klein Selle-Langen-
barg, oud 81 jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-
264455.

AGENDA DORPSCENTRUM

27- 3-80. Schoolfeest Wilh.school
28- 3-80: Schoolfeest Wilh.school
29- 3-80: Toneelavond Vordens Toneel
17- 4-80: Open avond bejaarden (Nuts

Operettever. Warnsveld)
26- 4-80: Nuts Operettever. Warnsveld
29- 4-80: Toneelavond Oranjever.

verzorgd door Vord. Toneel
30- 4-80: Kindervoorstelling
5- 5-80: Popgroep

22- 5-80: Ouderavond Muziekschool
21- 6-80: Uitvoering Nutsblokfluit
19- 9-80: Nuts Floralia
20- 9-80: Nuts Floralia
21- 9-80: Nuts Floralia
11-10-80: Jaarverg. oudheidkund. ver.

De Graafschap
22-10-80: Kindervoorstelling
31-10-80: Toneelavond Jong Gelre
1-11-80: Toneelavond Jong Gelre
6-11-80: Ouderavond O.L.S.
7-11-80: Ouderavond O.L.S.

15-11-80: Receptie Sursum Corda
14- 2-81: Kulturele avond
28- 3-81: Kulturele avond
15- 4-81: Kindervoorstelling
6-11-81: Toneelavond Jong Gelre
7-11-81: Toneelavond Jong Gelre

4 t/m 7 juni: avondvierdaagse Sparta

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avondvierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

Voorjaarsrit
"De Graafschaprijders"
Zondag 30 maart organiseert de Vor-
dense auto- en motorklub "De Graaf-
schaprijders" een oriftntatierit welke om
14.00 uur van start gaat vanaf café
Schoenaker op de Kranenburg. Er kan
worden deelgenomen met auto's moto-
ren en bromfietsen in de A-klasse; B-
klasse of in de t oer klasse.

Kegelavond
Aan de door "De Graafschaprijders"
georganiseerde kegelavond werd door
63 personen deelgenomen. Bij de dames
werden de prijzen gewonnen door: l. A.
Wenting; 2. H. Fransen; 3. H. Pardijs.
Heren: 1. G. Wenting; 2. J. Klein Brin-
ke; 3. G. Kamphuis.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 30 maart (Palmzondag): 10.00
uur, ds. J.C. Krajenbrink, Geloofsbelij-
denis en bevestiging lidmaten; vrijdag 4
april (Goede Vrijdag): 10.00 uur en
19.30 uur, ds. J.C. Krajenbrink, Dienst
van Schrift en Tafel.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 30 maart: 10.00 en 19.00 uur,
ds. J.R. Zijlstra; 4 april (Goede Vrij-
dag): 19.30 uur, ds. J.R. Zijlstra, vie-
ring H.A.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Van vrijdag 28 maart 18.00 uur tot zon-
dag 30 maart 23.00 uur, dr. Vaneker.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur, dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
29 en 30 maart: H. Donker, Hengelo,
tel. 05753-2191; P. Scheepmaker, Ruur-
lo, tel. 05735-2512. Spreekuren zater-
dag/zondagvan 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, bellen tussen 8.00-
9.00 uur, tel. 1422.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag

1 bellen tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.O, tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van af spraken, is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-'16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.
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VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

EIGEN IMPORT
MET GARANTIEZEGEL

franse BONOÜELLE
HELE FRANSE
SPERZIEBONEN
1 literblik
geen 159
of 139

maar nu

ROCHA'S
PORT
Ruby - Tawny - White
per fles

.§fe7n
50

895 maar nu

ZUIVEL!

DAGVERS
HHALFVOLLE MELK 75
j;!!! literpak I W

KARNEMELK 70
1 literpak I M

SLAGBOOM 1QQ
1/4 liter l W%J

Koopje van de week!!

HERO
ERWTENSOEP OF
BRUINE BONENSOEP

Hero

1 literblik
geen 249
of 198

maar nu
Hetfo

139
VLEES-, GROENTE- EN
FRUITAANBIEDINGEN

GELDIG TOT EN MET ZATERDAG

ZEEPPOEDEl
VOORDEEL!!

DASH
REKLAMES GELDIG VAN

27/3 T/M 2/4 -1980

vat a 41/2 kilo

geen 1495 of 1350 Maar HU

• -\ ,j- >ri

BONA MARGARINE
kuip 500 gram
geen 189 of — ^_ -
179 maar nu 4 * *•

1DJL
Rnnmhntpr i^'syenDr

zandgebak nu
Voor elke klant! Net met

8 choc. eieren
van 225 voor

Wasa

Knackebrood
goudbruin, pak

Choc.

Caramel macronen
pak nu

Carnaby slagroom

Schuimtaart
1000 gram

oek

129

189

139

215

895

MARTINI
H VERMOUTH

rood -wit -dry- rosé,
per fles
geen 545 maar

pp; • 495
Jonker Fris

Aardbeien op sap
1 literblik nu 239
Honig

Groentesoep
pak van 105 voor 85
Gena Gold

Sinaasappelsap 11 c
pak 1 liter nu l l U

Duryea

Maizena
pak 400 gram 95
Tompoes
Jumboblik 810 gram
van 1 98 voor 169

dubbet
tissue toiletpapier

V

sc on
DUBBELZACHT
Tissue Toiletpapier, i
pak 4 x 200 vel
van 198 voor

Grolsch bier
krat 20 pullen ALTIJD 1300
Nieuw!

Volkoren tarwe-roggellü
800 ram, gratis gesneden l I 5Jgram, gratis gesneden

Paashanen
groot, per stuk 110
Hollandia

Tea Crackers
van 120 voor 110
Matzes
de luxe, van 285 voor 249

Wegwerp scheer-
apparaat BIC

69pak 5 stuks
van 200 voor

Sabrina

< Damesverband ion
nak ?n stuks • U5Ipak 20 stuks

Flair

Vergiet
met snijplank, AQC
van 1395 voor 3«fU

Unica

Tuinstoel
laag model, | f|QR
van 1195 voor l U«JO

Tuinbank
120 cm, bruin,
van 3950 voor .W- -
Balkon-bloembakken

40cm,van259voor ZZ9

80cm,van475voor 419

FRICANDEAU
500 gram 625 OSSENSTAART

500 gram

HAMLAPPEN
heel kilo 10981

398 SCHNITZELS
100 gram

M AAN DAG 31 -3:

SPEKLAPPEN küo
DINSDAG 1-4:

BORSTLAPPEN KIIO
WOENSDAG 2-4:

SCHOUDERKARRONADE UK,

-
«,
nel
648

ZWAN

LEVERKAAS 100 gram

Kalkoenfilet
100 gram 185

ARDENNER

SNIJWORST
100 gram 1121

Goudse kaas
v.v.
jong belegen

heel kilo

Jolly

Smulpudding
beker Va liter

Camembert of
brie
blik 125 gram 198 i

20 STUKS

HEERLIJKE JAFFA'S bo„rdev....p
VAN HOLLANDSE BODEM

KILO ANDIJVIE 198
r/2 KILO HEERLIJKE

CONFERENCE HANDPEREN 250
VOOR PLANTENBAK OF TUIN, PRACHTIGE

GEMENGDE VIOLEN 24,,uksp.rd„o, 825
10 stuks voor 450

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

BAMI PAKKET 118

«i.

fles

Bols
jonge jenever
1 liter

i nu

i' 1375
ig Ambon
50 voor 1 1 50

Cointreau
0,7 liter, 4 f]
van 21 50 m
voor l %

Keilergeister
fles
van 395 voor

icnhlrW

325



Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling, felici-
taties, bloemen, kado's enz.
die wij ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest
hebben ontvangen.

J.A. Wagenvoort
T. Wagenvoort-

Scheffer

Vorden, maart 1980
van Lennepweg 3

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Freddy Theodorus
Johannes

A. van der Meij
T. van der Meij-

Berendsen
Judith

Vorden, 24 maart 1980
Graaf van Limburg Sti-
rumstraat 6

Mede door uw belangstelling
is de 12e februari, onze huwe-
lijksdag, een onvergetelijk
feest geworden.
Gaarne willen wij u hiervoor
hartelijk danken.

Toon en Adri Hartman

Warnsveld, maart 1980

Voor het medeleven door u
getoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn ge-
liefde vrouw, onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

A.C. Fleming-Brokke

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
Familie H. Fleming
"Wehme"

Vorden, maart 1980

DOKTER VANEKER
is van 31 maart tot en met
7 april afwezig

Voor patiënten wier achter-
naam begint met de letter A
t/m K neemt waar: dr. Ster-
ringa, Schoolstraat 9, tel. 1255
Voor patiënten wier achter-
naam begint met de letter L
t/m Z neemt waar: dr. van
Tongeren, Christinalaan 18,
telefoon 1678

U komt toch ook op 29 maart
naar het Dorpscentrum?

Attentie
Bestel vroegtijdig voor de a.s.
feestdagen verse haantjes, kip
en eieren.
Poeliersbedrijf Rossel
telefoon 1283

Wilt u tijdens de Paasdagen
het gevoel hebben op eieren te
lopen? Nee!
Laat dan uw voeten tijdig

PEDIKUREN

R. de Haan, chiropedist
telefoon 2576

Te koop: elektrisch fornuis 4
platen, merk Neff; koelkast
Marijnen. De Bongerd 15, te-
lefoon 2405

Mest is pure viezigheid,
Maar worm en larve zijn er

mee verblijd
Het krioelt van leven in uw

grond,
Na een flinke gift van onze

varkensstr . . .

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Het is u allen van harte ge-
gund: veel genoegen rond de
verwikkelingen van Het Eind-
punt

Dagblad Telegraaf vraagt ak-
tieve bezorger(ster). Aanmel-
den: H. Memelink, Almense-
weg 15, telefoon 1846

Samen naar Het Eindpunt,
ja gezellig . . .

Op vrijdag 4 april a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te herdenken.

W.NORDE
G. NORDE-SCHEPERS

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 5
april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in ,,De
Keizerskroon" te Ruurlo.

7261 MX Ruurlo, maart 1980
Clauslaan 9

Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze lieve
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Hendrik Jan Hilferink
Weduwnaar van R.J. Wissink

in de ouderdom van 92 jaar.

Barchem: H.J. Rhebergen-Hilferink

Vorden: J.H. Hilferink
A.W. Hilferink-Mengers

A. Hulshof

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 maart 1980
De Wehme, Nieuwstad 32

Korrespondentie-adres: J.H. Hilferink, De Boonk 39
7251 BT Vorden

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 28 maart om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in De
Voorde, Kerkstraat 15 te Vorden.

De Wildenborchse toneelvereniging

T.A.O. Wildenborch
geeft op vrijdag 28 en zaterdag 29
maart haar jaarlijkse

UITVOERING
in de kapel. Gespeeld wordt:

zomaar een veearts
toneelspel in drie bedrijven door Martin
van Spaandonck.

Aanvang 20.00 uur precies!

De nieuwste kleuren

voorjaarsstoffen
zijn binnen.

Dames, komt deze zien bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tei. 05750-13813

Bloemen
horen

erbij ! !

Voor kwaliteit en service
Voor een fijn bruidsboeket
Voor al uw bloemwensen

WEEKENDAANBIEDING:

MOOI GEMENGD BOEKET
voor

KALANCHOË
van 3,95 voor

5,50

2,75
Bloemenspeciaalzaak

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

Anita
blauw suède
pump
met zeer gracieuze lijnen
enkelbandje, 6'/2 cm hak

67,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten
Woensdagmiddag geopend

VELOURS GORDIJNEN
in honderden prachtige kleuren en dessins.
En met de unieke, overzichtelijke

BECORAMA PRESENTATIE
wordt gordijnen kiezen veel gemakkelijker
en doet u plezierig
en moeiteloos

UW IDEALE
KEUS.

Becomma biedt u een
verfijnde kollektie van
meer dan 200 prachtige
velours-gordijnstoffen
in vrijwel iedere
denkbare kleurstelling.
Wij adviseren graag en
de Becorama
Presentatie maakt u het
kiezen gemakkelijk. naar uw smaak, passend

bij uw persoonlijk interieur.

>B. Lammers
meubelen /tapijten

Burg. Galleéstraat 26, Vorden, telefoon 05752-1421

Herhaalt de geschiedenis
zich?
„Mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, DE
BRON VAN LEVEND WATER, hebben zij verlaten,
om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken
die geen water houden." Jer. 2:13

Dit werd gezegd van Israël. Hoe staat het nu met het
volk van God?

