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ORANJEVERENIGING
Hier dan nog even een teken van leven van de "Oranje-
vereniging" voordat u een kollektant aan de deur krijgt.

Zoals u zult merken komt in de loop van volgende week
een kollektant met een inschrijvingslijst aan de deur. U
krijgt iets en u kunt ook iets geven. Het programmaboek-
je wordt per post huis en huis verspreid. U zult zien dat
het een programma is voor groot en klein. Denk alleen
maar eens wat de kosten zijn voor de diverse jeugdevene-
menten spelen, bombarie-optocht, zeskamp, enz.

Een oproep om zoveel mogelijk te geven zou misplaatst
zijn en dat doen wij ook niet. Wij vragen u echter wel om
uw feestgevoelens te laten blijken door middel van een
gift op deze lijst.

Des te meer u geeft, des te meer kunnen wij doen!

In het volgende nummer van Contact hoort u meer over
uw gift en zal ter afronding voor de feestweek u verder
nog het één en ander verteld worden.

Hebben uw kinderen en uzelf al iets leuks bedacht voor
de bombarie-optocht?! ?!

Aansluitend op de optocht de ballonnenwedstrijd. Wiens
ballon het verst komt, zit in de prijzen!!

Allen meedoen hoor!!!

Jullie weten het toch, op school zal jullie ook nog wel het
één en ander worden verteld.

Hoe verder - Hoe groter de prijs!!
< ?̂">v̂ *

Gouden bondsinsigne
voor D. Norde
(40 jaar lid CNV)
Onder voorzitterschap van de heer G.
Potman werd in het dorpscentrum te
Vorden de jaarvergadering gehouden
van de afdeling Vorden-Hengelo van de
NCBO (Nederlandse Christelijke Bond
van Overheidspersoneel).
Na de verslagen van sekretaris J.
Schuurman en penningmeester B. Oos-
terink, volgde de uitreiking van het gou-
den bondsinsigne met lauwertak aan de
heer D. Norde (Clauslaan), wegens het
40-jarig lidmaatschap van het CNV.
Twee andere leden t.w. M. Rouwen-
horst (Vorden) en A. Lubbers (Hengelo)
zullen wegens het zilveren jubileum hun
bondsinsigne thuis ontvangen.
Bondsbestuurder de heer Malser, die
voor het eerst in deze afdeling zijn op-
wachting maakte, gaf uitgebreide in-
lichtingen over zijn persoon en zijn
werk. Na de pauze ging de heer Matser
op een aantal aktuele zaken in, waarna
een langdurige bespreking volgde. Na
het officiële gedeelte bleef men nog een
poos gezellig bijeen met de heet D.
Norde in het middelpunt.

Jaarvergadering
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre be-
legt op vrijdag 18 april de jaarvergade-
ring in Hotel Bloemendaal. Na afloop
van deze vergadering wordt er bingo ge-
speeld. Op 24 april, eveneens in Hotel
Bloemendaal, staat er een gespreks-
avond met dj^LVSH op het program-
ma, ^r
te beginnen op, 7 mei neemt Jong Gelre
deel aan de reetenale voetbalkompetitie.
Voor 7 en 8 j^waat er een uitwisseling
met de afdeling Woudenberg uit Ut-
recht op het programma. 25 juli is er een
barbecue bij Marinus Eskes.
De avondfietsvierdaagse wordt gehou-
den van 12 t/m 15 augustus.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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:

— Openbare kommissievergaderingen.
- Provinciaal Woonwagenplan Gel -

derland.
- Kollektevergunningen.

— Wet Arob publikaties.

Openbare kommissievergade -
ringen
Kommissie Algemeen Bestuur c.a. op
donderdag 24 april 1980 te 20.00 uur in
het koetshuis buro Gemeentewerken
Aan de orde komen onder meer:
— Aanstelling milieu-ambtenaar door

gewest Midden-IJssel;
- Vaststelling verordening ter bevorde-

ring van het dorps- en landschaps-
schoon (eerste wijziging);

- Verkoop van een perceel grond
gelegen aan het Gulik/hoek het Kar-
spel, aan de woningbouwvereniging
"Thuis Best" voor de bouw van 6
garageboxen;

- Verkoop van een strookje grond in
het bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, nr. l" aan de heer N.H.A. van
Goethem, Kerkstraat 3 te Vorden;

- Voteren krediet voor het slopen van
de voormalige Medlerschool;

- Voteren krediet voor wijziging en
onderhoud bewegwijzering rondom
het dorp Vorden;

- Investeringen in de kapitaalsektor
etc. in 1980 en volgende jaren; bud-
gettaire positie van de gemeente.

Kommissie Financiën c.a. op dinsdag 22
april 1980 te 19.00 uur in het koetshuis
buro gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
— Subsidie Stichting Internationaal

Verzetskongres in verband met
jeugdmanifestatie herdenking 35-
jarige bevrijding;

- Verlenen ontslag aan de heer G.H.
Wissink als ambtenaar van de Burge-
lijke Stand;

— Wijziging bezoldigingsverordening
1971 per l juli 1979 en per l januari
1980;

- Wijziging van het Algemeen Ambte-
narenreglement, de Wachtgeld- en
Uitkeringsverordening en de VUT-
regeling in verband met het vervallen
van de Kindertoelageregeling Over-
heidspersoneel per 1-1-1980;

— Het aanvragen en aanvaarden van
een klimlening uit 's Rijks kas voor
het isoleren van woningwetwoningen
door de woningbouwvereniging
"Thuis Best";

- Vaststellen van de exploitatievergoe-
ding als bedoeld in artikel 75, derde
lid van de Kleuteronderwijswet, voor
het jaar 1979 ten behoeve van de bij-
zondere kleuterscholen;

— Gemeentelijke subsidie restauratie-
boerderij Wildenborchseweg 9 te
Vorden;

- Voteren krediet voor het slopen van
de voormalige Medlerschool;

— Voteren krediet voor wijziging en
onderhoud bewegwijzering rondom
het dorp Vorden;

- Investering in de kapitaalsektor in
1980 en volgende jaren; budgettaire
positie van de gemeente;

- Begrotingswijzigingen.

Kommissie Sport, Kuituur, jeugd- en al-
gemeen welzijnszaken op dinsdag 22 ap-
ril 1980 om 20.00 uur in de boerderij bij
het kasteel.
Aan de orde komt onder meer:
- Investeringen in de kapitaalsektor

etc. in 1980 en volgende jaren.

Provinciaal Woonwagenplan
Gelderland
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat vanaf 15 april a.s. voor een
ieder het provinciaal woonwagenplan
Gelderland op de afdeling Algemene
Zaken ter inzage ligt.

Verleende kollektevergunnin-
gen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kollektevergunningen afgege-
ven:
Voor de periode 14 april t/m 20 april
1980 t.b.v. de Hartstichting; voor de
periode 21 april t/m 27 april 1980 t.b.v.
Sakor.
Daarnaast is voor de periode 21 t/m 26
april a.s. aan de Oranjekommissie Vor-
den vergunning verleend om gelden in te
zamelen ter dekking van de kosten
m.b.t. de Oranje- en Bevrijdingsfeest-
viering.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kon-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
— de N.V. P.G.E.M. te Arnhem, voor

de bouw van een traforuimte "het
Geurken" aan de Schuttestraat;

— H.J. Reindsen, Hoetinkhof 53, voor
het bouwen van een tuinschuurtje
achter het perceel Hoetinkhof 53;

— B. Voortman, Brinkerhof 86, voor
het vergroten van de woonkamer van
perceel Brinkerhof 86;

— J.A. Norde, Wilhelminalaan 5, voor
het gedeeltelijk verbouwen van een
boerderij aan de Zelstweg l.

Gezinsdienst - Doopdienst
Zowel in de Gereformeerde kerk te Vor-
den als ook in de Vordense Hervormde
dorpskerk zal D.V. aanstaande zondag-
morgen 20 april een gezinsdienst gehou-
den worden.
Het bizondere is: dat deze beide gezins-
diensten dezelfde liturgie hebben en
mede voorbereid zijn door één kommis-
sie bestaande uit jonge gemeenteleden,
vaders en moeders, medewerkers van
Zondagsschool en Jeugdkerk en ook
door leerkrachten van de basisschool
het Hoge. In de Hervormde kerk zal, zo
is het plan, ook de Heilige Doop be-
diend worden. Ds. Zijlstra hoopt de ge-
zinsdienst in de Gereformeerde kerk te
leiden en ds. Veenendaal in de Her-
vormde kerk.
Ouders en kinderen, kinderen en ouders
worden samen uitgenodigd voor deze
gezinsdiensten.
Het is ook de bedoeling dat de kinderen
zoveel mogelijk bij de ouders plaats ne-
men.

Open-Deur dienst
De evangelisatie kommissie van de
plaatselijke Gereformeerde kerk en van
de Hervormde gemeente belegt een
Open-Deur dienst op a.s. zondagavond
20 april. Deze gezamenlijke dienst voor
iedereen zal gehouden worden in de
Hervormde kerk te Vorden. |̂
Voorganger: ds. H.W. Doorn^wrd te
Rekken.
Het Christelijk Mannenkoor te Eefde
heeft zijn medewerking toegezegd voor
deze kerkdienst-voor-iedereen.

Gezamenlijke kerkedag
De kerkeraden van de Gereformeerde
kerk en van de Hervormde gemeente te
Vorden hebben besloten om dit jaar
samen een kerkedag te houden en wel
op zondag 24 augustus. De voorberei-
dingen zijn reeds begonnen, verschillen-
de werk-kommissies zijn gevormd om
alles tijdig voor te bereiden. Velen zijn
enthousiast om dit samen te doen.
Vroegtijdig geven we de datum van deze
gezamenlijke kerkedag door. U kunt
het alvast op de kalender / in de agenda
noteren.

U kunt zich opgeven...
als gastgezin voor de gasten uit Mc.
Pherson, Amerika. En wel op het adres:
Ruurloseweg 19, tel. 1366.
Er hopen minstens 47 gasten, studenten
te komen, o.l.v. dr. Jan van Asselt, in
het weekend, de weekwending 7-10 juni.
Hartelijk dank voor de medewerking.
Het begin is er.

Doet u mee?
Doet u ook mee met de aktie: Gast aan
tafel? Bij de koster, Fam. Eggink, Kerk-
straat 15 zijn vast nog wel spaar karton-
netjes en folders verkrijgbaar. Goed dat
u er elke dag aan denkt om-mee-te-
doen, een gast aan tafel te nemen. En
ja, er kan er ook best nog eentje bij...
De groep Massada met het plaatje Sa-
jang-é zingt voor deze aktie Gast aan ta-
fel. Het staat zelfs nummer l in de hit-
parade...

Aanwinsten bibliotheek
Een keuze uit de aanwinsten van de
bibliotheek:
Volwassenen: J. Irving, De wereld vol-
gens Garp; C. Lennart, Stad met rose
huizen; A.M. de Moor-Rignalda, Ver-
langen naar de horizon; P. Wentworth,
De vier sleutels; A. Koopmans, Antro-
posofie; visie en praktijk; Volken,
vorsten en profeten; de mensen van de
bijbel; G.L. Playfair/Scott HUI, In de
ban van het heelal; J. Krishnamurti,
Over opvoeding; Vrouwenlijfboek; H.
Kurth/G. Kurth, Barbecuen; T. Evans/
M.A. Evans, De gitaar.
Jeugdboeken: P. van Gestel, Schuilen
onder je schooltas; Myra McGee, De
weerwolf; H. Luckmann, Guppen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.