,,Keer weder, afkerige kinderen, luidt het Woord des
Heren, want IK ben HEER over u." Jer. 3:14

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

WONINGIIMHICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL UD752 1514

Onze
japonnenkollektie

hangt op z'n
Paasbest voor u klaar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Als reaktie op onze grandioze show . . .
voor Pasen is een bezoek aan
Modecentrum

zeker de moeite waard!

U krijgt op alle nieuwe konf ek-
tle 1O% korting
Ook op onze uitgebreide kinderkollektie met modellen
van bekende fabrikanten o. a. Munter, Barbara Farber
etc.

Profiteert van deze aanbieding, ons assortiment is groter dan
ooit
Vrijdags koopavond, woensdagmiddags geopend, maandags gesloten

Wij maken onze cliënten er op attent dat onze kantoren op

VRIJDAG 4 APRIL '8O
(Goede Vrijdag)

gesloten zullen zijn
In verband hiermee wordt de avondopenstelling van 4 april
'80 verplaatst naar

donderdag 3 april '80
De gezamenlijke banken van Vorden

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

verkoop maandag 31 maart
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, Ieren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spot goedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F> W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEU)
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Te koop: zeer goed onderhou-
den gashaard (als nieuw).
Industrieweg 7, Vorden, tele-
foon 05752-2545

Het Eindpunt is een uitste-
kend spel van mevr. J.
Hemmink-Kamp. Vordens
ToneeJ brengt het op 29 maart
in het Dorpscentrum. Komt u
ook?

Te koop gevraagd: stapelbed-
den in goede staat. Vakantie-
oord 't Sikkeler, Ruurlo, tele-
foon 05736-221

Trvv'mnnnnrv
TTTTTTTTl

Een specialiteit van Krijt:

RUNDERWORST
ouderwets lekker in de bruine bonen-
soep maar ook gebraden (boter en
worst tegelijk in de pan zodat de worst
héél blijft, ± 30 minuten voorzichtig
bruin en gaar laten worden)

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

A

VAAAAAAAAAAAAA



> '•. • • " \ v"SS»Uuiy^i
,X •• f** J#tm

-_-.. 'T&ffnnasen

** fat*
\OHL

ansen** r\rv*vv • w«

*W
fein

,4, erse 4/vna2/e
,« >.!

Chocolade

-HQ&I

NlrtHFI'rïlinfriL>/& ^ ^

femhit ^

p£

V£ tl if. yogfiuff
j t Magere

«OOSVÏCH
midrtail

in

mii \iehmi^
htik

Jteljpnne

** *OEPVfflES * **

'üoef&éwtl

MAANDAG
DJNSQ4G

\ v t -.y\ *fi•• •:•:;'

tyy*

ere

••̂ •̂•••••̂ ••••̂ •••|^— "̂llillllll—1—iii^̂ ^—^

Supermarkt Oonk
A C^̂ Jl̂ ^Mnî fé 9 \Jf\rAon
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 27 maart 1980
42e jaargang nr. 4

Deelnemers
Olympische
Spelen
gehandicapten
op 27 juni
naar V orden

Via uitnodiging aan leden
Werkgroep Leefbaarheid
rekreatiekomité samengesteld

Vorden zal op 27 juni aanstaande de gastheer zijn van een groot aantal
deelnemers van de Olympische Spelen voor Gehandicapten, die van 21
juni tot 5 juli in Arnhem worden gehouden (sportcentrum Papendal,
Rijnhal en zwembad Veenendaal). Enkele leden van de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden kregen het verzoek een komité samen te stellen, om dit
bezoek te organiseren, en wel via de provinciale Stichting Ons Dorp Kan
Schoner. Deze was op haar beurt gevraagd door de afdeling Rekreatie van
de Paralympics om op drie verschillende plaatsen in de provincie Gelder-
land een ekskursie te willen organiseren. En wel voor dié deelnemers van
de Paralympics, die niet meer aan de wedstrijden zouden kunnen deelne-
men (afgevallen of andere redenen).

Voor de Gelderse Achterhoek werd
Vorden uitgekozen, terwijl voorts nog
ekskursies plaatsvinden naar het Rivie-
rengebied en de Veluwe. De aangezoch-
te leden van de werkgroep hebben er
geen gras over laten groeien en vonden
een aantal Vordenaren bereid om mede-
werking te verlenen. De gehandicapten,
waaronder uiteraard een groot aantal
buitenlanders, zullen op 27 juni in Vor-
den worden ontvangen; eventueel als de
animo groot genoeg is, zal er ook op 3
juli een groep worden geïnviteerd,
omdat Vorden de kans heeft op twee
data.
Op een nog nader aan te wijzen centraal
gelegen plaats in de gemeente wil men de
gasten van 11 uur 's morgens tot drie
uur 's middags bezig houden. Er is al

een konsept-programma opgesteld en er
zullen verschillende mogelijkheden wor-
den onderzocht. Militairen helpen met
het vervoer.
Er is dus nu een Komité Rekreatie
Vorden voor deelnemers Olympische
Spelen voor Gehandicapten samenge-
steld; getracht is om hierin de gehele
dorpsgemeenschap te laten vertegen-
woordigen. Voorzitster is mevr.
I.A.M.J. Snoep-Jager; voorts hebben
zitting mej. E. Dolleman en de heren H.
Bogchelman (wethouder), R. Ottens, G.
Koerselman, H. v.d. Linden en G.
Terpstra. Het komité vindt het een uit-
daging om de gehandicapten iets te
mogen bieden en hoopt dat de gehele
bevolking haar zal steunen als te zijner
tijd een beroep op hen worden gedaan.

Een groot aantal leden had gevolg gegeven aan de uitnodiging, te komen
luisteren naar de hr. de Regt. Hij zou het hebben over zijn dagelijks werk.
Voor zijn klanten de administratie verzorgen, belastingzaken regelen, etc.
Voorzitter, de hr. H. Graaskamp, besprak ter inleiding een bladzijde uit
een boekhouding van 1824. Toen waren er ook al boeren die aan admini-
stratie deden. Sekuur schreven ze op hoeveel garven er waren gemaaid;
een koe gekocht voor 30 gulden; moeilijkheden met bedrijfsovername;
3Vi tot 5% rente.
In die tijd klonk nog echt de bede 'geef ons heden ons dagelijks brood'.
De mensen leefden erg zwaar en moeilijk. Wij moeten veel betalen aan de
overheid, maar willen toch niet terug.

De spreker, de hr. de Regt, hier op inha-
kend, begon met te zeggen dat het voor
de huidige boer toch ook niet meevalt.
"Wim Kok en de zijnen willen prijs-
kompensatie, de maatschappij
desnoods lam leggen. Een boer kan al-
leen staken tussen melk- en voertijd in.
Hij kan ook niet de gestegen kosten af-
wentelen. Er is een enorm verschil in re-
sultaat, als ik zo'n 200 boekhoudingen
vergelijk. Ik ben zwaarmoedig wat be-
treft het perspektief van velen. De boer
moet, wil hij funktioneren, een eenvou-
dig en overzichtelijk boekhoudrapport
in handen krijgen. De belastingwetge-
ving is enorm uitgebreid. Men is erg snel
met boetes geven. Daarbij komt nog,
dat het wil eens lang duurt, voordat men
iets terugontvangt. En daarover betaalt
men geen rente, wat niet rechtvaardig
is."

"De tijd van een administrateur gaat
veel naar andere zaken dan de
boekhouding. Bijvoorbeeld het overzet-
ten van een bedrijf van ouders naar kin-
deren. Men moet daar vooral op tijd
mee beginnen. De opvolger moet sterk
bevoordeeld zijn, anders kan het niet.
Likwidatie winst belasting voorkomen.
Er een BV van maken? Hierover is veel
onzin in omloop. Oude dags reserve?

Nog maar de vraag of dat verstandig is.
Een testament is erg belangrijk, ook op
jeugdige leeftijd met jonge kinderen.
Het kost maar ƒ 150,- en kan heel veel
moeilijkheden voorkomen. Een testa-
ment kan ook ten alle tijde veranderd
worden. Als in een testament man en
vrouw elkaar als erflater benoemen,
betekent dat niet dat de kinderen onterft
worden. Met bedrag hoeft alleen niet

uitgekeerd te worden. Een boer heeft
erg veel geld nodig. Méér dan de gemid-
delde zakenman. Vooraf met de familie
overleggen is altijd beter dan na een
sterfgeval. Ook een alledaags stuk pa-
pier is, mits ondertekend, rechtsgeldig.
Momenteel is de boer nog vrij van
BTW. Men wil nu echter de intensieve
veehouderij met minder dan l ha. grond
al onder de BTW brengen. Hopelijk
blijft het daarbij. De landbouw kan echt
geen nieuwe verzwaring van lasten dra-
gen."

Na eerst wat gedronken en samen nage-
praat te hebben, ging de diskussie van
start. Erg interessant. De spreker kan
putten uit een heel skala van dagelijkse
ervaringen. Daarbij weet hij ook nog op
de lachspieren te werken. Hij is onge-
veer een kruising tussen een advokaat en
een komiek.

Vraag: "Is het niet verstandiger om
maar nooit aan een boekhouding te be-
ginnen? Dan heb je toch minder trame-
lant?"
Antwoord: "Er zijn veehandelaren. Een
soort mensen dat toch niet gek is op
schrijfwerk. Ik had een klant die betaal-
de een nieuwe Mercedes aan de belas-
ting... Toen is hij toch maar begonnen
met de administratie... Nee mensen, laat
een administrateur gerust ook een
boterham verdienen. ledere aap kent
zijn eigen kunstje."

Ten slotte dankte de voorzitter de spre-
ker voor zijn bijdrage aan de interes-
sante en plezierige avond. Door de
aanwezigen bevestigd met een spontaan
applaus. De direkteur van ons plaatse-
lijk administratie kantoor is voor de
boeren van nu af geen onbekende meer.

Bevestiging nieuwe lidmaten
Hervormde gemeente
Aanstaande zondagmorgen 30 maart,
Palmzondag 1980, hopen in de Her-

' vormde gemeente te Vorden tijdens de
morgen-kerkdienst 39 jongeren hun ge-
loof te belijden en bevestigd te worden
als lidmaten van de Nederlandse Her-
vormde kerk.
De dienst is mede voorbereid door enke-
le jongeren, terwijl twee van hen ook
een gedeelte in de kerkdienst zullen le-
zen, een bijbelgedeelte en een gedicht
over de Palmzondag.
Twee katechisanten zullen ook gedoopt
worden. De samenzang van de gemeente
wordt begeleid door Rudie van Straten,
orgel en Arie Wullink, trompet.
Liturgieën worden gestencild.
Na de dienst in de dorpskerk is er gele-
genheid in "de Voorde" om de nieuwe
lidmaten te begroeten en daar samen
koffie te drinken. Iedereen is er wel-
kom!

Kerkepad NCRV
De Hervormde kerk te Vorden is dit jaar
opgenomen in de route "Kerkepad",
samen met Zutphen, Almen en Lochem.
Op de twee zaterdagen 14 en 21 juni
worden tussen 10.00 en 17.00 uur vele
gasten uit het hele land (wel een duizend
per zaterdag) verwacht. Een kleine
kommissie is reeds met de voorberei-
dingen bezig om de gasten goed te kun-
nen ontvangen.
Deze week donderdagmorgen 27 maart
worden enkele TV-opnamen van de
dorpskerk gemaakt die samen met korte
opnamen van de Walburgkerk te Zut-
phen, de Hervormde kerk te Almen en
de Hervormde kerk te Lochem uitge-
zonden zJflki worden op de vrijdag-
avonden voorafgaande aan de genoem-
de zaterdagen, 14 en 21 juni.
Het is de bedoeling dat er zaterdag 21
juni om 5 uur een vesperdienst voor gas-
ten en getinteleden gehouden wordt
in de Herv^mide kerk van Vorden.