AGENDA DORPSCENTRUM
17- 4-80: Open avond bejaarden (Nuts

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

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

DIVERSEN

17 april: Operette-avond voor ouderen,
Dorpscentrum

22 april: Bijeenkomst KPO
26 april: Huisvrouwendag Sparta
29 april: Soos
l mei : Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum

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.

De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

Overleden: Maalderink, Derk Jan, oud
85 jaar.

"Excelsior" zong
op de Wehme
De Christelijke gemengde zangvereni-
ging "Excelsior" verleende in de week
voor Pasen medewerking bij de week-
sluiting op de Wehme.
De meditatie werd verzorgd door ds.
Ribbing. Aan het slot van de avond, die
zeer op prijs werd gesteld, dankte de
direktrice, mevr. Rouwenhorst "Excel-
sior" voor haar zang.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 20 april: 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal, Gezinsdienst-Doopdienst;
19.00 uur, ds. H.W. Doornweerd (Rek-
ken), Open-deur dienst m.m.v. het Chr.
mannenkoor uit Eefde.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 april: 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur in Hervormde dorps-
•kerk Open-deur dienst, ds. H.W.
Doornweerd uit Rekken m.m.v. Chr.
mannenkoor uit Eefde.

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
Zaterdag 19 en zondag 20 april,',dr..
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zo veel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur, dr. Warrin-
ga. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 19 en zondag 20 april: dr. B.
Reintjes, Doetinchem, tel. 08340-24006;
dr. C. Stratingh, Barchem, tel. 05734-
498. Spreekuur voor spoedgevallen:
11.30-12.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; s.v.p. bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151; bellen tussen
8.00-9.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld:), 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. 2.129. Voor het
maken van afspraken 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.



VARKENSLAPPEN

PAARDEROOKVLEES
ZWAN LEVERKAAS
CRÈME DE FORESTIERE
Maandag 21-4

SPEKLAPPEN
Dinsdag 22-4

RUNDERLEVER
Woensdag 23-4

SCHOUDERKARBONADE

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

grote fles 600 cc
ckaen 325 of 298

normaal of sterk
bus geen 595 of 395

1 bos FRESIA'S +
1 bos TULPEN

2 GERANIUMS
rood of rose
per stuk 295

VS ook voor uw dagelijkse aankopen

MIP

RUNDVLEES GOULASH « no
blik 400 gram l 5IO

VAN NELLE

PRISMA KOFFIE 005
pak 250 gram WfcW

COMPLETA
grote pot 400 gram

JOLLY c_

CHOC. DESSERT met room l 00

VEELKORENBESCHUIT on
rol van 1,05 voor O5J

GEVULDE KOEKEN QQ
pak 6 stuks

KREYENBROEK

CHOC. STENGELS pak 149

VAN MELLE

MINI MENTORS zak 139

SUN MAID _

Mini Snacks rozijnen 149

SUSKE EN WISKB

STRIPVERHALEN 9Dft
van 42S voor •• ̂ ^ ̂ ^

WASH AND SHINE
2 flacons -l- spons
van 875 voor

KNIKKERS 150
mi stuks in zak l ^J^J

FLORIJN VIEUX
1 literfles

CHATEAU LES GRAVETTES 1978
PREMIÈRES COTES DE BLAYE
Een uitstekende kwaliteit R Q »%

GOUDSE KAAS 700
v.v. jong, kilo • ****

COBERCO

VRUCHTENYOGHURT ne
% liter »**

DAGVERSE COBERCO

VOLLE YOGHURT imer 119

DAGVERSE COBERCO

VANILLE VLA 1 mar 119

gratis gesneden, 800 gram

HERO CASSIS
1 literfles

CALVÉ

PINDAKAAS pot

HECO .. fift

KIPPEVLEES m bouillon 169

met sproeikop, 10 liter
van 895 voor

OIL OF ULAY
flacon 150 ml

DEODORANT uss

ROLLERS 17 g
van 395 voor • • W

••w

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG
REKLAMES GELDIG VAN 17/4 TOT 23/4 1980



De Heere die leven gaf en le-
ven spaarde, maar ook nam,
verblijdde ons aanvankelijk
met de geboorte van een twee-
ling

Dick en Herman
roepnaam
HERBERT

Maar nam tot onze droefheid
kort na de geboorte Dick weer
van ons.

H. Wiltink
D. Wiltink-Wesselink
Johan, Ineke

7251 CE Vorden, 4 april 1980
De Haar 13
Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal, Warnsveld

Wie is er niet door dit nieuws
verblijd

Onze droom werd eindelijk
werkelijkheid

We hebben een zoontje.
Wees welkom kind.

THOMAS
JOHANNES

Bennie Bleumink
Rieki Bleumink-

ter Bogt
en broertje Erwin

Vorden, 10 april 1980
Prins Bern hard weg 11

Peter: Ome Louwrends
Meter: Tante Berrie

Voor de vele blijken van be-
langstelling, betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

AALTJE
LIJFTOGT-OLTHOF

betuigen wij hierbij onze har-
telijke dank.

Fam. Vreeman
Fam. Lijftogt

Vorden, april 1980

Voor het medeleven, getoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze vader,
groot- en overgrootvader

HENDRIK JAN
HILFERINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam;
J.H. Hilferink

Vorden, april 1980

DOKTER STERRINGA
21 t/m 25 april geen praktijk.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar: dr. Vaneker,
Zutphenseweg 64, tel. 2432
Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z
neemt waar: dr. van Tonge-
ren, Christinalaan 16, tele-
foon 1678

Te koop: Mazda 323 5-deur&,
kenteken juli 1978, 34.000 km
stand. Mispelkampdijk 3,
Vorden, telefoon 2615

Te koop: pootaard appelen
Surprise. H. Snellink, Bek-
mansdij k 4, Vorden, telefoon
6876

De sportieve vrouw rijdt . . .
Sprint GT Tour 10 versn. Shi-
mane weegt 13 kg ƒ 916,50
Een juweeltje van Fongers
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

COPPERANT
ZIT ...

VOOR JAREN
De houtverf voor nieuwbouw
en onderhoudswerk in 50 dek-

kende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Heden behaagde het de Heer geheel onverwacht tot
Zich te nemen, onze lieve zorgzame moeder, behuwd-
groot- en overgrootmoeder

GRADA CATHARINA
VOSKAMP-WESSELINK
weduwe van Jan Berend Voskamp

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Vorden: G. Memelink-Voskamp
H.L. Memelink

Vorden: B. Voskamp
E.A.J. Voskamp-Hemeltjen

Vorden: G.H. Voskamp
B.W. Voskamp-de Greef

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 14 april 1980
,,De Voskuil", Schuttestraat 10

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 18
april a.s. om 13.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal
Bakker te Vorden.

Heden werd geheel onverwacht uit ons midden weg-
genomen onze lieve vader, groot- en overgrootvader

DERK JAN MAALDERINK
weduwnaar van B. Elsman

in de ouderdom van 85 jaar.

Uit aller naam:
M.H. Maalderink
De Bongerd 20, 7251 CD Vorden

Vorden, 9 april 1980
„De Wehme"

De begrafenis heeft te Vorden plaatsgehad.

Helpt bidden werkelijk?
,,Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vin-
den; klopt en u zal opengedaan worden." (Luc. 11:9)

God verlangt er naar u genadig te zijn. Hij wacht
slechts totdat u aanklopt.

Kontakt-adres: Ruurloseweg 6, Vorden

Hierbij delen wij u mede, met ingang van 17 april de
verkoop en reparatie van

motorgazonmaaimachines
hebben overgedragen aan de
Fa. Kuypers, Dorpsstraat 12 te Vorden.

We danken u hartelijk voor het jarenlange vertrouwen
in ons gesteld en bevelen de Fa. Kuypers gaarne ten
volle bij u aan.

Smederij van Ark

Donderdag 17 april starten wij met de verkoop van

motorgazonmaaimachines

Door onze jarenlange ervaring met reparaties aan
kleine motoren kunt u verzekerd zijn van een deskun-
dige behandeling van uw machine.

Tot spoedig ziens bij:

Fa. KUYPERS
Telefoon 1393

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Sweatshirts
in diverse modekleuren
maten S t/m El..

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

DANSAVOND 30 APRIL
Tijdens de eerste dagen van de voorverkoop is al bij-
na de helft van het beschikbare aantal kaarten afge-
haald. De zaal wordt niet "volgepakt" dus wees er bij
en haal z.s.m. kaarten voor een gezellig avondje met

de groep "CANON BALL" en de buutredner
PIERRE CNOOPS

CAFÉ/BAR/ZAAL

„ie Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden, telefoon 2243

l

Uitnodiging TTV Vorden
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april
a.s.- houden wij de jaarlijkse

toneelavonden
Leveranciers van oud papier, donateurs en
leden/huisgenoten worden hiervoor uitgenodigd in
zaal Schoenaker te Kranenburg.

KRATO komt met een nieuw blijspel

Aanvang 19.30 uur. Van elk gezin 2 personen gratis
entree.

Bestuur TTV Vorden

Voor

nieuwe hand-
gazonmaaiers
en het slijpen van uw gebruikte

is en blijft het juiste adres:

Henk van Ark
Burg. Galleéstraat 5, telefoon 1554

Gevraagd: j 0119611 Of ITielSJe die ons
in de zaak wil helpen.

Lchinees-lnd. rest. TAO Sing
dorpsstraat 28, telefoon 1905

SPECIALE AANBIEDING

Husqvarna
handmaaier
van 159,—
voor.. 125,-

Barendsen
Vorden, telefoon 05752-1261

Boekenweek
van 17 tot en met 30 april

BOEKHANDEL

Hietbrink
Een specialiteit van
Slagerij Krijt:

BAK- EN
GRILLWORSTJES
gemaakt volgens eigen
recept door:

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

VAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA ttAA.

•AMAr*AAAAA^

Te koop tegen zeer billijke prijzen diverse

INRUIL TERRAS-
STOELEN EN TAFELS
Te bevragen bij:

HU vo vorden b.v.
Kerkhoflaan 1 te Vorden

ZONDAG 20 APRIL IN HARFSEN:

NATIONALE MOTOCROSS
500 cc senioren en internationalen
met o. a. Frans Sigmans, Klaas Poppinga, Sietze de Boer,
Henk Poorte enz.

Verder de 250 cc junioren en de
junioren zijspannen.

Aanvang 13.30 uur, training vanaf 11 .OOuur

EXTRA:
13. 15 uur openingswedstrijd door een profvoetballer en een chef sportredaktie.

Circuit Peppelenbos, OK-pijlen volgen.

Organisatie M.C. Hamac
onder auspiciën van de K. N. M. V.

Trimmy 24-30 23,95
Jogging is ook jn" voor de kleintjes.

Extra versterkt aan neus en hiel.
JOC&HCSWU

Tretorn3539 49,95
4046 52.95

Een professionele
jogging schoen.
De robuuste noppen-profielzool
en het extra brede loopvlak
zorgen voor een goede .grip".