Gasten uit Mc. Pherson,
Amerika
Ook dit jaar hoopt weer een vrij grote
groep studenten van het Mc. Pherson
College te Mc. Pherson, Kansas, USA
enkele dagen Vorden te bezoeken, tij-
dens hun reis door enkele Europese lan-
den. Dr. Jan van Asselt, een oud-Vor-
denaar, is docent aan het genoemde kol-
lege. Op zaterdagmorgen 7 juni hopen
47 gasten naar Vorden te komen. Zij
hopen, zingend en spelend (een goed
koor!) mee te werken aan de kerkdienst
op zondagmorgen 8 juni in de dorps-
kerk.
Ze blijven tot dinsdagmorgen 10 juni.
Een "Hollands/Vordens" programma
wordt voor hen voorbereid. Gezinnen
die een gast of gasten logies willen verle-
nen, kunnen nu reeds met me kontakt
daarover opnemen. Heel graag zelfs!
Adres: Ruurloseweg 19, tel. 1366. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Dat wordt vast weer een gezellige drukte
rond de weekwending van 7/8 juni a.s.

Bijeenkomst van het IKV
De plaatselijke afdeling van het IKV
(Interkerkelijk vredesberaad) hoopt een
bijeenkomst te houden op a.s. maan-
dagavond 31 maart, in "de Voorde",
Kerkstraat 15.

Geslaagde eierenaktie
Gymnastiekver. Sparta
Van het bestuur van de gymnastiekvere-
niging Sparta ontvingen wij het bericht
dat de afgelopen zaterdag gehouden
eierenaktie als geslaagd beschouwd mag
worden. Om half tien zaterdagmorgen
stond een groot aantal vrijwilligers met
hun auto's om de kersverse eieren zo
vanaf de transportband in de auto's te
laden.
Om tien uur startte de aktie bij de sport-
hal waar een groot aantal juniorleden
werden opgehaald. Van daaruit ging ie-
dereen naar zijn eigen "wijk". Huis aan
huis werd aangebeld en zoals wij reeds
vernomen hebben werd het ondanks het
vroege tijdstip toch nog een geslaagde
aktie en werden bijna elfduizend eieren
aan de man gebracht.
Het bestuur deelde ons mede dat vol-
gend jaar zeker weer zo'n aktie gehou-
den zal worden, dit om de verenigings-
kas wat aan te vullen.

CDA Vorden nu definitief
Onder voorzitterschap van de heer Hor-
redij k kwam het CDA Vorden bijeen.
De voorzitter opende de vergadering
met een bijbelgedeelte en gebed.
Omdat de oorspronkelijke spreker door
omstandigheden niet in staat was te ko-
men spreken over "Christelijke Politiek"
nam de heer Horredijk dat van hem
over.
Het CDA is eerst ontstaan op plaatselijk
vlak, later nationaal. Traditie van één
eeuw, nu samen onder een dak. De ach-
tergrond werkt nog lang na. Bij de jon-
geren minder. Voorzichtig zijn met het
slopen van de oude fundering. Graag
plaatselijk ook een CDA jongeren groe-
pering. Er zijn nog moeilijke vragen te
over. Minister Alberda heeft pas uitge-
sproken "ethiek en politieke werkelijk-
heid liggen niet in eikaars verlengde".

Het is gemakkelijk om mooie uitspra-
ken te doen en de zedemeester te spelen.
Nationaal staan gezag en vrijheid cen-
traal de eerste jaren. De kerk en de poli-
tiek. Bijbelse richtlijnen, met de liefde
centraal. De kiesgerechtigde kan via het
stemhokje kiezen. Laten wij dit grond-
recht in ere houden. Onze cristelijke
verantwoordelijkheid in acht nemen. De
spreker kreeg een hartelijk applaus als
dank.
Volgende punt van de vergadering een
verslag van de voorgaande samenkomst
door de sekretaris van het CDA de heer
Zeevalk ing. Verslag van de penning-
meester de heer Hartelman. Een klein
negatief saldo meldend. Verkiezing be-
stuurslid voor het plaatselijke CDA uit
de rechtstreekse leden. De heer H. j.
Graaskamp gekozen. Daarna gingen de
drie bloedgroepen van het CDA elk in
een verschillend vertrek om na enige tijd
weer gezamelijk de vergadering voort
tezetten. Resultaat meldend dat allen
met algemene stemmen besloten hadden
tot een definitieve fusie van het CDA -
Vorden.

Bij de rondvraag. Is het misschien mo-
gelijk om op het terrein van het kasteel,
het huidige gemeentehuis, een perma-
nente ruimt te kreëren VOOJL een eigen
Vordens museum? Veel ga^wigemerkt
verloren aan voorwerpen uit het verle-
den. Soms door boedelscheiding, jon-
geren die geen waarde hechten aan nut-
teloze dingen. Of weinig bekend zijn
met de historiese waarde. De gedachte
bleek weerklank te vinden. Er was een
deskundige aanwezig die zeer positieve
ervaringen had met een dergelijke opzet
in andere gemeenten.
De aanwezige raadsleden zullen de sug-
gestie meenemen ze is het overdenken
zeker waard. Niets meer aan de orde
zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

The Tapes in Lochem
Zaterdag 29 maart zal, als vervolg op de
konserten van Sammy America's
Gasphetti en The Rousers in de grote
zaal van jongerencentrum Puntje Vier
in Lochem de Amsterdamse new-wave
formatie The Tapes optreden. Deze
groep, door vele pop-kritici beschouwd
als het beste uit de Nederlandse new-
wave, werd in het najaar van 1977 opge-
richt en bestaat nu uit: Rolf Hermens
(zang en gitaar), Mick Brandes (gitaar),
Igor Roovers (bas) en Peter Meuris
(drums).

In november 1978 kwam de eerste Tapes
elpee uit, getiteld "You just can't
sleep". Een elpee die bijna unaniem lo-
vend werd ontvangen. Zeer intelligente
popmuziek. Een plaat die zijn tijd ver
vooruit is. De muziek van de groep
wordt het meest vergeleken met The
Talking Heads en XTC. Zelf zeggen ze
dat het dendert als een trein, hecht en
ruig is, maar toch ook rijk aan melodie-
lijnen en verrassingen. De sound van
The Tapes is kortom onweerstaanbaar.
Over een van hun konserten zegt Mu-
ziekkrant Oor: "Hooggespannen, intri-
gerende klanken, gebouwd op veelvul-
dig aan veranderingen onderhevige rit-
mes. Maar vooral een overdaad aan uit-
straling, charisma... De positie van Her-
man Brood als meest sensationele
bühne-act komt in gevaar!" Binnenkort
komt de nieuwe Tapes elpee, Party, uit.

Deze elpee zal geëksporteerd worden
naar Amerika, Canada, Engeland,
Duitsland, Spanje, Portugal en Grie-
kenland; een internationale doorbraak
ligt dan ook in de lijn der verwachtin-
gen. Voor het echter zo ver is kan je The
Tapes echter nog zien op zaterdag 29
maart in Puntje Vier.

Het voormalige Empo gebouw
staat gedeeltelijk weer leeg
Na een korte start van het postverzendingsbedrijf Dumaco in het Empo-
gebouw, is dit bedrijf ook al weer gestopt met haar aktiviteiten. Het
verhaaltje, dat drukkerij Weevers deze ruimte zou gaan gebruiken, berust
op totale nonsens. Drukkerij Weevers zit goed geouttileerd aan de Nieuw-
stad en blijft daar ook rustig zitten. Desgevraagd verklaarde dhr. Weevers
dat er nooit plannen zijn gemaakt om te verhuizen.
Voor de gemeente Vorden zou het overigens wel belangrijk zijn, dat er
zich weer een bedrijf vestigt in het mooie Empo fabriekspand. Wel zijn er
besprekingen en plannen, doch het komt nog niet van de grond.

Volgende week dinsdag wordt er wel een
demonstratie gehouden in het fabrieks-
pand. Een Oost-Duitse firma heeft n.l.
uitgevonden, dat men ca. 25% energie
kan besparen, door een toevoeging van
een vloeistof in de olie en benzine. Het
is absoluut onschadelijk voor de moto-
ren. De chemische fabriek, die deze
vloeistof in Oost-Duitsland op de markt
brengt, heeft al een ruime ervaring op
dit gebied. Men wil nu de markt in
Nederland veroveren.
Dinsdag kan men met auto, motor of
bromfiets naar de Empo-fabriek komen
om de "Eliment" vloeistof te proberen;
er staan enkele motoren die al ruim een
half jaar gedraaid hebben met deze
vloeistof.
De bedoeling is, de "Eliment" vloeistof
aan te voeren vanaf Oost-Duitsland; de
verpakking - in plastic busjes van 2 liter
- zal dan in Vorden geschieden. Hier-
voor komen automatische machines.
Voorts zullen de busjes worden
voorzien van een etiket. Vordens enige
drukkerij Weevers zal deze etiketten

drukken; er is al een kontrakt afgesloten
met de Oost-Duitse firma. Hopelijk zal
deze "Eliment" vloeistof een sukses
hebben.
Omdat alle douanefaciliteiten nog niet
rond zijn, wordt dinsdag een proefzen-
ding aangeleverd in vaten. Men wordt
dan ook verzocht om een plastic busje
mee te brengen; een fles mag ook, maar
dan wel met een goed afsluitende dop.
Op vertoon van een bon (af te halen bij
Restaurant-Bar De Herberg, vrijdag 28
maart van 9-12 uur) kan men dinsdag l
liter "Eliment" vloeistof gratis afhalen;
er wordt maximaal l liter per persoon
verstrekt. Ook kan de vloeistof gekocht
worden, voor ƒ 0,45 per liter.
Als de proef slaagt, dan zal men half
mei de machines starten voor het vullen
van de plastic busjes. In juli wordt het
produkt op de Nederlandse markt ge-
bracht.

Voor velen zal het een uitkomst zijn.
Door deze bezuining kan men auto blij-
ven rijden.

Bf j ons in d'n Achterhoek
't Is mien tegeswoordug wat met 't geld. Veur de luu die wat lenen
mot volt 't neet met. Anders is 't natuurluk veur de luu die nog
wat los geld oaver heb, die kriegt op eur beurte un mooi pos j en
meer rente as dat zee gewoon bunt. Daor schut veur eur nog wel
un ekstra reisjen nao Majorca an oaver. Un reisjen dat die ande-
ren met volle eleend geld wel mot laot'n schiet'n. En dat bunt t'r
nog al un stuk of wat. De meeste huure zit now een maol better in
de hiepeteek as in de varve. Dat dat de neudugge zörge gif daor
wet ok Tinus van 'n Ekster van met te praoten.
Tinus hef zich veur un jaor of vief trugge un huus ekoch in Den-
nendarp. Van huus uut waarn zee bi'j 'n Ekster gewend in 'n eigen
huus te won'n, dus waorumme Tinus ok neet. Hee had wel flink
wat zilv'ren balken in 't huus zitt'n maor dat hindren neet hadd'n
ze um ezeg. 't Wodd'n toch allene maor duurder. En zien in-
komm'n ging jao ok vanzelf elk jaor nao boaven, dat brach zien
wark bi'j de veurlichting met. Maor dat was now 't leste half jaor
allemaole anders ewodd'n. De hiepeteekrente was now anepast
(vief jaor had e altied 't zelfde op mott'n breng'n). Anepast betei-
kenen in dit geval: flink de heugte in maor zien loon ging neet met
nao boaven.
Aovunde was e met zien vrouw an 't rekkenen ewes um toch de
endjes an mekare te knuppen: 't Veel neet met um wat te vinn'n
waor zee op bezuunuggen konn'n. Maor Tinus had de oplossing
egeven deur 't roken d'r an te geven. Dat schealn meer as twintug
gulden in de wekke en da's duuzend gulden in 't jaor.
Tinus was de eerste tied wel wat pötelug en sjagreinug maor vol-
holl'n dei e 't wel. Eén naodeel zat t'r wel an vaste: hee dreumen 's
nachs altied van sigaren en sigretten. Veurugge wekke was 't
helemaols te gek. 's nachs um drie uur was e an 't zuuken in bedde
nao zien sigretten. Hee trok zien vrouw Riek de dekkens af:
"Help mien us zuuken."
Riek, neet bepaold in feesstemming: "Wat maak i'j toch, zet daor
midd'n in 'n nach de boel op zien kop."
"Ik bun mien sigret kwiet, die's mien afevallen en now kan'k um
neet weervinn'n."
"Too i'j hunken, wod maor us wakker, i'j dreumt jao maor wat",
zei zien vrouw onderwiel ze um goed deur mekare schudd'n. Tinus
kwam weer bi'j zien posetieven en kreeg in de gaten dat e d'r un
mooien pröttel van mak'n.
At t'r owluu wat bunt die met 't zelfde zit, dan we'j now da'j neet
'n enugsten bunt bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Zware nederlaag heren
Vorden
Het eerste herenzevental van Vorden
heeft de kompetitiewedstrijd tegen
Flevo uit Nijkerk met niet minder dan
11-2 verloren. In deze ontmoeting die in
Nijkerk plaatsvond, kwam Vorden over
alle linies snelheid te kort. De Vordense
tegendoelpunten werden gescoord door
Arjan Mengerink.