Olympk 31-35 34,95
3645 37,95

Lekker nonchalant
of snel fit 't kan

allemaal met deze super
snelle trimmer.

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

Speciale aanbieding
korting op onze grote en aktu
ele kollektie klnderjacks
maten 92 - 176

Model "Kenia"

De vele gezichten van de
Yumas schoenen

Yumas sport- en vrijetijdsschoenen hebben
elk hun eigen gezicht.

Yumas schoenen zijn aangepast aan
de specifieke eisen die elke sport stelt

Schoenen voor tennis, zaalsport, veldsport,
yogging of hardlopen,

Yumas heeft er de juiste schoen voor met het juiste profiel.

met de dwarsstreep

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 april 1980
42e jaargang nr. 7

Een gratis ijsje wil er wel in!

Vorige week donderdag bood banketbakker Wiekart gratis ijs aan, dit ter gelegen-
heid van de opening van haar ijsbuffet. Het liep gewoon storm, de jeugd deed zich
echt te goed aan het soft-ijs.

B&W van Vorden:
"Nu nog geen duidelijkheid
inzake investeringsschema' '
"In verband met de snel verslechterende budgettaire positie, de rente-ont-
wikkeling op de kapitaalmarkt etc., zou de investeringsnota, die vorig
jaar werd opgesteld, drastisch herzien moeten worden. Wij menen hier-
mee echter te moeten wachten totdat meer inzicht is verkregen in de bud-
gettaire (on)mogelijkheden voor 1981 en de volgende jaren. Temer omdat
wij ten aanzien van de voornaamste inkomstenbron te weten de uitkerin-
gen uit het gemeentefonds etc. voor de nabije toekomst nog in het onge-
wisse verkeren. Ten tijde van het opmaken van de ontwerp begroting voor
1981 hopen wij terzake meer duidelijkheid te hebben verkregen/'
Dit schrijven B&W van Vorden in een brief aan de raad, waarin de bud-
gettaire positie van de gemeente met daaraan gekoppeld de investeringen
in de kapitaaldienst etc. in 1980 en volgende jaren onder de loupe worden
genomen.

De zojuist geschetste onduidelijkheid
betekent niet dat aan de voorbereiding
van nieuwe kapitaalsuitgaven niet ver-
der kan worden gewerkt, vooral als het
gaat om uitgaven die eventueel uit be-
staande vrije reserves kunnen worden
gefinancierd.
Het kollege denkt hierbij aan de wensen
van de raad die bij de begrotingsbehan-
deling reeds naar voren zijn gebracht
zoals de wegverbetering in Delden; ver-
keersmaatregelen en dorpsverfraaiing;
uitbreiding sportakkomodaties; riole-
ring Kranenburg; vervanging brand-
weerauto; vervanging vrachtauto.

SOCIAAL KULTUREEL WERKER
NIET HAALBAAR
In de raad van Vorden is een paar maal
de wenselijkheid van het aantrekken
van een sociaal-kultureel werker naar
voren gekomen.
B&W merken op, zonder een uitspraak
te doen over de noodzaak van het aan-
stellen van een dergelijke kracht, te
moeten stellen dat de budgettaire positie
ook dit thans niet toelaat, tenzij alsnog
voor dit doel bijdragen van het rijk
kunnen worden verkregen.
Met de voorbereiding c.q. onderzoeken
van alle genoemde zaken is men bezig.
Enkelen zullen geheel uit bestaande re-
serves kunnen worden gefinancierd en
zullen ook op andere wijze geen budget-
taire last meebrengen. De wegverbre-
ding in Delden wacht op het afkomen
van subsidie van enkele instanties. Voor
het opmaken van de ontwerp-begroting
1981 hoopt het kollege op één of meer-
dere zaken bij de raad terug te komen en
zo mogelijk een herschreven investe-
ringsnota te kunnen voorleggen.

KOMMISSIEVERGADERINGEN
De brief van B&W van Vorden inzake
de investeringen en budgettaire positie

komt dinsdagavond in twee kommissies
aan de orde. Te weten om 19.00 uur in
de vergadering van de kommissie finan-
ciën (in het koetshuis) en om 20.00 uur
in de kommissie voor sport-kultuur-
jeugd en algemene welzijnszaken. Deze
kommissie vergadert in de boerderij na-
bij het kasteel.

In de kommissie voor financiën komt
verder het verlenen van ontsalg aan de
heer G.H. Wissink als ambtenaar van de
burgerlijke stand aan de orde. (De heer
Wissink vertrekt namelijk naar Om-
men.)
Verder het aanvragen en aanvaarden
van een klimlening uit 's Rijks kas voor
het isoleren van woningwetwoningen
door de woningbouwvereniging "Thuis
Best". Het gaat in totaal om 77 wonin-
gen waarmee een bedrag is gemoeid van
ƒ 109.052,-.

Voorts de vaststellingen van de eksploi-
tatievergoedingen voor het jaar 1979 ten
behoeve van de bijzondere kleuterscho-
len.

SLOPEN MEDLERSCHOOL
Zowel verhuur als verkoop van de voor-
malige Medlerschool acht het kollege uit
oogpunt van konsekwent planologisch
beleid onjuist. Vandaar dat wordt voor-
gesteld om de school te slopen en daar-
voor/8500,- uit te trekken.

BEWEGWIJZERING
Voor wijziging en onderhoud bewegwij-
zering rondom het dorp Vorden wordt
voorgesteld om ƒ 14.000,- uit te trekken.
Het betreffen de kruispunten Rondweg-
Hoge; Rondweg-Horsterkamp; Burg.
Galleestraat-Almenseweg; Schoolstraat-
Zutphenseweg en de kruispunten Enk-
weg-stationsweg en Beatrixlaan-Hor-
sterkamp.

Touwtrekvereniging houdt
toneelavond voor
oudpapier-leveranciers

Het is al jarenlang traditie dat de touw-
trekvereniging in het voorjaar twee to-
neelavonden organiseert voor haar
leveranciers van oud papier. Dat zijn er
meer dan duizend voornamelijk inwo-
ners van het dorp Vorden.

Deze avonden worden nu gehouden op
vrijdag 18 en zaterdag 19 september a.s.
in zaal Schoenaker. De Kranenburgse

toneelvereniging KRATO zal dan een
geheel nieuw blijspel voor het voetlicht
brengen. Behalve de reeds genoemde
papierleveranciers en/of hun huisgeno-
ten worden ook de leden inklusief huis-
genoten en donateurs van de vereniging
uitgenodigd. Van elk gezin krijgen twee
personen gratis toegang, terwijl het
eerste kopje koffie ook gratis wordt
aangeboden. In de pauze van het toneel-
stuk heeft men een grote verloting met
prachtige prijzen op touw gezet. Dus
alleszins de moeite waard om een van
beide avonden te bezoeken.

(zie ook de advertentie elders in dit
blad)

Het jaar van het kind is
voorbij!
Toch durven wij nog uw aandacht te vragen voor het kind. Want
in een tijd waarin zoveel ouderen dikwijls hun oriëntatie en hou-
vast verliezen, is het niet verwonderlijk dat ook de jeugd niet pre-
cies meer weet waar zich naar te richten. Dat dan ook een deel van
onze kinderen in de knel komt is begrijpelijk.
Het is de taak van de kinderbescherming hier hulp te bieden. Zij
tracht aan deze kinderen en jeugdigen, indien mogelijk samen met
de ouders, opvang en begeleiding te geven in hun groei naar vol-
wassenheid.
Uitgaande van nieuwe inzichten zijn vele moderne vormen van op-
vang ontwikkeld, maar op de eerste plaats vraagt toch het kind
om een persoonlijke inzet en de volle aandacht voor zijn eigen
moeilijkheden en behoeften. Dit tracht men in de kinderbescher-
ming zoveel mogelijk te geven, maar dikwijls eist dit werk meer
dan door de overheidssubsidie mogelijk wordt gemaakt.
Hier ligt dan een taak voor de gehele Nederlandse bevolking en
daarvoor doet de SAKOR (nationale kollekte kinderbescherming)
een beroep, ook op u.
Wij mogen de kinderen niet in de kou laten staan!
In de week van 21-27 april gaat de SAKOR-kollektebus rond.
LAAT U NIET ONBETUIGD!
Bedenk dat het kind ons aller belangstelling en hulp waard is.
GEEF MET GULLE HAND!

(Opnieuw gaat de helft van de kollekte naar het kindertehuis Klein
Engelenbrug te Brummen.)

Motocross Harfsen open strijd
Als op 20 april in Harfsen het starthek valt voor de 500 cc Internationalen
en senioren, zijn er zeker 5 a 6 deelnemers, die tot de kanshebbers op de
eindoverwinning mogen worden gerekend. De organiserende klub
HAMAC is er in geslaagd een volkomen aan elkaar gewaagd gezelschap te
kon t rak teren, want naast rou tinier Frans Sigmans uit Bakel staan een
aantal kollega's te dringen om in Harfsen te laten zien, dat ze tot de top
van de Nederlandse motorcrosserij behoren. Klaas Poppinga is een van
hen. Vorig jaar werd deze Fries al geselekteerd om de Nederlandse kleu-
ren in de Motocross des Nations hoog te houden. Sietze de Boer uit Een,
Math. Ghielen uit Helden-Panningen, Jaak Verwaayen uit Herveld en
Henk Poorte uit Nijverdal mogen echter ook in staat worden geacht om
een plaatsje op het ereschavot te veroveren. Voldoende garantie dus voor
spannen^fentwikkelingen rond te topposities. 4fe

Ook in de middenmoot zal het er heet
toegaan, want de internationals Math.
Hensen, Johan Scheele en Gieljo van
Zoggel zu^^ er veel moeite mee hebben
om de ex^wIB coureurs Ad Jansen uit
Handel en Kees Roelands uit Geldrop
achter zich te houden. Van de renners
uit de regio (Hans Polsvoort uit Lochem
en Fons Nijhof uit Lichtenvoorde) mag
worden verwacht, dat ze een flinke par-
tij zullen meeblazen.
Dan krijgen in Harfsen ook een aantal
vooraanstaande junioren de kans om
zich in het geweld van senioren en inter-
nationalen te mengen. Uit Harfsen zelf
is dat Henny Wullink, uit Lochem Ger-
rit Polsvoort, de Apeldoorner Ronald -
Spee en Jan Ellenkamp uit Hengelo
(OW.).