Vordens Tennispark
De Vordense tennisvereniging "Vordens
Tennispark" is voornemens om ook dit
jaar een buurtkompetitie te organiseren,
het ligt in de bedoeling deze kompetitie
op zes woensdagavonden voor de "gro-
te" vakantie te laten plaats vinden.
Zaterdag 5 april wordt er voor de jeugd
t/m 17 jaar een zogenaamde "openings-

toernoor" georganiseerd. Voor de
oudere leden is dat op Tweede Paasdag.

Jan Kamperman geslaagd
voor zwarte band (Ie dan)
De vordenaar Jan Kamperman, lid van
Judokwai Vorden is in Kampen ge-
slaagd voor de zwarte band (Ie dan):

Dropping Jong Gelre
Aan de door Jong Gelre afdeling Vor-
den georganiseerde dropping werd door
44 personen deelgenomen. De jongelui
werden gedropt in het buurtschap Bek-
veld. Einddoel was bar "Miracle" in
Zelhem.
De eerste prijs werd gewonnen dóór de
groep van Henk Remmelink; 2. groep
Adriaan Eskes; 3. groep Appie Steen-
blik.



Voor Pasen nog een nieuw tapijt?
Wij maken het u extra voordelig!!!

Op onze lage prijzen nog eens extra

1O% korting
OP ALLE IN VOORRAAD ZIJNDE TAPIJTEN EN VINYLS

Wooncentrum

RUUHO Telefoon 1438

voor al uw
keukenwensen

eigen ontwerp-afdeling

nu een prachtig- en voordelig orgel

vanaf/2195,-
lijdelijk mei gratis bank en
hoofdtelefoon.

isoiioaJASOO
is een voordelig orgel
zowel voor de
beginner als voor de
wal meer gevorderde
organist.
De Solina A 300 heef!
bovendien een ruime
keuze aan registratie-
mogelijkheden.

Inruil en gespreide
betaling mogelijk.

Suede sandaaltte urt
de sene Jeunesse van Heliotorm,
een waarborg voor pasvorm
en kwaliteit. Ook hief een zachtgolvend
voorblad met een chique stiksel en
perfofatie-patroon. Styled by

Heliofor

Ullian 69,95

WULLIIMK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden -Telefoon 1342

Wij willen, dat de huisvrouw meer plezier aan haar werk heeft.

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigar enmagazi j n
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

De keuken is de grootste arbeidsplaats ter wereldje moet echter
nog meer zijn: middelpunt van de familie, menselijk in ontwerp en
doeltreffendheid. Het was al altijd ons streven, door doeltreffend-
heid, moderne funktionaliteit en hoge kwaliteitseisen, verbonden
met esthetische vormgeving en design de belancjtffcp opgave van
de huisvrouw zinvol te ondersteunen en aangerreWer te maken.

Het resultaat van deze verschillende onderdelen biedt het H.C.I.
inbouwkeukenprogramma: modern, funktioneel, rustikaal, gezellig
en praktisch, met uitgekiende keukentechniek gekombineerd, en
liefdevol samengesteld met handige en zinvolle accessoires.

Het thema "koken en keuken" moet onder funktionele, maar ook
onder architektonische en individueel gevormde gezichtspunten
gezien worden. Ontwerp en modelkeuze alsook de persoonlijke
smaak moeten met deze rationele eisen in overeenstemming te
brengen zijn.

Ons komplete keukenprogramma geeft een indruk van de bijna ein-
deloze veelvoud van kombinatiemogelijkheden, waarvan wij u in
onze showroom vele voorbeelden tonen.
Wij willen, dat de grootste arbeidsplaats niet alleen praktischer en |
mooier wordt, wij willen ook dat de huisvrouw meer plezier bij haar
verantwoordelijke taak heeft.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Jicht u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt?
Bel dan 2024 en we komen het
de eerste zaterdag van de
maand ophalen.

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

Nu Paas-etalagekoopjes!

Verder alle soorten haarden,
kachels, gevelkachels,
gaaspuntdraad, palen,
hekwerk.

P.S. Solar en Gero tafel-
cassettes, serviezen, pan-
nensets nu 1O% korting

JANSEN Bleekstraat, Hen-
gelo Gld., tel. 05753-1360

i
„ meubels,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Makelaars- en assurantiekantoor
Wie bouwt kijkt eerst bij H. C./.

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531 H.C.I BOUWMAT.CEIMTRUM U.B.l

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G.), tel. 05753-2121 Binnenweg 4, Ulft, tel. 08356-3141



Mieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.



KUKDAJC
op vrijdag 28 maart tot 's avonds

9 uur
Kom en kies uwf avoriete mode voor het voorjaar.

Kijk vrij rond, kies en kombineer
de fraaie rok

de aktuele mantel

VORDEN TEL. (05752) 1381

Goed gekombineerd
goed gekozen

dat kostuum, of
kom pose

die regenjas
een modische

pantalon
met een

passend shirt
of trui

dat is mannenmode

woensdagmiddag
geopend

Ruime
parkeergelegenheid

Ufaei



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Foto Dolphijn heropende
gemoderniseerde zaak

Foto Dolphijn die dezer dagen het feit herdenkt dat de zaak 40 jaar bestaat, heeft dit jubileum gepaard laten gaan met een
modernisering van het pand. Speciaal de voorzijde van de zaak ziet er bijzonder fraai uit. Dit komt mede door de uitgebouwde
etalages die een doorkijk naar binnen hebben.
De winkel zelf is vergroot met 8 m2 vloeroppervlakte. Het interieur is geheel vernieuwd. Er is een speciale lijstenwand aange-
bracht met voor "elck wat wils". De heer Dolphijn is gepecialiseerd in Hi-Fi geluidsprojektie-apparatuur. Met daarnaast ook
de eenvoudige en goedkope merken.
Ter gelegenheid van deze opening en jubileum organiseert de heer Dolphijn donderdagmiddag de Vordense kampioenschap-
pen "Gekke bekken trekken", waarvoor enkele fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld. Zaterdag wordt de kruiwagenaktie ge-
houden. Een ieder die met een kruiwagen aan de zaak komt kan een Fuji pocket kamera met£Mn en tasje kopen voor f 35,-
(normale prijs f 120, -). ^p

te blijven proberen een minnelijke
schikking te treffen met de heren G. en
G. J. vanj^eburg.
Eind vo^Paar besloot de raad nl. gron-
den van beide heren te onteigenen. De
heer J.F. Geerken (CDA), die er op
wees dat onteigenen de grond voor de
sociale woningbouw alleen maar duur-
der maakt, zei goede hoop te hebben dat
alsnog met de heren van Zeeburg tot
overeenstemming wordt gekomen.

Volgens burgemeester Vunderink is er
momenteel een verschil van twee gul-
den. Van zeeburg vraagt ƒ 7,50 en wij
willen ƒ 5,50 betalen, zijnde het bedrag
dat ook aan Rouwenhorst is geboden.
Dit is een redelijke prijs", aldus Vunde-
rink.
De raad toonde in merendeel het eens te
zijn met deze zienswijze. "Alsnog een
minnelijke schikking zou ik ook graag
willen", aldus burgemeester Vunderink
tot slot.

Raadsvergadering Vorden:
Prioriteitenlijst
binnenkort op de raadsagenda
De raad van Vorden besloot dinsdagavond ten behoeve van het aanbren-
gen en vernieuwen van een nieuwe slijtlaag voor het eerste gedeelte van de
Almenseweg 65.000 gulden uit te trekken.
De heer J. Bosch (PvdA) zei niets tegen het voorstel van B&W te hebben,
maar wel tegen het kader waarin het geplaatst moet worden. "Nu de in-
vesteringsnota er voorlopig niet komt vind ik dat we dergelijke voorstellen
momenteel niet aan de raad moeten aanbieden. Als we zo doorgaan is er
straks geen financiële ruimte meer over en krijgen we er spijt van nu der-
gelijke uitgaven te hebben gedaan.

Langdurige diskussie in de
raad over verhoging tarief
reinigingsrechten

Voorzitter Vunderink wees op een brief
die naar de raadsleden onderweg is,
waarin het kollege uit de doeken doet,
dat doordat de begrotingsruimte kleiner
is geworden het nu niet mogelijk is een
investeringsschema aan de raad voor te
leggen.
"Het laatste beetje wordt door een aan-
tal bezuinigingsbesluiten van het rijk
opgesoupeerd. De enige mogelijkheid
zou zijn om gelden uit de reserves te
putten maar het lijkt ons beter te wach-
ten met het schema tot het najaar, wan-
neer we hopelijk wat meer inzicht in het
geheel hebben", aldus de heer Vunde-
rink.
Op verzoek van de heer B. van Tilburg
(PvdA) alsmede op het verzoek van de
heer J. Bosch (PvdA) om het prioritei-
tenlijstje, wat de raad destijds heeft in-
gediend en dat een zestal punten omvat,
respektievelijk op de agenda van de
kommissie financiën en de raadsagenda
te plaatsen, kon de goedkeuring van de
heer Vunderink wegdragen. "Het is wel-
licht goed om nog eens in herrinnering
te brengen wat de raad destijds aan prio-
riteiten heeft opgesteld", aldus de voor-
zitter.
De heer Bannink (éénmans fraktie)
kreeg desgevraagd van wethouder Bog-
chelman te horen dat wat betreft de ver-
betering van de Deldenseweg hier wat
subsidies zijn toegezegd, maar dat de
definitieve bevestiging nog steeds niet
binnen is. De heer Bannink verzocht
B&W te onderzoeken wat zij denken te
doen bij die gevallen, waarbij de bomen
geen eigendom van de gemeente zijn. De
heer Bogchelman zei goede hoop te heb-
ben dat de pootrechten t.z.t. in handen
van de gemeente zullen overgaan. De
heer Tjoonk (VVD) haakte hierop in
met betrekking tot het overdragen van
het onderhoud van zandwegen in ge-
meentelijke handen. "Hier wordt aan
gewerkt, maar ondanks herhaaldelijk
rappel hebben we nog geen antwoord
van de provincie", aldus wethouder
Bogchelman.

Dinsdagavond werd geruime tijd gedis-
kussieerd voer een voorstel van het kol-
lege om het reinigingsrecht met ingang
van l januari 1981 te verhogen van ƒ
35,- naar ƒ 40,-. Hierdoor zullen de kos-
ten van de gemeentereiniging voor 86%
zijn gedekt.
De raad ging met het kollegevoorstel ak-
koord. Op de vraag van de heer J.F.
Geerken (CDA) of 100% dekkingsper-
centage niet mogelijk is, antwoordde de
heer Vunderink dat de tarieven niet
meer dan een x bedrag per jaar mogen
worden verhoogd.
De heer Geerken die informeerde in
hoeverre de inwoners van Vorden ge-
bruik maken van de glaskontainers
kreeg van wethouder Bogchelman te ho-
ren dat de uitkomst nog niet bekend is.
De heer Geerken bracht vervolgens bij
B&W onder de aandacht of niet de mo-
gelijkheid aanwezig is om de glaskontai-
ners in gewestelijk verband te laten be-
kijken.
De heer A. Ploeger (PvdA) stelde voor
het tarief van de plastic zakken op 50
cent te brengen. "Dan betaalt de vervui-
ler tenminste", zo argumenteerde hij.
Nadat de heet G.J. Bannink (éénmans-
fraktie) had gesuggereerd in dit geval
een kompromis te zoeken, stelde de heer
Ploeger voor, het tarief met één rijks-
daalder te verhogen en de plastic zakken
met vijf cent. Met 8 stemmen tegen en
vijf voor (Stoltenberg, Bosch en Ploe-
ger, allen PvdA en de VVD f raktie),
werd het voorstel evenwel verworpen.

Raad bepleit minnelijke
schikking te blijven zoeken
met de heren
G. en G.J. van Zeeburg
De raad van Vorden heeft er dinsdag-
avond bij het kollege op aangedrongen

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Burgmeester Vunderink:
"Geen diskussies meer in
de rondvraag"
Burgemeester Vunderink, die in het ver-
leden van de raad al eens het verwijt had
gekregen, tijdens de rondvraag niet in
diskussie te treden, hield zich hier dins-
dagavond strikt aan.

Toen de heer A.J. Stoltenborg (PvdA)
ten aanzien van een antwoord van het
kollege over hoe het " weizij nsvarken-
tje" nu verder gewassen diende te wor-
den, zijns inziens niet voldoende infor-
matie kreeg en hierop nader wilde in-
gaan, kapte burgemeester Vunderink de
zaak af. "Geen diskussie", zo vond hij.
Hetzelfde overkwam mevr. J.C.W. Bo-
gaards, toen ook zij op het te voeren
welzijnsbeleid nader wilde ingaan. Ook
zij kreeg daartoe geen kans.
Ten aanzien van de woonwagenbewo-
ners die momenteel illegaal op het
industrieterrein staan, kreeg zij van bur-
gemeester Vunderink te horen, dat ge-
tracht wordt de illegale standplaats om
te buigen in een legale standplaats.

Slechts één vereniging wenst in Vorden
in aanmerking te komen voor een bij-
drage uit de pot "emancipatiebijdra-
ge", althans één vereniging heeft zich
bij wethouder Lichtenberg gemeld, zo
kreeg mevr. Bogaard s desgevraagd te
horen. De heer J. Bosch (PvdA) werd
medegedeeld, dat de kwestie milieu-
ambtenaar, die de gewestraad wenst aan
te stellen, binnenkort op de agenda voor
de kommissie algemeen bestuur wordt
geplaatst.

Onderlinge damkompetitie
DCV Vorden
Voor de onderlinge damkompetitie van
de Vordense damklub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Hoenink-Slutter 0-2; Lankhaar-Wan-
sink 2-0; Breuker-Wiersma 0-2; Nijen-
huis-Rossel 2-0; Masselink-v.d. Schaaf
1-1; Ruesink-Dimmendaal 1-1.
Jeugd: groep I: H. Dij k-W. Rietman 0-2;
J.Dijk-R.Brummelman 0-2; groep II:
J.Slutter-E. te Veldhuis 0-2; E. Brum-
melman-H.v.d. Kamer 0-2; M. van
Burk-D.Hoekman 2-0; M. van Burk-
E.Brummelman 2-0; groep III: B. de
Jonge-G. Brinkman 0-2; G.Brinkman-
H. van Langen 2-0; R. Bruinsma-J.v.d.
Kamer 0-2; W. Hulshof-M.Boerkamp
2-0; F.Rouwenhorst-J.Kruiselbrink 2-0;
B. de Jonge-R.Bulten 0-2; R.Bruinsma-
F.Rouwenhorst 2-0; W.Hulshof-
J.Kruisselbrink 2-0; M.Boerkamp-
R.Bulten 2-0; G.Brinkman-J.v.d. Ka-
mer 2-0; groep IV: H.Berenpas-R, de
Beus 2-0; B.Nuesink-E.Hengeveld 0-2;
P.Besselink-B.Huetink 2-0; R. de Beus-
R.Slutter 0-2; J.Kuin-B.Voortman 0-2;
R.Lichtenberg-R.Slutter 2-0; P.Besse-
link-R.Slutter 0-2; E.Hengeveld-B.Hue-
tink 0-2; R.Mullink-J.Kuin 0-2;
B.Voortman-R. de Beus 2-0; R.Lich-
tenberg—B.Nuesink 2-0; P.Besselink-
J.Kuin 2-0; B.Nuesink-R. de beus 0-2.

Vordense dames winnen met
7-3 van IJsselmeeuwen
Het dameszevental van "Vorden" heeft
de belangrijke polo wedstrijd tegen de
IJsselmeeuwen uit Zutphen met 7-3 ge-
wonnen. De Zutphense dames namen in
de eerste periode een 0-1 voorsprong,
waarna de stand in de tweede periode
tot 0-2 werd opgevoerd .^^erna werd
één der Zutphense spelers^R water uit-
gezonden. Vorden profiteerde hier uit-
stekend van en binnen enkele minuten
was de 0-2 achterstand in een 4-2 voor-
sprong omgezet. De doelr^^en werden
gescoord door Desire^Hwesterveld
(2 x); Hermien Tiessink en Anneke Sik-
kens.
Nadat IJsselmeeuwen nog eenmaal had
tegengescoord, liep Vorden in de beide
laatste periodes uit tot 7-3 dankzij doel-
punten van Anneke Sikkens en Henriet
Hazekamp(2x).

Dash-dames goed op dreef
Zaterdag was het in de Vordense sport-
zaal een treffen tussen Dash -6e op de
ranglijst- tegen Setash uit Huissen -3e
op de ranglijst in de lopende kompetitie-
zodat volgens deze stand Dash weinig
kans op een overwinning zou moeten
hebben. De situatie was evenwel anders.
Dash had geen kans meer op promotie
of degradatie, terwijl Setash nog een
kleine kans bezat op promotie-wedstrij-
den.
De eerste set was voor Dash met 15-5,
dat in een goede vorm stak. Vooral in de
aanval kwam Bertine Rouwenhorst
beter uit de verf dan voorheen. Het ach-
terveld reageerde ook beter zodat een
goede pass kon worden geproduceerd.
In de 2e set moest Setash zich wel meer
laten gelden en deed dat ook. Het blok
van Dash stond niet altijd goed in ver-
band met de diagonale smash van
Setash. De set ging naar Setash met 8-
15. De vele wissels in de Dash-ploeg
konden dat niet verhinderen.
De derde set was bijzonder spannend.
Er was een gelijk opgaande strijd met
wisselende kansen. Tot 16-16 ging het
zo. Setash was evenwel de gelukkige en
kon deze set ook pakken en nu met 16-
18. De 4e set ongeveer hetzelfde beeld.
Setash miste veel opslagen hetgeen een
voordeeltje voor Dash was. Dash zette
alles op alles en won de set met 17-15. In
de 5e set legde Setash het loodje door
hardnekkige aanvallen waarop Setash
geen goed antwoord had. Resultaat van
de set: 15-8 voor Dash en van de wed-
strijd 3-2 voor Dash. Er zijn nog twee
wedstrijden te spelen. De stand is mo-
menteel: na 20 gespeelde wedstrijden:
Labyellov 51, Heijendaal 49, Setash 42,
Torpedo 37, VCV 36, Dash 33, Recter
31, Avanti 23, Zelky/Harderwijk 2 18,
Reehorst 20, Jump 13, Wilp 7.

deren, terwijl er eigenlijk maar een hal-
ve kompetitie valt te spelen. Gister-
avond kwam ABS l op bezoek in
Vorden. Deze wat oudere ploeg bezit
veel routine en is mentaal niet kapot te
krijgen. Dat ervoer Dash dan ook. In de
eerste set kon Dash vrij-uit gaan. Het
ging allemaal goed en het werd 15-7. In
de tweede set en ook in de derde had
Dash de hele wedstrijd het heft in han-
den, maar ABS zag iedere keer kans
weer bij te trekken. Men name de verde-
diging van Dash -blok en achterveld- lie-
ten steken vallen. In de beslissende fase
kon ABS met 14-16 en 14-16 de sets
pakken. De nervositeit bij Dash was in
de beginfase van de 4e set groot. ABS
kwam senl op een 2-12 voorsprong.
Daarna kon Dash zich herstellen, maar
ook hier kwam in de eindfase Dash
mentale hardheid tekort en als gevolg
van de zenuwen gingen ballen verkeerd.
Zodoende werd het 15-17 voor ABS en
de wedstrijd verloor Dash dus met 1-3.
De Vordense ploeg heeft voldoende
techniek in huis maar heeft gebrek aan
geloof in eigen kunnen. Dit moet opge-
vijzeld worden.

Uitslagen/Programma
j.asp. Colmschate-Dash a 1-2; hr. Ie kl.
Hansa 3-Dash 2 3-0; m.asp. Hansa b-
Dash a 0-3; m.asp. Colmschate-Dash b
3-0; m.asp. DVO a-Dash b 1-2; ds. 2e
kl. Wilh. 5-Dash 4; hr. 2e kl. Wilh. 2-
Dash 3 3-0; ds. 3e kl. Dash 6-DVO 4 3-
0.
Programma: maandag 31 maart, Zut-
phen: j.jun. Hansa a-Dash; ds. 2e kl.
Wilh. 5-Dash 5; ds. 2e kl. Hansa 5-Dash
4; te Vorden: ds. 2e kl. Dash 3-Harfsen
2; hr. 2e kl. Dash 3-Wilh. 2; heren pro-
motieklas: Dash l-Isala3.

VQETBAL

Ratti-Socii 3-1
Ratti l, afdeling zondag, heeft op eigen
terrein een kostbare 3-1 zege behaald op
het bezoekende Socii l uit Vierakker-
Wichmond. Overigens ook een verdien-
de overwinning voor de Rattianen, die
in hun opstelling Rudi Heuvelink mis-
ten.
Rob Heuvelink kon na een kwartier de
score openen; hij pikte een van achteren
aangegeven dieptepass mee, zette twee
Socii-spelers op het verkeerde been en
kon vrij gemakkelijk inschieten: 1-0. De
thuisklub stoomde door en Theo Pol-
man - die een uitstekende wedstrijd
speelde - wist na een half uur gehinderd
dopr drie spelers een keihard schot te
lanceren, dat via de onderkant van de
lat in het doel verdween: 2-0.
Na de thee nam Ratti opnieuw het ini-
tiatief; weer was het Theo Polman die
de gehele Socii-defensie uit het lood
haalde en fraai in de linkerbenedenhoek
scoorde: 3-0. Hierna werden de gasten
wakker, maar de tijd ontbrak hen om
langszij te komen. Na een kwartier had-
den zij sukses; een voorzet van links
werd door de opkomende middenvelder
fraai achter doelman Huitink gekopt: 3-
1. Socii kreeg weer meer moed en trok
opnieuw ten aanval. Bij Ratti had Wim
Koers de taak van tweede voorstopper
op zich genomen om de 3-1 voorsprong
te kunnen behouden. Ook telde de Rat-
ti-ploeg twee invallers: Jan Schoenaker
en Jan van Bommel, die de resp. gebles-
seerde Bart Overbeek en Frans Bleu-
mink vervingen. Uit een van de schaarse
tegenaanvallen van Socii werd Theo
Polman in het strafschopgebied "ge-
vloerd"; Wim Koers schoot de penalty
evenwel naast het doel.
Ratti hernam het initiatief en liet de gas-
ten niet verder komen dan het midden-
veld. De eindstand - die nu 3-1 werd -
had nog groter kunnen zijn, maar zowel
Jan van Bommel als Rob Heuvelink wis-
ten praktisch opgelegde scoringskansen
niet te benutten.
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Uitslagen/Programma Ratti
Uitslagen s. v. Ratti 22-23 maart:
afdeling zaterdag en afdeling jeugd: alle
wedstrijden afgelast.
afdeling zondag: s.v. Ratti 1-Socii l 3-1;
Eerbeekse Boys 6-s.v. Ratti 2 1-8; s.v.
Ratti 3-Baakse Boys 4 3-0; s.v. Ratti 4-
SHE64-5;
Afdeling dames: s.v. Ratti l-Puck 2 1-0;
Halle 1-s.v. Ratti 2 1-0.
Programma s. v. Ratti 29-30 maart:
afdeling zaterdag: s.v. Ratti 1-EGVV 1;
Almen 2-s.v. Ratti 2; Gazelle Nieuwl. 4 -
s.v. Ratti 3. Afdeling jeugd: De Hoven
Al - s.v. Ratti Al; s.v. Ratti BI - Almen
BI; Be Quick B2 - s.v. Ratti B2.
Afdeling zondag: DDH l - s.v. Ratti 1;
s.v. Ratti 2 - sp. Brummen 6; sp.
Lochem 9 - s.v. Ratti 3; AZC 5 - s.v.
Ratti 4.
Afdeling dames: sp. Teuge l - s.v. Ratti
l; s.v. Ratti 2 - De Hoven l.