Bij de 250 cc junioren zijn er niet
minder dan 116 deelnemers ingeschre-
ven, o.a. Jan Woessink uit Lochem,
Dikky Woessink uit Harfsen, Henk
Wassink, Rob Hamwijk, Henny Mak-
kink en Jan Broekhof allen uit Lochem,
Eric Looman uit Zelhem, Bert Eilander
uit Vorden, enz.
Tenslotte de zijspannen junioren, maar
liefst 52 equipes hebben zich gemeld en
dat betekent dat er in twee series met

een finale gereden moet worden. Beken-
de namen zijn Paul van Heugten met
Jan Willem Punt en Herman Vels met
Frans v.d. Borné, die beid^Lbij de se-
nioren hebben gereden. VaWe regiona-
len in deze klasse noemen we: Wolter en
Harry Aalpol uit Eefde, Jan ten Have
en Derk Lansink uit Harfsen, Tonnie
ten Have en Albert Lansink uit Joppe
en een viertal equipes uit Hengelo (Gld.)
met aan het stuur resp. Appie Roen-
horst, Jan Fritz, Gerrit v. Roven en
HenkEnzerink.
Dit alles zal zich op zondag 20 april a.s.
afspelen op het Hamaccircuit "Peppe-
lenbos" aan de Deventerdijk in Harf-
sen. De wedstrijden zullen om half twee
van start gaan en vanaf elf uur wordt er
getraind. De wegen naar het circuit wor-
den aangegeven met OK pijlen.
Maar voordat de eerste wedstrijd van
start gaat staat er nog iets bijzonders op
het programma. Namelijk dat een prof-
voetballer en een sportredakteur in een
onderlinge wedstrijd hun kunnen zullen
vertonen.
Wol v.d. Plas, chef sportredaktie bij
Kluwers Courantenbedrij f uit Deventer
zal het dan opnemen tegen Johnny
Oude Wesselink van de eredivisieklub
Go Ahead Eagles uit Deventer.

"De Knupduukskes"
namen deel aan festival
te Leuven (belgië)

De boerendansgroep "de Knupduuks-
kes" hebben met zeer veel sukses deel-
genomen aan het Internat-festival te
Leuven (België). Dit was op uitnodiging
van de dansgroep Reuzegom (leuven),
welke haar 35-jarig bestaan vierde. Met
deze vereniging heeft onze dansgroep al
vele jaren zeer goede kontakten.

Zaterdagmorgen vertrok men uit Vor-
den om tegen de middag in Leuven aan
te komen, waarna men werd onderge-
bracht in diverse gastgezinnen. Zater-
dagmiddag was er een optocht en daar-
na een demonstratie van dansen voor
het stadhuis, voor de talrijke genodig-
den.
's Avonds was er een groot verbroede-
ringsfeest. Zondag werd deelgenomen
door alle groepen in folklore kleding
aan een kerkdienst in de Sint Pieters-
kerk. Ook een bejaardentehuis werd
verrast door de Internat-groepen. Twee-
de Paasdag was er wederom een gast-
optreden van alle groepen. Ditmaal in
de grote aula van de universiteit.

Hier waren ook vendeliers en een aantal
Afrikaanse studenten. Deze lieten
krijgsdansen zien uit de oerwouden van
Afrika. Een werkelijk fantastisch
schouwspel. ledere groep moest hier
tweemaal optreden. Dinsdag na Pasen
werd afscheid genomen van de gastge-
zinnen en vrienden welke ons zo gastvrij
ontvangen hadden.

Autopuzzelrit voetbal ver.
"Vorden"
Zaterdag 26 april organiseert de voet-
balvereniging "Vorden" een autopuz-
zelrit. De laatste deelnemers worden te-
gen half zeven terug verwacht. Alvorens
de prijzen worden uitgereikt zal er bingo
gespeeld worden. Voor deze puzzelrit
kan men zich bij organisator Fred Fran-
sen opgeven.

Geslaagd
Op een te Utrecht gehouden eksamen
behaalde mej. A. Goedhart (werkzaam
bij de fa. Wullink) het diploma schoen-
verkoopster. Van de meer dan 100 kan-
didaten behaalde zij het hoogste aantal
punten.

Paardenfonds Wildenborch en
omstreken had gunstig jaar
Voorzitter T. Harkink: Kosten nog steeds stijgende
"Hoewel het ledental van ons fonds met het aantal verzekerde paarden -
233 leden met 433 paarden - de laatste jaren vrij stabiel is gebleven, blij-
ven de omzetten gedurig stijgen. De kosten zijn steeds stijgende, maar ge-
lukkig ook de inkomsten", aldus de heer T. Harkink, voorzitter van het
Paardenf onds "Wildenborch en omstreken" op de goed bezochte jaar-
vergadering in zaal Schoenaker op de Kranenburg.
De voorzitter wees er op dat het fonds, na de opheffing van Geesteren en
Laren, zich uitstrekt over elf gemeenten: Ruurlo, Hengelo Gld., Vorden,
Warnsveld, Zutphen, Lochem, Laren, Steenderen, Borculo, Gorssel en
Neede. Het behoort met zijn meer dan 75 jaren ervaring tot de grootste
van Gelderland.

Vorig jaar is men in verband met de
nieuwe konseptstatuten officieel inge-
schreven in het handelsregister. Hier-
door kunnen bij moeilijkheden op ver-
zekeringsgebied ook bij de Kamer van
Koophandel te Zutphen adviezen wor-
den gevraagd.

GUNSTIG JAAR
Uit het verslag van de boekhouder, de
heer T.G. Harkink, bleek dat het fonds
per l januari 1980, 233 leden telde met
433 verzekerde paarden (inklusief 27
veulens) voor een totaal verzekerd be-
drag van ƒ 828.650,-. Er werden in het
afgelopen boekjaar 1979, 433 bonnen
uitgeschreven voor een bedrag van
ƒ 36.517,92. Van de leden werden over-
genomen: 14 paarden, l New Forest en
l Shetland pony (totaal 16), waarvoor
aan hen werd uitbetaald een bedrag van
ƒ 38.500,-. De opbrengst van deze over-
genomen paarden (bij de slachtbank)
bedroeg/19.971,06.

Dit was voor het fonds een gunstig
resultaat. Aan premies van de leden
werd ontvangen ƒ 33.385,42. De totale
ontvangsten in 1979 bedroegen
ƒ52.519,39, de uitgaven ƒ 44.167,88
zodat een batig saldo resulteerde van
ƒ8351,51. Ten laste van het boekjaar
was nog een bedrag van ƒ 1800,-, zodat
heteindsaldo ƒ 6551,51 bedroeg.

De kaskommissie bracht bij monde van
de heer H.j. Dijkman uit Barchem een
goedkeurend verslag. Inplaats van de
heer Dijkman, die niet herkiesbaar was,
werd in deze kommissie gekozen, de
heer J.H. Lettink uit Barchem. De heer
H.J. Klokman (eveneens uit Barchem)
blijft hierin zitting houden. In het be-
stuur werd de aftredende voorzitter
T.G. Harkink uit Barchem herkozen.
Inplaats van de heer E.J.H. Bos te Kra-
nenburg, die zich niet herkiesbaar stel-
de, werd als kommissaris voor Kranen-

nurg, Medler en omstreken gekozen de
heer H. Bogchelman, Ruurloseweg 121,
Medler.

PREMIES
Besloten werd de premies als volgt te be-
palen: (grote) paarden tot maximaal
grondbedrag ƒ 2000,-: 3%. Premie bo-
ven grondbedrag: 8%. Pony's: premie
4% van grondbedrag. Fok- en rij kwali-
teiten: 8%. Veulens: 2% van de moe-
derwaarde, alleen van het grondbedrag.
Van elke ƒ 100,- hoger verzekeren 6%
premie tot een maximum van ƒ 500,-.
De jaarlijkse taksatie van de paarden zal
gehouden worden in april en mei bij
Wisselink (Varssel), Knoef (Linde),
Flamma (Delden, Vorden), Groot Jeb-
bink (Almenseweg Vorden), Eykelkamp
(Medler), Hotel Meilink (Barchem),
Postel (Zwiep), Heuvelink (Nettel-
horst), Wilmink (Klein Dochteren) en
Harkink (Barchem). Op aandringen van
de Lochemse leden zal de taksatie bij
Bijenhof in de Wildenborch vervallen
en nu gehouden worden bij manege de
Luchte aan de Vordenseweg 4.

Besloten werd om de vergoedingen van
bestuur en kommissarissen aan te pas-
sen. De vergoeding van de boekhouder
werd opgetrokken van ƒ 500,- tot ƒ 800,-
per jaar; de kommissarissen krijgen een
vergoeding van ƒ 50,- per jaar. De kilo-
metervergoeding gaat van ƒ 0,35 naar ƒ
0,40.
De nieuwe konseptstatuten werden hier-
na besproken en zullen na de aange-
brachte wijzigingen opnieuw in de
ledenvergadering ter tafel komen. Met
meerderheid van stemmen kunnen deze
dan worden aangenomen. Na de rond-
vraag dankte de voorzitter het scheiden-
de lid van de raad van kommissarissen,
de heer E. Bos voor zijn werk als kom-
missaris, dat hij 23 jaar plichtsgetrouw
heeft vervuld. Hij kreeg een leuke herin-
nering.

Bi'j ons in 'n Achterhook
"Now, daor bunt ze ok nog late an 't wark."
Gart-Jan Veldboom en Willem Snieders stonn'n veur 't Darpscen-
trum nog effen wat nao te praot'n. Op de weakelukse repetitie van de
meziek hadd'n ze zich de "longen weer loog eblaozen" zoat Willem
dat nuumen. Zee konn'n van hieruut net bi'j 't tegenoaverliggende
bankgebouw nao binn'n kiek'n waor d'r inderdaod nog un paar an 't
buro zatten in 't geheime kamertjen.
"D'r zal d'r nog wel ene un oaverbruggingshiepeteek mott'n
hemm'n umdat e zien huus neet k wiet kan wodd'n", menen Gart
Jan.
"I'j moet ow us un ni'je brille an laoten meaten, daor binn'n zit 't
bestuur van de Oranjevereniging. Die mot jao nog un hoop regelen
veur ze alles rond heb veur 't fees oaver un paar wekke."
"Maor dat hadd'n ze toch al veur mekare, 't programma ston laats
al in de krante."
"Jao, zo op zien rowsten, meaor wat t'r dan alle maole nog neet bi'j
kump kieken. Nem now allene de geldzaken maor, alles wa'j op touw
zet kost un hoop geld en dat mo'j dan toch maor argens vandan
haal'n."
"Geld heb ze genog", volgens Gart Jan, "zee kriegt jao un bult sub-
sidie van de gemeente."
"Veget neet da'w naöst Koneginnedag met de kroning ok nog bevrij-
dingsfees heb. Die subsidie bunt ze jao haos an 't vuurwerk allene al
k wiet. At ze volgende wekke met un lieste langs de deure komp zal
d'r echt nog wel wat egeven mott'n wodd'n."
Gart Jan, nogal negatief wat kollektes betref: "Daor kont ze dan zelf
un mooi feesjen van bouwen."
"Bu'j now gek, dat geld is veur 't fees van de kinder en veur de vesie-
ring. Gaot maor us op 't industrietrein kiek'n bi'j de mölnmaker,
wat ze daor al neet heb klaoremaakt. 't Wark d'r an gebeurt dan wel
veur niks maor 't materiaal mot toch maor betaald wodd'n."
"Hoevölle vin i'j dan da'w daor veur mot geven?"
"Now met un tientje de huusholding zölt ze wel un aardug endjen
komm'n, daor wod wel zo'n betjen op erekkend."
"Eerluk ezeg kö'w dat ok bes missen, 'n paar sigaren minder roken
en i'j bunt t'r al."
At iederene d'r zo oaver dech kont ze nog un aardug feesjen bouwen
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Te koop: bankstel zeer ge-
schikt voor kantoor.
A.W. Uenk, Zutphenseweg
125, Vorden

Te koop: oude klinkertjes
"WaaT'-formaat; grijze kin-
derkopjes. B. Braakhekke,
Hengeloseweg 10, Vorden, te-
lefoon 1416

Te koop: l kinderracket 7-8
jaar en beginners racket L 4.
P.J. Venhuis, De Steege 45,
telefoon 1945

Rijdt Fongers
Trommelrem, 3 versn.-

uitvoering model Ascot
ƒ 576,—, model Bato

ƒ617,-
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: zwarte bouvier.
G.H. Letink, B. v; Hackfort-
weg 48, Vorden

Te koop: een bromfiets Solex
g.o.h. bij G. Korenblek,
Zutphenseweg 123, Vorden,
telefoon 2158

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
-t—. = : '•

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

Radio/
rv-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staaistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoonJ

05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

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

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,

^telefoon 1301 ^ _

Jongedame zoekt kamer met
douche en kookgelegenheid.
Bij voorkeur Hengelo event.
Vorden. Brieven onder nr. 1-2
buro Contact.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE t
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat 1
3, Vorden.

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

Gevraagd: meisje ± 17 jaar
voor hulp in de huishouding,
voor hele dagen, eventueel 2
dagen in de week naar school
geen bezwaar.
Mevr. C. Dostal, Onsteinse-
weg 20, Vorden, telefoon
05752-6691

OOR JAAR S «

2.0NNE SCHERMEN IKi APfelL EKJ
GEKOCHT WORDEN ORATIE,

SPECIALIST flELMlMk BV*

zondag 20 april

rake 11
Easy

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

MARKT AANBIEDING
ALLEEN VRIJDAG

sweatshirt
diverse kleuren
van 1 9 , 9 > u voor.

Modecel

15,-

Hebt u een machine of werktuig waar-
van de aandrijving onderhoudsintensief
is?

Wij maken u graag een prijsopgaaf van

hydrostatische aandrijving

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

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

De schaduwrijke oplossing voor elke situatie.
De 'Luxaflex' zonneschermen bieden u voor elke

situatie een oplossing. U heeft keuze uit 7 verschil-
lende typen. Of u nu een zonnescherm wilt voor het
raam, het terras of het balkon, bij 'Luxaflex' slaagt u
altijd. Met een keuze uit 12 effen kleuren of dessins,
met een frame in aluminium of bronsbruin. En... van
een onverwoestbare kwaliteit.

De 'Luxaflex' zonneschermen worden door uw
dealer exact op maat gemonteerd.

® Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Huntar Douglas

LAMMERS
MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Tel. 1421

service
station

^nneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

Vialle C4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Wij verhuren

voor uw gazon een

vertikuteer-
machine
voor het zagen van uw open haard hout
een

motorzaag

Barendsen
Vorden, telefoon 05752-1261

Colly brengt
fleurige mode

Kijk, vergelijk en kies COLLY.
Dan weet u 't zeker.

In de maten 30 t/m 42.

_ verkrijgbaar hii

W U L LI N K
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.

ff MUM
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Zet de bloemetjes
binnen.

Weekendreklame

mooi gemengd
boeket

voor

4,75
BLOEM EN HOUDEN VAN MENSEN

Planten maken van
je huis een thuis.

Speciale aanbieding

prachtige Franse
geranium

5,50
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

Bij aankoop van ƒ 20,- aan
tuinzaden of bloembollen

l bos freesia's gratis
Bloemenspeciaalzaak

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

voor
zcmerce
dagen

kombinatie van een
leuke blouse met
asymmetrische sluiting
en zonnige
seersucker rok.

blouse

rok 69.-

j
reisbureaus

>N»^> ;.. • * ^-v /

J.L. HARREN •/«
Kiarenbeekseweg 1

A 7383 EB Voorst
Hfl Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
oopooooooBBoapoooooooo-e

Vlotte zomerse
japonnen

m diverse maten voor

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

VORDEN TEL. (05752IJ381

r

L
?vt

•^>̂
r

f.
V
v
•

J

UW ADRES VOOR:

handwerken
UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

Te koop: houten barak
9x7x2,60 m, 2 jaar oud. Ge-
monteerd en voorzien van
o. m. toilet, elektr. verlich-
ting, vitrage, verwarming enz.
ƒ 4500,—. Telefoon 05457-
2322

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

VERS VAN UW
^ /*"* i ITT~ r» A ix i/ r~ i~>ECHTE BAKKER

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

Grote tuinmeubel-
show bij Remmers
zie advertentie elders

Speciaal aanbevolen
dit weekend:

j*mr*Almm+Anuppcipunitüi
en abrikoren-
carré's

Uw adres:
T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22 telefoon 1877

Mijnvakantiebaan
levert een bloeiende

Privé-rekening op!
Privé-rekening:

zeer eenvoudige wijze
om al je geldzaken
te regelen.

Informeer bij de
Rabobank in de buurt.

Rabobank

Nieuw: model ,,Space".
Met stoere astronauten-
figuurtjes in diverse

frisse kleuren.

Het enige
dat zitten
blijft is

ten Cate Certiform.
Op het rapport van ten Cate staat bij

„zitten blijven" een tien voor Certiform elasti-
sche katoen . Daarmee is ten Cate onbetwist de
beste van de' klas. Met prima cijfers voor de
pasvorm. En zonder strafwerk heel wat
kinderjaren lang.

Stoer van kleur, strak van model, ook
na vele keren wassen, gewoon met het witgoed
in de machine tot 95 °C.

Koop daarom voor uw kinderen
ondergoed van ten Cate. En laat het zitten
blijven maar aan Certiform over!

Certiform
elastische katoen

Praktische mode voor bodyen been.
Verkrijgbaar bij:

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Voor onderhoud en
reparatie van geisers,
boilers, c.v.-ketels en
sanitaire installaties

klikt tussen u en
een^rabantia

droogmden?

En niet alleen vanwege
zijn unieke 'klik-klaar'
opzet-systeem. (Net zo
soepel en licht te bedie-
nen als uw paraplu).
Maar ook omdat Bra-
bantia droogmolens uit-
gevoerd zijn in aantrek-
kelijke kleuren, verschil-
lende drooglengtes
(30,40,50, ja zelfs
60 meter) en in staal
en (lichtgewicht)
aluminium. Kompleet
met grondanker
(stabiel en soe-
pel draai-
baar) en
ophang-
oog. Voor
uw gemak.

Twee jaar weer- en wind garantie
Voor uw zekerheid.

Volop verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
0050
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V orden onnodig ten onder
tegen Zelhem
Vorden heeft zondagmiddag geheel on-
nodig met 3-0 van Zelhem verloren.
Onnodig omdat de geelzwarten het deze
middag presteerden om toch zeker een
vijftal doelrijpe kansen om zeep te hel-
pen. Doelpunten tellen nu eenmaal en
wat betreft deed de thuisklub het beter.
De eerste goal viel al na tien minuten
toen Sierboom middels een afstands-
schot de roos trof. De geelzwarten ver-
zetten hierna de bakens. Kansen voor
achtereenvolgens Hissink, Heersink en
Addink. Met veel geluk bleef Zelhem
overeind, hoewel het natuurlijk niet
voor het aanvalstrio van Vorden pleit
dat zoveel mogelijkheden onbenut ble-
ven.
Na de hervatting aanvankelijk hetzelfde
spelbeeld. Vorden, dat steeds maar aan-
viel en een Zelhem dat overeind bleef,
sterker nog: de voorsprong uitbouwde.
Toen de Vordense defensie niet tijdig in-
greep bij een uitval van de thuisklub ge-
lukte het Kuiperij uit een prachtige
voorzet van Wesselink te scoren: 2-0.
Vorden was daarmee definitief door de
knieën. Vlak voor tijd werd het zelfs
nog 3-0. Van Londen "versierde" een
penalty die in tweede instantie door
Kempers werd benut.

Ratti 1-Gaanderense Boys: 4-0
Ratti l, afdeling zondag, heeft in eigen
home een goede beurt gemaakt door het
op bezoek komende Gaanderense Boys
met 4-0 te verslaan. Voor de Ratti-ploeg
een kostbare zege omdat men nog steeds
in de gevarenzone vertoeft.
In de eerste helft was de thuisklub in het
veld wat sterker en kreeg ook meer sco-
ringskansen. Uit één hiervan wist Ratti
de leiding te nemen; bij een scrimmage
voor het Gaanderense doel kon links-
midden Tonnie Overbeek mét een lage
bal de doelman passeren: 1-0. Na de
thee was Ratti duidelijk de betere ploeg.
Uit een pass van Frans Bleumink kon
Rob Heuvelink met een fraaie kopbal de
voorsprong op 2-0 brengen. Na 25 mi-
nuten nummer drie in de touwen:
Tonnie Overbeek bracht de bal via han-
dige manoeuvres tot vlak voor de Gaan-
derense veste en wist met een schot in de
linkerbenedenhoek de stand op 3-0 te
brengen.
Rudi Heuvelink maakte in de laatste
minuten handig gebruik van een blun-
der in de achterhoede van de Boys en
lanceerde een kogel die keihard in de
linkerbenedenhoek verdween, eindstand
4-0.

Af d. zaterdag:
Ratti I-Beekbergen 1:3-1
Het eerste elftal van Ratti, afdeling za-
terdag, speelde thuis een goede wed-
strijd tegen het bezoekende Beekbergen
l; de Rattianen wonnen met 3-1.
In de eerste helft toonde de thuisklub
zich duidelijk sterker getuige ook de
vele aanvallen op de Beekbergen-veste.
Al vrij vlot kon linshalf Jan Dijkman
een doorgekopte bal van Jan Nijenhuis
op de slof nemen en knalde hij hoog in
de linkerbovenhoek: 1-0. Bij Ratti werd
Gerard Waarle - wegens een blessure -
vervangen door Bennie Aalderink die
ook als rechtshalf fungeerde.
Een strafschop wegens hands van een
Beekbergen-speler, werd door Jan
Nijenhuis keurig benut, waardoor Ratti
op 2-0 kwam. De gasten wisten bij een
plotselinge doorbraak, waarbij de rech-
terspits vrij voor het doel kon. scoren,
nog voor rust de stand op 2-1 te bren-
gen.
Ratti had in de tweede helft iets minder
overwicht en kon Beekbergen af en toe
het initiatief overnemen. Bij de thuis-
klub was inmiddels ook Jan Dijkman
(wegens blessure) vervangen door Ge-
rard Bogchelman. Twintig minuten
voor tijd stelde Martin Dijkman de zege
voor Ratti veilig toen hij een door Jan
Nijenhuis gelanceerde bal keurig opving
en van dichtbij in de touwen joeg: 3-1.
Ratti heeft zich door deze overwinning
uit de gevarenzone gespeeld en is nu vei-
lig.

Uitslagen/Programma
v.v. Vorden
Uitslagen: Zelhem-Vorden 3-0; Vorden
2-Eibergen 4 0-1; Vorden 3-Hoven 3 2-
2; Noordijk 2-Vorden 4 3-2; Ratti 2-
Vorden 5 2-2; Vorden 6-Zutphen 5 3-2;
Vorden 7-SHE 3 5-0; AZC 8-Vorden 8
4-4.
Programma: SDOVC l-Vorden 1; Vor-
den 2-Vios 3; Oeken 3-Vorden 3; Vor-
den 4-Eibergen 5; Hercules 4-Vorden 5;
Baakse Boys 4-Vorden 6; Vorden 7-
Erica 5; Vorden 8-Voorst 5.