Vorden stelde teleur in Laren
Vorden I heeft zondagmiddag de aller-
laatste strohalm om toch nog de kam-
pioensvalg te kunnen hijsen, niet kun-
nen pakken. De reeks minder goede
resultaten van de laatste weken zette
zich in Laren voort. Een verdiende 3-1
nederlaag was het gevolg.
Nu dient gezegd dat Vorden het de felle
ploeg uit Laren ook niet al te moeilijk
heeft gemaakt. Wat bijvoorbeeld te zeg-
gen van het eerste Witkampers-doel-
punt. Na een hoekschop op rechts werd
Endeman volkomen vrij gelaten, waar-
door hij gemakkelijk kon scoren: 1-0.
Geert Heersink zorgde ervoor dat de
rust met een gelijke stand 1-1 kon wor-
den ingegaan. Een "meesterlijke" vrije
trap belandde in het Laren-doel. In de
tweede helft een Vorden dat probeerde
openingen te vinden in de Larense ach-
terhoede en een Witkampers dat het sys-
teem van een "harde lel naar voren"
hanteerde. Niet fraai, maar zeer doel-
treffend.
Vorden in de aanval en een doelpunt
aan de andere kant toen Kok via de rug
van één der Vorden-spelers, waardoor
de bal van richting werd veranderd,
inschoot: 2-1. Jan Addink en Chris Hid-
dink hadden even later enorme pech
toen hun akties met veel kunst en vlieg-
werk door de Larense achterhoede een
halt werd toegeroepen. Door dezelfde
Kok werd tenslotte de eindstand 3-1 be-
reikt.

Heren van Dash geven winst
weg
In de promotieklas van het distrikt
waarin o.a. het eerste herenteam van
Dash uitkomt gaat het bijzonder fel toe.
Er moeten vermoedelijk 3 teams degra-

KNIPTIP
Kijk 's
door een leeg
diaraampje als u
een foto gaat maken
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

Uitslagen/Programma
v.v. Vorden
Uitslagen: Witkampers l - Vorden 13-1;
Vorden 3 - Hercules 3 3-2; Breedevoort
l - Vorden 43-1; Erica 8 - Vorden 51-5;
Warnsveld 5 - Vorden 61-1; Vorden 7 -
sp. Brummen 5 1-6; Vorden 8 -
Eerbeekse Boys 6 4-2.
Programma: Vorden l - Terborg l; Grol
3 - Vorden 2; Vorden 4 - AD 4; Vorden
5 - Eerbeekse Boys 6; Vorden 6 - Erica
7; De Hoven 6 - Vorden 7; sp. Lochem
10-Vorden 8.

KNIPTIP

Maak geen zoek-
plaatjes! Wie zo
dicht mogelijk bij zijn
onderwerp gaat
staan, komt met de
beste foto's thuis.

Maandelijkse bijeenkomst
Plattelandsvrouwen
Woensdag 19 maart organiseerde de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrouwen
haar maandelijkse bijeenkomst.
Presidente mevr. Ridderhof-Meesters
opende de avond en kon een volle zaal
welkom heten. Na wat mededelingen
over o.a. het jaarlijkse uitstapje en de
fietstocht, werd het woord gegeven aan
dr. Mekenkamp, homoeopathlsch arts
te Doetinchem.
Deze vertelde op een boeiende wijze
over zijn werk. Ook deed hij de dames
een aantal nuttige huismiddeltjes aan de
hand. Na de pauze kreeg hij vele vragen
te beantwoorden. Het was een leerzame
avond.
Aan het slot van de avond wees mevr.
Ridderhof-Meesters op de volgende bij-
eenkomsten, n.l.: woensdag 2 april, ke-
gelen bij de Boggelaar; woensdag 16
april, de avond wordt verzorgd door het
eendagsbestuur.



Heeft u plannen voor het aanbrengen van verhardingen en rioleringen op:

parkeerterreinen
toegangswegen en erven
camping- en sportterreinen
bedrijfskomplexen
tevens voor het uitgraven van
bouwputten en zandleveringen
bronbemaling
verhuur van bulldozers, laad-
schoppen, auto's en kranen

Bel dan met één van onze deskundigen

DOSTAL WEGENBOUW b.v.

Grftnges Metalrverken In Zutphen te dochter van het Z*»edaa
Grönges concern, één van Europa's grootst» ondernemingen In de
metaalverwerkende industrie. Het Zutpherw bedrijf vervaardigt
hoogwaardige messing- en nieuwzRverband voor verdere verwerking
in voornamelijk de automobiel- en elektrotechnische industrie
(autoradiateuren, lampvoetjes e.d.). Er werken momenteel 325
mensen in ons bedrijf, waarvan 225 in de kontinu-dlenst

Postbus 60, 7250 AB Vorden, Onsteinseweg 20, 7251 ML Vorden
Telefoon 05752-6691 b.g.g. 05752-6885

Wilt u aardappelen gaan poten?
Dan Menkveld bellen

Koningsweg 18, Hengelo Gld, telefoon 05753-1399

Te koop: broedeieren van
Wyandotte krielen, Java,
Goudpel en Hollandse Wit-
kuif en jonge konijnen
Vlaamse reus, Hollanders,
Kleurdwerg en Fooitjes.
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
Wij zoeken namelijk enkele mensen die In ons modem produktiebedrijf opgeleid willen worden tot
afl~round

In verband met de toenemende vraag naar onze technische produkten (tanks, druk-
vaten, boilers, warmtewisselaars, enz.) is op de afdeling verkoop een vakature ont-
staan voor een

TECHNISCHE OFFERTE-
BEHANDELAAR BINNENDIENST

Tot zijn werkgebied zal behoren de technische uitwerking van de offertes en het
verzorgen van de technische en kommerciële kalkulaties daarvoor. Hiertoe zal hij
een interne opleiding krijgen welke een aantal maanden zal duren.

Wij denken voor deze funktie aan een MTS-er (Wtb) met goede kontaktuele eigen-
schappen, die geïnteresseerd is in het werk van een dynamische verkoopafdeling.
Leeftijd 25-30 jaar. Jfc

Voor nadere inlichtingen: toestel 10 of 22

Door die opleiding In de praktijk is speciale technische ervaring of vooropleiding natuurlijk nuttig,
maar geen noodzaak. „AH-round" houdt in dat u in de loop van de tijd de gelegenheid krijgt zich
meerdere funkties binnen uw produktie-afdeling (Gieterij of Walserij) eigen te maken.

Het gaat hier om funkties In kontlnu- (4-ploegen)dien8t; dat betekent:

7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij.

U ontvangt daarvoor een forse ptoegentoeslag van 33% op het basissalaris; bij dat basissalaris
kunt u bovendien optellen een aantrekkelijke produktie-bonusregeling (vorig jaar gemiddeld
10,2%); u komt dan - wanneer u 21 jaar of ouder bent - op f 1710,- per 4 weken netto (exd. 8%
vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en koffiegeld).
Naast uw basisvakantie van 22 dagen per jaar, kunt u rekenen op 13 zgn. roostervrije dagen op
grond van de 4-ptoegendienst.

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Voor nadere Informatie kunt u bellen met onze afdeling
personeelszaken tel. 05750-1 .08.18.

U kunt ook de bon invullen en opsturen (postzegel niet nodig)
naar antwoordnummer 7, 7200 VB

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie over
hetbedr|fbi|uindebu8.

BON AE1

naam:

adres

woonplaats ..,

huidige funktie

leeftijd

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld
Tel.: 05752-1546

Vfat geef je een kind
\oor de rest van z'n leven?

Wat geef je een kind mee voor
later? Een zilveren rammelaar? Een eigen
bestekje? Of is er iets dat ruggesteun geeft,
dat z'n waarde blijft bewijzen en meegroeit
naar volwassenheid? Dat is er: de Piek-fijn
Juniorrekening van de Bondsspaarbank

Het spaargeld dat u voor een kind
op deze rekening stort, levert al direkt een
mooie rente op: liefst ó'/4%.

Bovendien komt daarbij een
premie van 5% over een gespaard
bedrag van maximaal f 720,- per jaar.
En dat is nu het mooie: wie één keer een
Piek-fijn Juniorrekening opent, ziet een
spaarsom snel groeien en leert zo vanzelf
een kind langzaam maar zeker met geld
omgaan.

Een ervaring die een stuk weerbaar-
heid en onafhankelijkheid geeft, voor de
rest van z'n leven. Zo is de Piek-fijn Junior-
rekening het begin van een leven lang
bankservice met allerlei voordelen. Stap
maar naar de Bondsspaarbank en praat er
over. Voor nu en later.

De Piek-fijn Juniorrekening.
Hun eigen bankrekening
met extra-hoge rente.

Woensdag 2 april
gaat het gebeuren in Hengelo G

HEROPENING
van ons

bruin café
„De Zwaan

In deze woelige wereld
komt u weer tot rust

in een sfeertje van vroeger,
in ons vernieuwde

maar niet al te gemoderniseerde
café.

Harry Waenink
Spalstraat 3 - Hengelo G.

OPENING
van onze nieuwe

Smikkel-in
Ons assortiment bestaat uit:

diverse soorten belegde broodjes
snacks, salades

bittergarnituren, sperribs enz.

Verkoop vanaf
donderdag 3 april 11.30 uur

Spalstraat 3 - Hengelo G.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Vanaf 20.00-23.00 uur is iedereen van har-
te welkom om te toasten en een hartig
hapje te nemen op onze nieuwe zaak.

KOM NIET LANGS, MAAR KOM EENS AAN, IN ONS NIEUWE BESTAAN

l



Aanbieding in slaapkamers
Wl| hebben nog enkele slaap-
kamers voor extra lage prijzen

o.a. komplete slaapkamer "EMSLAND'
ledikant 140/200, 2 nachtkastjes
opbouw met spiegel en verlichting

Zeer royale slaapkamer "TILBURG"
ook met 2-3-4-deurs kast leverbaar
kompleet 950,
Wooncentrum

zondag 30 maart

Renoez
vouz

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

AUTOMOBILISTEN OPGELET!

HOEKSTRA B.V.
Goorseweg 13 - Lochem

Telefoon 05730-4765 na 18.00 uur 05735-2378

/s aangesteld als off. dealer van ,, CO RVA YR" vouwdaken
voorZUTPHEN, LOCHEM, RUURLO en omgeving.

Nu kunt u snel profiteren van frisse lucht en hopenlijk
vaak 't zonnetje terwijl u rijdt.

EEN CORVAYR VOUWDAK OPENT VOOR U DE WEG NAAR DE ZON.
DE INBOUW VAN DIT UNIEKE DAK IS IN EEN DAG TE REALISEREN.

HET REGELBAAR WINDSCHERM VAN ZONGETINT KRASVRIJ
PERSPEX MATERIAAL ZORGT VOOR EEN OPTIMAAL RIJGENOT.

DUS VOORTAAN BLIJ DAT IK RIJ MET EEN CORVAYR VOUWDAK.
ZELFS IN EEN FILE.

Ook voor alle autoschades met de modernste richtapparatuur
en de nieuwste spuit/moffelkabines

Verder verzorgen wij voor u

TAXATIES EXPERTISES

Tevens zijn wij gespecialiseerd in de nieuwste anti-roest behandeling
"WAXOYL" met 5 jaar schriftelijke garantie

Autoschade herstelbedrijf

HU t IX O l K/\ D. V. Goorseweg 13 - Lochem

Welkoop biedt ruime keus..*
kijk maart

Voorjaar... het juiste moment om te denken aan tuinaanleg en tuinonderhoud. Welkoop heeft
professioneel gereedschap voor veeleisende amateurs. Aktie geldig van 27/3 t/m 19/4.

Qualcast Jetstream 45-SB-Super
Benzine-cirkelmaaier met 3,5 pk, 4 takt
B & S motor. Voor het betere maaiwerk.
Verstelbare maaihoogte, opvouwbare duw-
boom, stalen chassis, motor regelbaar
vanaf duwboom. Inclusief grasvangbak aan
de zijkant.
Normale prijs f 736.-
Welkoop knalprijs

Qualcast Jetstream 45-SE-Super
Electro-cirkelmaaier, 1200 Watt, dubbel

geïsoleerde electromotor, dus veilig.
Verstelbare maaihoogte, luxe uitvoe-
ring. Inclusief grasvangbak.

Normale prijs f 659.-
Welkoop knalprijs

Triomf potgrond 80 liter
Uw planten allemaal in een verse potgrond
voor het zomerseizoen.
Normale prijs f 10.15
Welkoop knalprijs
Komeco koemestkorrels
Voor bemesting van uw gazon of tuinjn
25 of 50 liter verpakking.
25 liter. Normale prijs f 17.90
Welkoop knalprijs

50 liter.
Normale prijs f 31.25
Welkoop knalprijs

Rondneuskruiwagen 80 liter
Plaatstalen bak, omgekraald. Stalen
buisframe, gelagerd wiel met luchtband,
plastic handvatten.
Welkoop knalprijs

__ Spear&Jackson spade
type 1041-B-2

Stalen blad met extra lang gesloten huis uit
één stuk gesmeed. Met essen T-steeL
Normale prijs f 63.15
Welkoop knalprijs1

Steekbats S & E, no. 00
Halfgebogen dul.met 90 cm essen_T-steel.
Normale prijs f 17.10
Welkoop knalprijs

Azobé tuinschotten
Onverwoestbare sterke gevlochten schol
Maten 200x180 cm.
Normale prijs f 68.90
Welkoop knalprijs

"

Zwenksproeier merk Meinor
Type 61 W. Max. sproei-oppervlakte
10x20 meter.