Uitslagen s.v. Ratti 12-13 april
Afd. zaterdag: s.v. Ratti I-Beekbergen l
3-1; Zelos 5-s.v. Ratti 3 0-7; afd. jeugd:
s.v. Ratti 2-DZC 3 0-6; s.v. Ratti Al-
SCS Al 4-3; s.v. Ratti B2-Eerbeekse
Boys B2 0-8; afd. zondag: s.v. Ratti 1-
Gaanderense Boys l 4-0; s.v. Ratti 2-
Vorden 5 2-2; Hercules 6-s.v. Ratti 3 ?;
s.v. Ratti 4-SCS 2 0-3; afd. dames: sp.
Teuge l-s. v. Ratti l 0-3.

TOUWTREKKEN

Vordenteams suksesvol op
eerste toernooi in Eibergen
Het nieuwe touwtrekseizoen startte j.l.
zondag in Eibergen met een spannend
toernooi. Bekveld (hengelo Gld.) kon
hier een fraaie tweede plaats behalen
dicht achter Heure dat met 10 punten
winnaar werd in de 720 kg. klasse.
In de 560 kg. klasse was Bekveld weer
subliem. Nationaal en Europees kam-
pioen Eibergen werd notabene verslagen
door de Hengelose ploeg die 13 punten
bijeen trok. Dat Vorden zeker niet min-
der was bewezen zij door een eervolle
tweede plaats op te eisen. De mannen
van Jan Knoef haalden 12 punten uit
een zware strijd. In de A-klasse van de
jeugd won Bekveld opnieuw met 10
punten. Vorden kwam uitstekend voor
de dag in de B-klasse en wist gelijk met
Eibergen bovenaan te eindigen met 9
punten. Bekveld werd hier derde. Ook
in de C-klasse toonde Vorden dat het
kampioenschap dat men de afgelopen
winter in de winterkompetitie behaalde,
niet voor niets was. Vorden C werd glo-
rieus winnaar met 8 punten.
In de 640 A klasse kon Vorden een
fraaie derde plaats bereiken met acht
punten. Bekveld werd winnaar met 14
punten. Treklust uit Warken-Warnsveld
eindigde in de 640 C-klasse op een twee-
de plaats met 7 punten, Vorden werd
derde met 6 punten. Al met al geen
slecht begin voor de touwtrekkers uit
onze regio.
Op zondag 20 april a.s. zal in Noordijk
bij Neede het tweede toernooi van de
zomerkompetitie worden gehouden,
waaraan ook bovengenoemde achttallen
zullen deelnemen.

WATERPOLO

Pluvius - Vorden (dames) 1-2
De dames van Vorden hebben zich in de
kompetitie wedstrijd tegen Pluvius uit
Nijmegen met hand en tand moeten ver-
zetten om een in de eerste periode opge-
bouwde voorsprong tot het eind te
handhaven.
In deze eerste periode scoorde Anneke
Sikkens 2x waarna Pluvius de achter-
stand tot 1-2 verkleinde. In de volgende
drie periodes werd Vorden in de verde-
diging gedrukt. Met doelvrouw Rinie
Teunissen aan het hoofd wist de defen-
sie van geen wijken en werd de 1-2 voor-
sprong vastgehouden.

Torpedo uit Schayk ontvangen. Deze
staan net een plaatsje hoger op de lijst.
Omdat er niets op het spel stond, kon-
den beide teams vrijuit spelen. De eerste
twee sets verliepen vrij tam. De scheids-
rechter gaf veel ruimte voor technische
fouten bij ralleys zodat het af en toe
leuk was. Dash had vanaf het begin de
leiding en kon die vasthouden tot de
stand 15-13 en 15-10. In de 3e set ver-
slapte Dash enigszins. De konsentratie
liep terug en de passes werden minder
goed. Torpedo greep de kans en de set
met 6-15. Hierdoor wellicht aangeslagen
probeerde Dash weer in het eigen spel te
komen, maar dat lukte in de 4e set ook
niet, zodat Torpedo opnieuw een kans
pakte en nu met 10-15 de set op haar
naam bracht. De 4e set moest dus de de-
finitieve beslissing brengen en dat inspi-
reerde Dash tot meer inzet. Het lukte de
thuisploeg ook metterdaad hun sterkte
tot uitdrukking te brengen en de set met
15-10 in haar voordeel te beëindigen.
Dit was de laatste wedstrijd in dit sei-
zoen. De eindstand is als volgt: Labyel-
lov 22-54; Heijendaal 22-53; Setash 22-
46; Torpedo 22-41; Dash 22-38; VCV
22-36; Recter 22-34; Avanti 22-24; Ree-
horst 22-24; Zelky/Harderwijk 2 22-23;
Jump22-14;Wilp22-7.

Heren van Dash delen punten
met Wilhelmina
Het lukt de heren van Dash niet het de-
gradatie-gevaar te ontlopen. Wilhel-
mina, de tegenstander van gisteravond
zit ook nog in de gevarenzone. Voor
beiden was het dus van belang te winnen
en dat bleek dan ook wel. De ploegen
wilden niet voor elkaar onder doen. Het
bleek ook, dat de ploegen aan elkaar
waren gewaagd. Dit bleek dan ook uit
het resultaat van dit langdurig en hevig
duel, dat met een gelijke stand 2-2 ein-
digde. Dash degradeert opnieuw naar de
eerste klas van het distrikt.
Overige uitslagen: j.asp. Hansa b - Dash
a: 1-2; Wi^Dash a: 1-2; m.asp. Hansa
d - Dash flk-3; J.jun. SVS a - Dash: 2-
1; m.jun. DVO a - Dash: 3-0; hr. Ie kl.
Hansa 5 - Dash 2: ?; ds. 2e kl. Wilh. 4 -
Dash 3: 1-2; ds. 2e kl. Dash 5 - Bruvoc
3: 1-2; ds. Ie kl. Dash 2 - DVO 1: 1-2;
j.asp. Alj^ - Dash b: 3-0; hr. 2e kl.
Harfsen 2^Pash 3: 2-1.
Programma zaterdag 19 april: (te Vor-
den) m. asp. Dash b - Wilh. b; J.Jun.
Wik a - Wilh. a; J.asp. Dash b - Wilh. c;
M.asp. DVO b - Dash c; J.jun. Dash -
Hansa a; (te Diepenveen) hr. prom.kl.
DSC l-Dash l.
Programma maandag 21 april: (te Zut-
phen) j.jun. Bruvoc a - Dash; hr. 2e kl.
Dash 3 - VIOS 2; hr. Ie kl. Dash 2 - Wik
2; (te Vorden) dames 3e kl. Dash 6 -
Wik 2; dames 2e kl. Dash 4 - DVO 2;
dames Ie kl. Dash 2 - Hansa 4.

Dash volleybal toernooi op 31
mei op velden van v.v. Vorden
Op zaterdag 31 mei a.s. zal op de velden
van de voetbalvereniging Vorden het
10e achtereenvolgende jaar een buiten-
volleybaltoernooi door de plaatselijke
volleybalvereniging Dash worden geor-
ganiseerd. Het vorig jaar werd een
rekord aantal ploegen ingeschreven:
165. Dit jaar zal dit rekord weer worden
gebroken en het lijkt er op, dat ca. 200
teams tegen elkaar uit zullen komen.
Het aantal deelnemers per team stellend
op 8 personen, zullen er op die zaterdag
dus ca. 1600 mensen het populaire vol-
leybalspel beoefenen in een mooie om-
geving. Voor konsumptie e.d. draagt de
organiserende vereniging zorg.

VOLLEYBAL

Dash-dames besluiten
kompetitie goed
In de Vordense Sportzaal moest de
Dash-damesploeg de damesploeg van

Eerste plaatsen voor Johan
Krajenbrink en Wieger
Wesselink
Voor de halve finales om het persoon-
lijk kampioenschap van Nederland voor
aspiranten werd rond de Pasen in ver-
schillende plaatsen in Nederland ge-
speeld, o.a. in Goes en Winterswijk.
In Goes had in de voorlaatste rond Jo-
han Krajenbrink een punt voorsprong
op Johnny de Leeuw uit Goes. In de
slotpartij tussen deze spelers won Johan
Krajenbrink dankzij een fraaie -kombi-
natie. De uitslag in Goes was: 1. Johan
Krajenbrink, Vorden: 7 gespeeld - 13
punten; 2. Johnny de Leeuw 7 - 10; 3.
Gaspar v.d. Tak 7 - 8.
In Winterswijk deed Wieger Wesselink
het voortreffelijk. Bij het ingaan van de
laatste ronde deelde Wieger Wesselink

de eerste plaats met Rens Koene uit Na-
gele. Zaterdag troffen beide koplopers
elkaar. Het werd een spannende pertij
waaruit Wieger Wesselink een verras-
sende damkombinatie haalde. Uiteinde-
lijk wist Koene door een schijf te offe-
ren de dam weer af te nemen, waarna
beide spelers tot remise besloten.
De uitslag werd zodoende: l. en 2. Wie-
ger Wesselink en Rens Koene (7 ge-
speeld - 13 punten); 3. Eddy Budé uit
Brunssum 7-9.

Tweede plaats pupillen
damklubDCV
In Arnhem werd een pupillentoernooi
voor vijftallen gehouden. Voor Vorden
werd hieraan deelgenomen door Henk
Hoekman, René Brummelman, André
Plijter, Jurgen Sluiter, Ernst te Velthuis
en Henk v.d. Kamer. Achter Barneveld
behaalde DCV een tweede plaats. Hier-
door plaatste het team zich voor de hal-
ve finales van Nederland welke op 17
mei in Drachten zullen worden gehou-
den.

Avondfietsvierdaagse
Na het sukses van de afgelopen jaren or-
ganiseert de RTV Vierakker-Wichmond
wederom een avondfietsvierdaagse, en
wel op de data 12, 13, 14 en 15 mei.
Deze voor de derde maal georganiseerde
voerdaagse biedt vele mogelijkheden en
variaties, want zowel voor trimmers,
rekreatiefietsers en toerrijders hebben
wij in onze fraaie landelijke omgeving
aantrekkelijke fietsroutes uitgezet. Men
kan kiezen tussen twee afstanden: 20 en
35 km. De routes worden duidelijk aan-
gegeven d.m.v. bordjes. Onderweg krij-
gen de deelnemers nog een konsumptie
aangeboden door de wielervereniging.
Aan een ieder die tenminste drie van de
vier tochten heeft uitgereden, wordt een
herinneringsmedaille uitgereikt.
Naast het deelnemen aan de avondvier-
daagse, bestaat er ook demogelijkheid
om alleen op Hemelvaar^» (15 mei)
deel te nemen. Men kan dan kiezen tus-
sen twee afstanden: 35 en 50 km. Het in-
schrijfgeld voor deze tocht op Hemel-

vaartsdag bedraagt ƒ 4,50. Degenen die
de eindstreep op eigen krachten weten te
behalen, ontvangen een herinnerings-
vaantje van de RTV.

Kringconcours voor pony-
ruiters in Laren
Afgelopen zaterdag was er in Laren een
kringconcours voor de ponyruiters.
Zowel in de dressuur als in het springen
vielen de Vordense ponyklubleden met
hun viervoeters in de prijzen. Erik Par-
dij s met Elma was derde in de L-dres-
suur en vierde in het L-springen ( + 3
winstpunten).
Evelien Ruitenberg met Hera was twee-
de in de L-dressuur en behaalde in het
L-springen één winstpunt. Mirjam
Vaessen met Morgana kreeg een derde
prijs bij het B-springen ( + 2 winstpun-
ten en over naar de L-klasse).
Ina Sloetjes met Helenius behaalde in
het L-springen 2 winstpunten en Rita
Kornegoor met Ella behaalde in de B-
dressuur een 6e prijs.

Het volgende concours is 27 april te
Bathmen en 3 mei is in Eibergen weer
een kringconcours. Maandag 5 mei laat
de ponyklub zich zien tijdens de Oranje-
feesten met een speciaal carrousselnum-
mer.

Goede start van de kompetitie
De verschillende teams van de tennis-
vereniging "Vordens Tennispark" zijn
de kompetitie goed gestart. De uitslagen
van deze eerste kompetitiedag waren:
Junioren 5K: Doetinchem-VTP 2-4;
senioren, heren 5Z: VTP-Braamveld 3-
3; senioren mix 5N: VTP-Tega 3-2;
senioren, heren 4 Oost afd. 49: VTP-
Holten 4-2; senioren Mix 5 Oost afd. 55:
Rakum-VTPO-8.
Voor het komende weekend staan de
volgende wedstrijden op het program-
ma: VTP-Varsseveld; senioren heren
Ruurlo-VTP; senioren mix De Stoven-
VTP. Deze wedstrijden worden zater-
dag gespeeld. Zondag: senioren heren
Bergh-VTP; senioren mix VTP-Quick.

Bondsinsigne voor
Bernard Breuker
(40 jaar lid DCV)
Tijdens een gezellige bijeenkomst, ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de vordense damklub DCV, werd de
heer B.H. Breuker in het zonnetje gezet,
vanwege het feit dat hij vanaf de oprich-
ting lid is. De heer H.W. Esselink, voor-
zitter van DCV, feliciteerde de heer
Breuker met zijn jubileum en overhan-
digde hem namens de vereniging een ge-
schenkbon. Mevrouw Breuker mocht
bloemen in ontvangst nemen.

t

Hierna werd het woord gevoerd door de
heer Koole, voorzitter van de Gelderse
dambond. Namens de KNDB speldde
hij de jubilaris het bondsinsigne op. De
heer Koole vond het een hele prestatie
om 40 jaar lid te zijn van één en dezelfde
vereniging. (

Ter gelegenheid van het jubileum werd
een sneldamtoernooi georganiseerd met
voor de spelers diverse verrassingen.

Elke winnaar mocht namelijk een
enveloppe trekken met daarin enkele
opdrachten.

De uitslagen bij het sneldamtoernooi
waren: groep I: 1. H. Reusink; 2. T.
Harmsma. Groep II: 1. Th. Slutter; 2.
W. Heuvink. Groep III: 1. H. Wansink;
2. D. Hoekman. Groep IV: 1. G. Brum-
melman; 2. E. Brummelman.
Bij de jeugd werd eveneens een toernooi
gespeeld. Hier waren de uitslagen: groep
I: 1. R. Brummelman; 2. J. Dijk; 3. H.
Dijk; 4. W. Rietman. Groep II: 1. J.
Slutter; 2. E. Brummelman; 3. A. Plij-
ter; 4. D. Hoekman. Groep III: 1. Boer-
kamp; 2. Hulshof; 3. Kruiselbrink; 4.
H. v.d. Kamer. Groep IV: 1. J. v.d. Ka-
mer; 2. Brinkman; 3. Rouwenhorst; 4.
Bruinsma. Groep V: 1. Bulten; 2. van
Langen; 3. Lichtenberg. Groep VI: 1.
R. Slutter; 2. Huetink; 3. Hengeveld.
Groep VII: 1. Berenpas; 2. Besselink; 3.
Neusink; 4. de Beus.

GEEF LEEF
nederlandse hartweek
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- KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Exclusieve prenten voor
iachtliefhebbers!

Uit beperkte voorraad kunnen wij u aanbie-
den: authentieke, ingelijste prenten met
jachttaferelen. Bijzondere staaltjes van
verfijnde prentkunst.

^ ten have produktic bv p
j heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
^ ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
\ chemische- en genotmiddelenindustrie.

: Op korte termijn kunnen wij plaatsen:
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konstruktiebankwerkers

Wij bieden:
- interessant werk
- gunstige financiële voorwaarden
- goede pensioenvoorziening
- reiskostenvergoeding
- verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8, Vorden

Inlichtingen tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoon
05752-2244 of na werktijd tussen 18.00 en 19.00 uur
telefoon 08342-1949

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro
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„JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026
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YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Z J Cl Cl • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/79
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet GL 1,2 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
AUSTIN Alegro 1974
OPEL Ascona 19 4-deurs 1977
OPEL Kadett Special 4-deurs 1978
PEUGEOT 304 GL . .. 1976
MAZDA 323 ES 1979
DATSUN 1400 Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1978
FORD TAUNUS 1600 L Station. . . .1977/78

Vertegenwoordiger J. Klasens, 08340-42555
'

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO'

H
0

O

H
0

0
H
>

0
-<
o

,

0

H

Ho
o
>

0

0

**
H
0
•<
o
ï>

0

1
rA

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.

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

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

desnoods
binnen één

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

OaTé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler
Medl«r - Tel. 6654

GOMA metaalwarenfabriek b.v.
te Hengelo Gld.
vraagt met spoed voor haar produktie-afdeling

enige medewerkers

Voor exclusieve

trouwreportages

Personen met enige ervaring genieten de voorkeur, doch dit
is geen vereiste.

Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, gelieve u te richten aan:
GOM A Metaalwarenfabriek B. V., Ruurloseweg 80a, 7255 AA Hengelo G/d.
(maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur) t. a. v. de heer Teunissen

IS UW adres

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend j



In onze herenafdeling vint u een modieuze
en klassieke kollektie mode

Kostuums en composé's
vanaf

Kolberts en blazers
vanaf

Pantalons

,- en 35O,
175,

in cord en linnen stretch vanaf.

Terlenka's vanaf..

suède en nappa Jasjes
vanaf

Terlenka Jacks
vanaf..

159,

Grote sortering sweat-shirts, T-shirts, overhemden, polo's etc.

Modecentrum

Wat geef je een kind
voor de rest van z'n leven?

Adverteren?
in contact!

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 61A%.

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 Junior rekening.
Hun eigen bankrekening
met extra-hoge rente.

VOLVO SERVICE
PEUGEOT SERVICE

DAF SERVICE
VOLVO VERKOOP
PEUGEOTVERKOOP

VOLVO

NU OOK IN RUURLO
inbouwstation voor Landi den Hartog gasinstallaties - inbouw open daken

(Sun Port)

Kom eens een kijkje nemen in ons bedrijf aan de Nijverheidsstraat. In onze showroom
staan diverse Peugeot-modellen o.a. 305, 504 en 505 en Volvo-modellen o.a. 343, 244

etc. Openingstijden alle dagen van 8.00-18.00 uur en vrijdags van 8.00-21.00 uur.

DOOR INRUIL VERKREGEN:
Tot f6.000, -
VOLVO 66 GL goud mettalic 1976
DATSUN 100 A geel 1977
CITROEN CX 2200 goud mettalic 1975
RENAULT 16 TX groen mettalic 1974
SIMCA 1308 GLS wit 1977

Tot f 7.500,-
HONDA CIVIC 1200 wit 11-1977
RENAULT 20 TL grijs mettalic gasinstallatie + trekhaak 4-1977
VW DERBY S rood met trekhaak.. . 9-1977

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Gevraagd:

W
voor

erl
r ••

kster
Ie dagen per week.

vakantie-oord 't Slkkeler
Ruurlo, telefoon 05736-221

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

INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG
Zelhem, telefoon 08342-1364

voorgoed
antiek

DE
"VELDIjOEK"

tutten Doetinchent en Ruurlo
Vekthoekieweg 11-13

057»6-491

Tot f 10.000,-
SIMCA 1308 GT grijs mettalic gasinstallatie en radio/cassette. 1-1978

Tot f 12.500,-
VOLVO 66 DL geel 2-1978
VOLVO 343 DL groen 1-1977
OPEL ASCONA 1,9 geel met trekhaak en radio 4-1977
VW DERBY GLS zilver mettalic.. . 8-1978

Tot / 15.000,-
VOLVO 343 DL Special zilver mettalic. 9-1978

Tot f 17.500,-
VOLVO 245 L groen 39.000 km, met trekhaak 11-1976
VOLVO 245 L geel met trekhaak 5-1977
PEUGEOT 504 L wit met trekhaak en gasinstallatie 4-1979

Tot f20.000, -
VOLVO 244 DL beige met trekhaak en gasinstallatie 4-1978

Tot f22.500, -
VOLVO 245 DL groerfmet gasinstallatie . 8-1978

OP ZONDAGEN STAAN ONZE GEBRUIKTE AUTO'S BUITEN

Automobielbedrijf Deunk - Hendriksen
NIJVERHEIDSSTRAAT 3, 7261 AK RUURLO, TELEFOON 05735-2743

C

Drukwerk
van A tot Z
Aanplakbiljetten
Briefkaarten
Circulaires
Donatiekaarten
Enveloppen
Fakturen/folders
Ceboortekaarten
Huwelijkskaarten
insteekfolders
Jaarverslagen
Kaarten
Loten
Memo's
Opbergsysteem
Prijslijsten
oultantfes
Rekeningen
Systeemkaarten
Trouwkaarten
Uitnodigings-
kaarten
venster-
enveloppen
weekrapporten
xstraal-
enveloppen
vskaarten
Zakagenda s
Drukkerij

Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden,

telefoon 05752-1404

AUTOMOBILISTEN OPGELET!

HOEKSTRA B.V.
Goorseweg 13 - Lochem

Telefoon 05730-4765 na 18.00 uur 05735-2378

is aangesteld als off. dealer van ,,CORVAYR" 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

• tvJtlvO l IT/\ D. V. Goorseweg 13 - Lochem



Grote tuinmeubel-
show bij Remmers
zie advertentie elders

4 typen
l versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

GROTE
TUINMEUBELSHOW

Evenals voorgaande jaren houden wij op
vrijdagavond en zaterdag
weer een grote éénmalige tuinmeubelshow
tegen afbraakprijzen.

Klapstoelen pak van 5 stuks 60,-

Grote verstelbare stoelen vanaf 3O,-
Houten tuinset 650,-
Slaapzakken, tafels enz.
Tevens reparatie oude stoelen

Komt allen vrijdagavond van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag
van 9.30 tot 16.00 uur. Plaats: Nieuwstad-34 te V orden
{bij G. Remmers)

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Te koop: 2e hands motor-
maaiers.
BARENDSEN tel. 05752-1261

Kersverse

bolussen
haalt u bij:

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

Grote tuinmeubel-
show bij Remmers
zie advertentie elders

TE KOOP:

VORDEN

luxe verbouwde tussenwoning
voorzien van c. v. Indeling: kamer met open haard, veel hout en schoon metsel -
werk, luxe open keuken met moderne inbouwapparatuur, ruime bijkeuken, kel-

derkast, hal en toilet.
1e verdieping: 3 slaapkamers en een vaste trap naar de 2e verdieping, waar zich

ook 1 kamer bevindt.