Normale prijs f 26.15
Welkoop knalprijs

Dames tuinhand-
schoenen
Met linnen kap, groen
gestreept.
Normale prijs f 3.85
Welkoop
knalprijs

Baco broeibak GF 4
Aluminium minikas voor ideaal
tuinieren onder glas. Afmetingen 127 x 86 x
63 cm. Compleet met glas.
Normale prijs f 195.-
Welkoop knalprijs

Composa compostcontainer
Milieuvriendelijk aan de slag door zelf
tuincompost te maken. Kunststof uitvoering,
onderhoudsvrij.
Normale prijs f99.-
Welkoop knalprijs

Benzine - korf maaier
Merk Atco Commodore Standard 14", 75 cc
motor, verstelbare maaihoogte, 6 stalen messen.
Inclusief stalen grasvangbak. Normale prijs f 890.
Welkoop aktieprijs f 750.-

Compo Snel Composter
Milieuvriendelijk strooimiddel voor het compos-
teren van keuken -en tuinafval. Doos a 2 kg
(voor 3 m3). Normale prijs f 11.75
Welkoop aktieprijs f 9.90

Pootlijnset 20 m
2 gepunte stokken, 20 meter nylon koord
Normale prijs f 7.60
Welkoop aktieprijs f 6.50

Delta graskantsteker
Uit één stuk geperst. Blad 18 x 12 cm, steel 80 cm
Normale prijs f 11.65
Welkoop aktieprijs f 9.95

Gold N
Voor optimale stikstofbemesting van uw grond.
Normale prijs f 16.75
Welkoop aktieprijs f 11.75

welkoop
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zeiver.

HENGELO G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Adverteren kost geld
niet adverteren

kost meer geld

Hebt u een balk nodig
een INP of UNP dan wel een IPE of een
breedflensbalk, we kunnen ze leveren in
elke door u gewenste lengte.
Wilt u ze gezandstraald hebben of ge-
zandstraald en van menie voorzien dan
wel gegalvaniseerd, het kan allemaal.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo Gld., telefoon 05753-1399

Voor onze centrale administratie, welke zelfstandiger zal gaan werken, is een vaka-
ture ontstaan voor een akurate

ADMINISTRATEUR
VAN DE BOEKHOUDING
Samen met een boekhoudassistente worden de administratieve gegevens verwerkt
van een technisch installatiebedrijf en een tank- en apparatenfabriek. Tevens wor-
den hier de gegevens verwerkt over de uitgevoerde werken, wordt de fakturering
verzorgt en de salarisadministratie gedaan.

Wij denken aan een MEAO-er met een duidelijke belangstelling voor de bedrijfsad-
ministratie en daar reeds enkele jaren ervaring heeft opgedaan.
Leeftijd ± 25 jaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met toestel 10 of 22

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
cxsooooooooooooooDoaaooi

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden,Gld.
Tel.:05752-1546

voor aanleg en onderhoud van alle
soorten verwarming en loodgle-
terswerken naar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG
Zelhem, telefoon 08342-1364



Cotty brengt
stoere mode

Echt Braziliaans leer, verfijnd en
sterk doorstikt, da's de mode voorjaar '80.

verkrijgbaar bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Allyouneedis

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

(HjHUSQVARNA
MOTORMAAIERS

Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!

Husqvarna biedt u
keus uit 8 typen

motormaaiers,
waaronder nu ook

een handige
elektromaaier.
Ook voor uw tuin

hebben we
het juiste

type.

Husqvarna
Kom ze bij ons bekijken en vraag om een folder.

homuben
Zutphenseweg 15 - Vorden

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

.ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

?*«&
W de*;.z&tëSk **

s*^vS«,
'«/

•«s&saufcr :'-»$"=^^^5r«fefc
^-r

aueen deze week nog grat.s.

129,-

r̂lS^™'/0°e° 'e</P5
e 9r0t * "Bt^f!^

Sb^efk
a^k

 €W/P ^^L^am- -5>^ ^ W Qll/^lL*J8 £* ̂  ^^ * al h** l
eer /«„ ^se/ ^"UfiifÖ A/ ^9/1 ^^^ •̂MB

' 0Tht}i„ *-0/v0. *1

r/ys

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

IK als kleine zelfstandige
zweer bij de

Zilvervloot..,
Ideaal spaarplan:

de Zilvervloot, voor
15 t/m 21 jarigen.
Geeft maar liefs
S1A %
nog eens
spaarpremie.

Rabobank
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Zomer 1980 biedt een evenwichtig
modebeeld GEEF, LEEF
Het hele modebeeld is dit seizoen beter
uitgebalanceerd dan voorheen. Na het
overdagdig gebruik van stoffen én na
strakke rokken, komt nu een periode
van elegante, klassieke mode, waar
ieder en zeer zeker ook de jongere
vrouw zich uitstekend in zal thuisvoe-
len. Voor jong en oud zal de rechte be-
lijning, die iedere vrouw uitstekend
staat, hoogtij vieren.
De kwaliteit van de gekozen materialen
is van hoog nivo en de coupe zodanig
dat een goed evenwicht gevonden wordt
tussen voldoende ruimte en aansluiten-
de pasvorm. De vrouw kan zich weer
fijn bewegen, kan weer mooi en zichzelf
zijn, zonder mee te hoeven doen aan
ekstravagante modegrillen. Alhoewel in
Parijs de progressieve jonge vrouw al-
weer in mini loopt, zal de rest van Euro-
pa daar wel niet mee volgen. De
roklengte zal maar zeer weinig teruglo-
pen. Naast de uitgebreide kollektie ele-
gante mode op hoog nivo zal de sportie-
ve mode sterk in de belangstelling staan.

Kleur is troef
Het belangrijkste advies van alle stylis-
ten is: veel kombineren met de nieuwe
kleuren van dit seizoen.
Marine blijkt ook nu weer een zeer ster-
ke kleur te zijn, die uitstekend te kombi-
neren valt met de tinten cyclaam, lila,
bleu en mint (groen). De zachte pastels
worden nu reeds volop gedragen door
de modegevoelige jeugd, maar als de
zon gaat schijnen zullen ook anderen
deze tinten meer gaan waarderen. Daar-
naast zijn er de (donkere) summer-darks
(waarvan marine er één is) en de felle
fancy-kleuren, welke veel gebruikt wor-
den voor de jogging- en sportmode.
Het kombineren van lichte tinten onder-
ling - en vooral ook met (licht)grijs en
soms met zwart - is voor u misschien in
het begin wat vreemd, maar het is
slechts heel even wennen.

Bij Visser te Vorden (lid van de Modetti-
Mode-groep) heeft men zich door inko-
pers en stylisten goed laten voorlichten
op modegebied en is men daardoor uit-
stekend in staat u te adviseren, ten aan-
zien van de juiste (kleur) kombinaties.

Veelkleurige dessins zijn zeer belang-
rijk, zowel in strepen als ruiten en na-
tuurlijk zijn de bloemmotieven ook nu
weer niet weg te denken uit de zomer-
mode. Heel modieus zijn ook de geome-
trische dessins. De stoffen zijn soepel-
vallend en van goede kwaliteit; soms
glad, soms met een lichte struktuur, als
bij cloqué, seersucker en grove panama.
Poplin, gabardine en zacht glanzende
chintz en melange-kwaliteiten zijn voor-
beelden van gladde materialen. Tricot is
vooral erg belangrijk voor zeer eenvou-
dige, jeugdige jurkjes, T-shirts en polo-
blouses.

Mode tips
Korte jasjes met strikceintuur in het
overslag-type, of met knopen, gaan
steeds meer de rol van de vertrouwde
blazer overnemen. Ze zijn in veel stof-
fen, modellen en kleuren verkrijgbaar
en uitstekend te kombineren met rokken
pantalons en japonnen.
Voor de jonge vrouw heeft dit seizoen
regenmantels in petto van zach t glanzen -
de chintz of melange-kwaliteiten; de
klassieke regenmantel is vaak gemaakt
van een goede poplin. Opvallend is ook
dat er mat de japon nogal het een en an-
der aan de hand is. Natuurlijk zult u,
zoals u dat gewend bent, volop keus
hebben in de "gewone" japon; maar de
composé's, de japonnen gekombineerd
met jasje of vestje, de driedelige en
tweedelige pakjes, zullen steeds meer
aandacht vragen.

Voor de jonge vrouw is er bovendien het
dunne tricot T-shirtjurkje, vaak in
streepdessin. Ook in hoogzomerjapon-
nen is er een enorme variëteit in mate-
rialen en modellen.
Als het composé zo belangrijk wordt,
staat natuurlijk de rok-blouse k omb i na-
tie ook hoog genoteerd. Met meerkleu-
rige plooirokken in mooie ruiten en plis-
sé-rokken, kunt u samen met een
(gebreid) vestje, zelf natuurlijk ook een
prachtig composé maken.

nederlandse hartweek
april 1980

Bij modehuis Visser te Vorden is de
kleurige zomerkollektie nu zeer kom-
pleet en men nodigt u dan ook uit om

eens langs te komen. Al is het alleen
maar om te zien wat de zomermode
1980 u te bieden heef t. nederlandse hartstichting, den haag

die at Malleen uit
Ibcfowa^hij tevree,
WëfötTew&^qetyfee:
Met dit blad VomaenTj een jeuk

KNIPTIP
Een smalfilm-kursus
kunt u aanvragen bij
de Stichting Amateur-
fotografie, Singel 32,
1015 AA
Amsterdarrv^
Doe wel
ƒ 3,-aan /\
postzegels
in de envelop.

KNIPTIP
Filmen is mooi . . .
filmen met geluid
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

KNIPTIP
Kijk 's door een leeg
diaraampje als u een
foto gaat maken.
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

KNIPTIP

Kijk voor u gaat fil-
men even of er nog
wel voldoende film
in de kassette zit.

\

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Op de een of andere manier heb ik een zwak voor bomen. Niet om
er onder te zitten of alleen naar te kijken, maar als onderwerp, dat
ik wil fotograferen. Als ik m'n foto's doorkijk, dan valt me op,
dat er heel wat "portretjes" van bomen tussen zitten. Ik zeg met
opzet: portretjes, want een portret geeft, als het goed is, een
karakter weer. En dat doen ook de foto's van bomen, die ik in de
loop van de afgelopen jaren op de plaat heb gezet. Kijk maar eens
naar de foto's, die ik heb uitgekozen. De foto hierboven is het
portret van een taaie volhouder, een vliegden die het moeilijk
heeft om zich te handhaven. De wind heeft 'm zelfs zijn vorm
gegeven, maar hij geeft de strijd niet op. Een ruige eenling.

Dit is een foto van een stel hooghartige dennen,
die elkaar proberen de loef af te steken. Ze kijken
met bun hoge kruinen van een afstand neer op het
kleine grut aan hun voeten. Ik heb deze foto in
tegenlicht genomen, waardoor de bomen als
zwarte kontouren tegen de lucht zijn afgetekend.
De zon breekt net door de wolken; omdat ik de
kamera bewust in de schaduw heb gehouden,
scheen het zonlicht niet in de lens. Als dat zou
zijn gebeurd, dan zou de foto door overbelichting
zijn mislukt.

En ook dit is een tegenlicht-opname, maar nu met
de lichtbron buiten het beeld. Voor zo'n opname
is het fijn om een zonnekapje te hebben. Deze
boom heeft, zo lijkt het, de strijd verloren: de
kale takken steken wat zielig in de lucht. - Wie
weet krijgt u, als u deze boomportretjes bekijkt,
er ook zin in om bomen te fotograferen. Maak
van een mooie opname dan een vergroting en u
hebt een leuke wandversiering. Zo haalt u de
bomen, die buiten staan, naar binnen in uw eigen
huiskamer.



Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„DeOldeMeulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

ADVERTEREN

VERKOPEN

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek

':''ƒ tuucn Dectlnchcnirn Ru
l(^ Vtldhockwweg 11-11
C. W.X^ o<7»»-4<«

^̂ »~

Eierschalen kunnen dienst
doen als paasvaasjes. U
plakt ze op een plat onder-
vlak. Vullen met bloemetjes
of takjes.

Eiwit kloppen mag u nooit in
een aluminium pannetje
doen.

Eigeel scheiden van het wit
kan men het beste doen
door het ei een korte harde
tik te geven op de rand van
de schaal en vervolgens de
inhoud over en weer te
gieten van de ene halve
eierschaal in de ander.
Tassen van zacht boxcalf-
leer kan men heel goed rei-
nigen met stijfgeklopt eiwit.
Nawrijven met een zachte,
liefst flanellen doek.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Reintjen Teunissen
weduwe van Jan Groot Wassink

in de ouderdom van 75 jaar.

Almen: Familie J. Tichelman

Vorden: Familie W. Groot Wassink

Familie J. Groot Wassink

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 26 maart 1980
Ruurloseweg 65

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van
de Monuta Stichting, Het Jebbink te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren aldaar vrijdag 28 maart
a.s. van 19.15 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 29
maart a.s. om 12.00 uur in voornoemd rouwcentrum
waarna om plm. 13.00 uur de teraardebestelling zal
plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd.

Eieren die u moet koken
moet u minstens een uur
van tevoren uit de koelkast
halen, anders barsten ze in
kokend water. Indien u het
vergeten bent, de eieren
met koud water opzetten.

Eiwit en dooier zijn ook ge-
makkelijk te scheiden, wan-
neer u het ei boven een
trechter openbreekt. De
dooier zal, als hij niet
breekt, achterblijven.

Eieren die vers zijn hebben
een ruw oppervlak, zinken
in zout water en zijn door-
zichtig, wanneer u ze tegen
het licht houdt.

Eieren zullen niet zo vlug
uitlopen, als u wat zout in
het water doet tijdens het
koken.

Bewaar het water waarin de
eieren gekookt zijn en leg er
de aangeslagen zilveren le-
pels en vorken in. De aan-
slag zal spoedig verdwijnen,
de lepels en vorken worden
opgewreven met een zachte
doek.

Eierdooiers kunt u bewaren
in een kommetje met water.

Geef uw poes af en toe een
geklopt ei vermengd met
een sneetje brood en hij of
zij zal een mooi glanzende
vacht krijgen.

Eivlekken kunt u het beste
met lauw water verwijde-
ren. Lukt dit niet, gebruik
dan water en zeep en om
het laatste weg te krijgen
nog wattetra,

Geslagen eiwit blijft veel
langer stijf als u er een
beetje bakpoeder doorheen
slaat.

Spoel de kom met koud
water om voor u de eieren
gaat kloppen, het geklopte
ei zal nu niet voor de helft
aan de zijkanten blijven kle-
ven.

Zeer fijn gestampte eierdop-
pen zijn goed te gebruiken
als mest op uw potplanten
en als kalkgift door het
voedsel van een grote hond.

ZATERDAG 29 MAART 1980

HANENAKTIE
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
WimJZolman

Vorden,W05752-1314

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Nu extra goedkoop!

.c.i.-topper

Uw
banketbakker.

De attente
assistent

vandePaashaas

Prachtige
Paaseieren

maak nu uw
keus

Chocolade en
andere eitjes

ruime
sortering

Weekend-
reklame:

berkenstammen
J. WIEKART

Telefoon 1750

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOT<
s. v.p. inleveren voor
donderdag

Speciale aanbieding
massief eiken front kompleet met set G bestaande uit:

Atag koelkast kil 100/200; Atag gas/elektrisch fornuis mocca CKB 121;
Atag afzuigkap 63 S. Met ronde spoelbak.

Nu inklusief btw

Fa v d wal, Dorpsstraat 9, Kruisbergseweg 13/ Hengelo (G.), tel. 05753-2121
Tel. 1301.

Binnenweg 4, Ulft, tel. 08356-3141

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

marknne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf
bennie harmsen'
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-druk
OOO laarstraat 49 - 51

7201 eb zutphen- tel. 05750-12306

n n vonden
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l VOORJAARS TAPIJTAKTIE i
BIJ TOVERSLAG WORDEN ONZE TAPIJTPRIJZEN VERLAAGD!!

woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerwol met legklare
foamrug. Normaal-prijs 245, —
per meter nu voor 189,-

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss grove nop, zuiver
scheerwollen Berber.
Normaal-prijs 380, —
per meter nu voor 289,-

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss zuiver scheerwol
1350 grams tapijt op een jute-rug.
Normaal-prijs 319,—
per meter nu voor 249,-

woonkamertapijt
400 breed, met een legklare foam-rug
100% acryl Parade-tapijt.
Normaal-prijs 159, — per meter nu voor 119,-

Slaapkamertapijt
400 breed, op een legklare foam-rug
100% nylon in 3 kleuren.
Normaal-prijs 89, —
per meter nu voor

velours tapijten
400 breed, op een legklare foam-rug
in 3 kleuren.
Normaal-prijs 119,—
per meter éénmalig voor

INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TELEFOON 05752-1514

rolaanbiedingen worden gratis en
vakkundig gelegd
bovendien geven wij 5 jaar slijtgarantie
opslag voor latere levering is mogelijk
prijzen zijn geldig zolang de voorraad
strekt
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Wij maken van oud
weer nieuw

- staaistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVQ VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwicc
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Wilt u eens wat nieuwe plan-
ten in uw tuin, of bijzondere
soorten?

Kom eens kijken bij
SIJNSTRA
Barchemseweg 46
Ruurlo

Ook veel soorten cactussen in
voorraad

Vertegenwoordiger (24 jaar)
werkzaam in omgeving Vor-
den, Ruurlo en Hengelo
vraagt kamer met gebruik van
keuken en douche.
Jan den Hartog, Reeth-
sestraat 19a, Eist (Gld.), tele-
foon 08819-3177

Te koop: 3 sterren Marijnen
koelkast 300 liter koelgedeel-
te, 65 liter vriesvak.
F.S. Kok, Hoetinkhof 65,
Vorden, telefoon 2912
's avonds van 18.00 uur

„Stender kasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,50

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij ,
TEN KATÈ

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Man, 48 jaar, zoekt een lieve
huisgenote, alle leeftijden, om
de eenzaamheid op te lossen.
Brieven onder nr. 1-1 buro
Contact

GEMEENTE VORDEN
Opgave kadavers

Aangezien op Goede Vrijdag 4 april a.s. de sekretarie
gesloten is kan men eventuele kadavers rechtsstreeks
opgeven bij het slachthuis te Zutphen, telefoon
05750-13941 en wel tussen 13.00 en 14.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden.

Lente-aanbieding
alleen 27, 28, 29 maart a.s.

zwarte Zweedse
muilen
maat 36 tot 46, echt leder
met voetbed.
Normaal 29,90
nu .. 20,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten,
woensdagmiddag geopend

Maak uw Paastafel gezellig met
onze heerlijke broodsoorten

Bestel tijdig uw

Paas krenten- of rozij-
nenbrood
(met of zonder amandelspijs)

Neem eens proef met het nieuwe brood

TARWEROGGE
echt smakelijk en blijft lang als vers

HAAL UW BROOD BIJ

T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A.G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22,
Vorden, telefoon 1877

In verband met Goede Vrijdag 4 april wordt de

weekmarkt
verplaats naar
woensdagmiddag
2 april a.s. 13.30 uur

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel- e

wagens krijgen •••T
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce- |
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-

BMHHHHIHBB1 de Mercedes-
Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Êenz...
een dubbele garantie vóór zorgeloos
huren!

—^ Automobielbedrijf _

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. ' 05270-2701
b.g.g. tel; 05618-444 of 0561 fc»
214.

voor Pasen
Haantjes
Krakelingen
Paaseitjes klein
Paaseieren groot
Paasmandjes
Paaskippen en hazen
bij:

T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, Vorden, tel. 1877

KWMJTTJ1
•PRIJS

Zweedse muilen voor
een vrij

ongedwongen
leven.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz
PEDIKURE

Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs
te Vorden

Het bestuur van de vereniging herinnert
haar leden hiermede aan de te houden

algemeneledenvergadering
op maandag 31 maart a.s. in de
school Het Hoge 36 om 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering in 1979.
3. Jaarverslag.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar

G. Ruiterkamp, W.F. v.d. Vuurst. Aftredend en
niet herkiesbaar M. Rouwenhorst, H. Weenk.

" Kandidaten voor de heer Rouwenhorst:
H.F.G. Brinkerhorst en G.H. Schouten.
Kandidaten voor de heer Weenk: H.G. Wagen-
voort en D.G. Wesselink.

6. Statutenwijziging en nieuwe reglementen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

N.B. In verband met de statutenwijziging herinne-
ren wij onze leden er aan dat, indien zij verhinderd zijn
de vergadering bij wonen, zij in elk geval de ant-
woordkaart als akkoordverklaring insturen. U kunt
donderdag 17 maart ook 's avonds tekenen in de
school tijdens de kijkavond.

Namens het bestuur, de sekretaris

G.J. den Ambtman,
Het Jebbink 37

Adverteren
doet verkopen

Lenteprijzen
TEN CATE

Certiform tricot
herenpyama's

25,diverse dessins
nu ..

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN



LAATSTE WEEK CITROEN VOORJAARSSALON,
EEN BOEIENDE EXPOSITIE VAN AUTOCOMPORT.
Nog één week vindt u alles wat Citroen u aan
rijcomfort te bieden heeft overzichtelijk bijeen
op een feestelijke expositie.

U vindt er uiteraard alle nieuwe model-
len, maar ook een compleet overzicht van
Citroen's bewezen successen.

Zoals de GS Spécial. Anno 1980 nog
steeds een toonbeeld van compleet comfort.

Met z'n uniek hydropneumatisch veer-
systeem, z'n bekrachtigde schijfremmen op
alle vier de wielen, z'n pittige, zuinige motor
en z'n perfecte bedienings- en zitcomfort kost
de GS Spécial toch maar f 15.120,- (basisprijs).

Rijklaar komt hij op f 15.695,--

De Dyane 6 laat zich misschien het beste omschrijven als een
'luxe eend'. Hij heeft veel overeenkomstige karakteristieken zoals
doelmatigheid en zuinigheid. Daarbinnen biedt hij opmerkelijk

veel voor z'n prijs, zoals bij-
voorbeeld een vijfde deur,
schijfremmen op de voor-

wielen en een open dak.
Basisprijs vanaf f 9-784,-.
Jlijklaarprijs vanaf

f10.269,-.

DE CITROEN VISA.COMFORTABEL
AUTORIJDEN OP DE ZUINIGSTE MANIER.
De Citroen Visa. Vijfdeurs met wegklapbare achterbank. Verbruik

l op 17,5 bij 90 km/h constant (Visa Spécial en Club). Basisprijs vanaf f 12.355,-
Rijklaar vanaf f 12.930,-.

DE DYANE, NIET VEELEISEND,
WEL ZEER COMPLEET*

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

HARTELIJK WELKOM OP ONZE VEELZIJDIGE VOORJAARSSALON TOT EN MET 29 MAART mo.
CITROEN^

spaart, zit straks
eersteklas

in z'n spullen
Grijp 5 sparen,

yoor 11 t/m 14
jarigen: geeft

maar liefst
7 % rente

en nog eens
b spaarpremie.

Rababank

de graafschap

meubelen bv
Domineesteeg 14 7261 AS Ruurlo

tel.05735-1757

Door een misverstand is vorige week
de uitnodiging niet geplaatst in de
Editie „Vorden van het „Contact"
Gaarne nodigen wij U alsnog uit om
deze week een glaasje te drinken op
dit voor ons zéér heuglijke feit en
kennis te komen nemen van onze
fraaie kollektie: STIJLMEUBELEN

EIKEN
BOEREN EIKEN
MODERNE MEUBELEN

graag tot ziens

H.AERNDS.
N.AERNDS CLQO.

Bouwbedrijf vraagt:

METSELAARS EN
TIMMERLIEDEN

voor werken in het oosten van het land.
Hoog loon en goede sociale voorzienin-
gen.

Aanmelden tijdens kantooruren, tel. 05704-1291

Brood dat puur gezond is, heet:

Tarwe-rogge
zonder vetstoffen bereid en
blijft erg lang vers!

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
Telefoon 1373
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