In overleg vrij te aanvaarden, f 115.000,— k. k.

Zutphenseweg 31, Vorden
Telefoon 05752-1531

Vriendschapsringen, verlovingsringen, trouwringen. Desiree heeft de mooiste
modellen. Glad of bewerkt. In geel- ofwitgoud, in zilver en platina. Met of zonder
briljant, die ook later ingezet kan worden.

Het fraaie Desiree ringenboek ligt gratis voor u klaar.

SffiMEWNK i
Juwelier Zutphenseweg 7, Vorden Opticien

TERRAS-
STOELEN

In stalen uitvoering (wit gelakt)
stapelbaar.

SPECIALE
LBNTE-AANBIEDING

4 stuks
voor..

4 stuks inkl. kussens
voor

120,

159,

HELMINK B.V
Zutphenseweg 24, Vorden

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 ia huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

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

Kadergroep NTB uitgebreid
Promotie-avond wedstrijdleiders en trainer-coaches
in zaal Bloemendaal

Het initiatief van het hoofdbestuur van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond om door middel van kursussen het nivo van de touwtreksport op
hoger peil te brengen is wel aangeslagen. In Hotel Bloemendaal werd een
bijeenkomst belegd, waarbij aan een aantal gepromoveerde scheidsrech-
ters/wedstrijdleiders en trainer-coaches officieel de speldjes en oorkon-
den werden uitgereikt.

Behalve de gepromoveerden waren aan-
wezig al eerder geslaagde trainers, wed-
strijdleiders, verenigingsafgevaardig-
den, hoofdbestuursleden, bondsvoor-
zitter G. Meulenkamp en de heer Fr.
Douglas uit Neede, fysio-therapeut. De
heer J.W. Bröcker uit Barchem, voor-
zitter NTB-kadergroep, benadrukte in
zijn inleiding, dat de NTB een steeds
breder kader moet krijgen in verband
met de uitbreiding in gewesten.
"Eigenlijk moet er in elk team (achttal)
iemand zijn, die in een of andere vorm
een begeleidende taak heeft; hetzij als
coach, scheidsrechter, kommissielid e.d.
We streven naar een nivo van l op 5",
aldus de heer Bröcker. Hij wees er op
dat de touwtreksport zich als een inkt-
vlek uitbreidt en de behoefte aan leiders
groter wordt. Spreker wees er op dat de
allround-kennis van de touwtreksport
een eerste vereiste is voor het eventueel
promoveren.
Vervolgens reikte hij de speldjes uit aan

de gepromoveerde scheidsrechters, te
weten de heren A.R. de Haan uit Wilp
(van tweede naar eerste graads arbiter),
evenals Albert Weenk te Ruurlo. Van
derde naar tweede graads wedstrijdlei-
der promoveerde H. Hoekman uit
Twello en het diploma derdegraads
wedstrijdleider werd uitgereikt aan E. A.
Luggenhorst te Holten. De heer B. Fok-
kink uit Aalten promoveerde van derde
naar tweedegraads trainer-coach.
Bondsvoorzitter G. Meulenkamp uit
Neede feliciteerde de gepromoveerden
namens het hoofdbestuur. Hij wees op
de grote aktiviteiten op alle fronten van
kader en kommissies in de touwtrek-
sport. Tot besluit hield de heer Fr.
Douglas uit Neede, fysio-therapeut al-
daar een inleiding over wat er te berei-
ken is met sportmassage. De heer Dou-
glas, die vorig jaar als sportmasseur
meeging naar de Europese Kampioen-
schappen touwtrekken in Zweden, ver-
telde op boeiende wijze.

Korte nieuwtjes
FLITSEN MET DE POCKET-
KAMERA

Veel bezitters van een pocket-kamera
flitsen met het z.g. flitsblokje, dat licht
brengt waar de omstandigheden om te
fotograferen niet ideaal zijn. Er zijn wel
elektronenflitsers voor pocket-kamera's

maar die pasten voorheen niet altijd op
alle kamera's. Dat probleem is nu opge-
lost: een eenvoudig verbindingselement-
je (een z.g. adapter) maakt het mogelijk
een elektronenflitser te gebruiken in
kombinatie met pocket-kamera's, die
een flitsblokaansluiting hebben. Uw fo-
tohandelaar zal u graag informeren.

WESTRIJD VOOR DIA-MAKERS
Wie kleurendia's maakt, kan van de
dia's van een bepaald onderwerp een
dia-serie maken. Als dat gebeurt met
beeld en bijpassende muziek, kommen-
taar en eventuele geluiden, ontstaat er
een klankdiaserie. Een boeiende hobby,
die ook in nationaal opzicht veel aan-
dacht krijgt dank zij een landelijke
klankdiawedstrijd, waarin de meest ori-
ginele series worden bekroond. Wie be-
langstelling heeft voor deze kreatieve
wedkamp: het adres voor het aanvragen
van een wedstrijdformulier met regle-
ment is: Nederlandse Vereniging voor
Geluid en Beeldregistratie, postbus
3501, 1001 AH Amsterdam.

KNOOPCELLEN INLEVEREN
We staan er vaak niet bij stil, maar zo'n
klein batterijtje van onze kamera, re-
kenmachine of hoorapparaat, dat we
achteloos via het vuilnis af laten voeren,
vormt een bedrijging van de gezondheid
van mens en dier. Omdat er jaarlijks na-
melijk miljoenen van die knoopcellen in
het milieu terecht komen, wordt de hoe-
veelheid milieu-onvriendelijk kwik on-
verantwoord groot. Een reden voor vele
leveranciers van die kleine energie-cellen
om mee te werken aan de aktie om lege
batterijtjes terug te nemen. Via recyc-
ling wordt het kwik opnieuw benut en
heeft het milieu er geen hinder van. Ook
vele fotohandelaren doen mee aan deze
aktie, zodat u nu ook in de fotozaak de-
ze oude knoopcellen kunt inleveren.

FOTOJAARBOEK 1980
Elk jaar komt er een boekje uit dat de
wereld om ons heen op een boeiende
manier in beeld brengt. Dat is het "Fo-
tojaarboek" van Focus Elsevier, dat het
werk laat zien van fotografen over de
hele wereld. Artistieke foto's, maar ook
heel gewone plaatjes van onderwerpen
die in het afgelopen jaar ons hebben be-
ziggehouden. Wereldnieuws en per-
soonlijke belevenissen . . . foto's in
kleur en in zwart-wit, amateurfoto's en
schitterend vakwerk van de beste foto-
grafen van de wereld . . . tezamen is het
een zeer gevarieerd kijk- en leesboek,
waarin ieder, die zelf graag fotogra-
feert, veel treffende opnamen zal vin-
den. Een boek waar je bovendien veel
van kunt opsteken. Het is voor ƒ 49,50
verkrijgbaar in de meeste fotozaken.

„DE TOLBRUG" helpt u een
handje mét een uitgekiend
assortiment van kwaliteits-

artikelen tegen lage prijzen!

Grandioze aanbieding Duits
topfabrikaat
KEUKENBLOKKEN

wit/palis. groen
150 cm
170 cm
180 cm
200 cm
220 cm

Houten stapschoen
010-20 cm per stuk.
Azobé houten tegels
50x50 11,71

Gewassen
grinttegels 40/60
vanaf 4.2O
Trottoirtegels
30/30 Facet 0,95
Patio- en sterblok-
ken in grijs en wit.

STAANDE KEUKEN
KASTEN 50x50 4 legplanken
wit 175,- groen MO,-
bijpassende bovenkasten

PERGOLA
model ..Tolbrug"
1e soort geschaafd
vurehout 50/75 mm
geïmpregneerd met
impregneerolie.
Verreweg de goed-
koopste pergola.

staanders lang 2.70 m 13,50
liggers lang 2,10 m 1O,5O
ruiters lang 0,70 m 5,OO

ROESTVRIJSTALEN
AANRECHTBLADEN
152 wafel 171,-
172 wafel 1M>.-
182 wafel
202 wafel 2X5
222 wafel

Want ook deze
druk-geïmpregneerde

palissaden van Rondo Hout
gaan 4x zo lang mee.

Rode gebakken Spaanse
sterblokken 1,
Eiken bielzen kaarsrecht
per stuk 29.5O

Een sfeervol tuinschuurtje MOOIE GRENEN TUINPLANKEN
lang 3, 4 en 5 meter tegen de uitzonderlijk lage prijs
van

LOSSE ROESTVRIJ-
STALEN BAKKEN
28x34 cm «7.
35x40 cm M,
40x45 cm 1M,

Dit leuke speelse mo-
del is gemaakt van gre-
nen rabatdelen met
stevige deur, voorzien
van windveren en bi-
tume dakbedekking.
Kleinste maat 1,50 x
2,10 m en dat voor de
kleinste OOK

Nu nog een bijpassende tegel
en u bent weer voorjaren on-
der de pannen
Italiaanse decortegel
per m* vanaf
Spaanse decortegel
per m' vanaf
Mosa Jardin decor
per m1

Semi-gres uni per m'. X>,5O
Decor koffiekan, blaker,
strijkijzer 1.5O
Mosa 6507
van 35,50 voor M.5O
Mosa 5626
van 37,70 voor 1*.M

Zuiver ronde palen gepunt en
gekruind 75, 100, 120, 140, 160
180, 200, 250 cm lan
Ook puntdraad
en gaas

SCHAARHEKKEN
RECHTHEKKEN

f. Gecreosoteerde en gewolmani
seerde tuin- en weldepalen
vanaf 2.9O
Pergola's in rond, halfrond en
vlindermodel kunt u geheel naar ei-
gen keus samenstellen.

bijpassende halfronde regels,
poortjes, palen, hang- en
sluitwerk

Tei. 05750-13813

HOUT van „de Tolbrug"
dat is pas timmerhout
GESCHAAFDE BALKJES 50/75
per meter van 3,95 voor
GESCHAAFDE BALKJES 50/50
per meter van 2,95 voor
VLOERDELEN gesch./gepl. 22x100
per meter van 2,05 voor
De mooiste GRENEN SCHROTEN die er
zijn en.verpakt „Starwood"
% x 4 per m1

IETS VERKLEURDE PANLATTEN
22x32 per meter
PARANAPINE SCHROTEN
per meter bij ons
MERANTI LATTEN

1x5 cm per 2,05 m
VUREN SCHROTEN
V4x3per m:

Tip van de maand: laat ons nu uw centrale verwarmings-
installatie berekenen. Nu bestellen scheelt u honder-
den guldens, want u koopt dan voor zomerprijzen.
(Wij verzorgen desgewenst de gasaansluiting)

BOUWMARK1
17.40
0,50
1,10

T O LDIJ K Zutphen Emmerikseweg 17

TEL.05755=1655Alle aanbiedingen tot 31-5 of zolang de voorraad strekt
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