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Recreatiezaal van de Wehme gerenoveerd
NIEUWS

VAN DE

KERKEN

J.l. woensdag 16 mei werd de gereno-
veerde recreatiezaal van "de Wehme"
officieel door de bewoners in gebruik
genomen. Bij dit informeel feestelijk
gebeuren waren naast de bewoners de
directrice en haar medewerksters en van
het bestuur mevr. Bosman, dhr. Barge-
man en dhr. Norde aanwezig. Tevens
waren uitgenodigd dhr. Boerstoel van
het schildersbedrijf, dhr. Dekker van
het elektr. installatiebedrijf en de heren
Lammers en Pieterse als afgevaardigden
v au de voidense Wonmginrichters t.w.
de fa. Polman, fa. Helmink, fa. Lam-
mers en de fa. Visser, deze hebben er

voor gezorgd dat de recreatiezaal een
ware matamorfose heeft ondergaan die
het aanzien de moeite waard is.

Zr. Rouwenhorst dankte de uitvoerders
voor hun inzet en goede vorm van
samenwerking met elkaar, waardoor dif
karwei in een zo korte periode geklaard
kon worden, opdat de bewoners niet te
lang van de voor hun zo vertrouwde zaal
geen gebruik konden maken. Hierna
bood Zr. Rouwenhorst de 4 heren ieder
een boeket bloemen aan die zij bestemde
voor hun echtgenotes. Dhr. Bargeman
sprak verder de wens uit dat de bewo-

ners veel genoegen met elkaar mogen
beleven in deze mooie zaal waarin het
/ i jns inziens goed toeven is. Dhr. Pieter-
se van de fa. Visser sprak namens de
uitvoerenden en vertelde de aanwezigen
hoe de renovatie tot stand was gekomen
en bood namens de uitvoerders fraai
gevulde plantenbakken en cadeaubon-
nen aan. Vejj||r sprak Ds. Ribbink als
huispredikarJ^Rch zelf liever huisvriend
noemende, de/bewoners toe en hoopte
dal hij no« vele malen in hun midden
mocht toeven^in deze fraaie recreatie-
zaal. Onder htf t genot van een glaasje
werd d i t f e e s k gebeuren afgesloten.

Regionale kerkedag in Gelderland.
Binnen het proces van de Tweede Ker-
kenconferentie van de kerken in Neder-
land (te houden in hetjaar 1980) worden
dit voorjaar vele regionale kerkedagen
gehouden om zich te bezinnen op de
genoemde Kerkenconferentie. In onze
gelderse regio wordt de regionale kerke-
dag gehouden op zaterdag 9 juni in het
schoolgebouw van het Thomas a Kempis
College te Arnhem. In vele gemeenten/
parochies is op plaatselijk niveau de
bezinning in gespreksgroepen en ook in
spiegel-bezoeken over en weer reeds van
start gegaan in september 1978. De
thema's waren en zijn: Geroepen tot
hoop... En: Nieuwe levensstijl. Iedereen,
dus ook zij die niet deelgenomen hebben
aan de plaatselijke bezinnings gesprek-
ken, worden uitgenodigd nu het proces
in te stappen op de genoemde regionale
kerkedag te Arnhem op zaterdag 9 juni.
Om enigszins zicht te krijgen op de te
verwachten deelname verzoekt de Stuur-
groep Gelderland zich schriftelijk op te
geven bij het sekretariaatsadres: Zijpen-
daalseweg Sla, Arnhem. De kerkedag
begint om tien uur en eindigt 's middags
om vier uur met een liturgische viering.
Om een kleine aanduiding te geven waar
u de Thomas a Kempislaan kunt vinden
in Arnhem het volgende: komend uit de
richting Velp passeert u Brojfl^k, bij
de volgende verkeerslichten nBfisaf -
Huygenslaan, bij de verkeeLjichten
••"rhHoT - Thorras i Kf '
Vanaf het NS station kunt u de Wllybus
nemen, lijn 2 en 3. Mede op verjock van
en in overleg met de secretan^Ban de

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. 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 te weten;
1. Verleende collectevergunningen.
2. Raadsvergadering d.d. 29 mei 1979.

Collectevergunningen.
Burgemeester en Wethouders hebben de
volgende (collecte)-vergunningen ver-
leend:
periode 21 mei t/m 2 juni 1979 t.b.v.
Ned. Rode Kruis;
periode 4 juni t/m 10 juni 1979 t.b.v.
Nat. Collecte Alcoholisme;
Daarnaast heeft het college aan de
muziekvereniging Concordia een vent-
vergunning verleend voor zaterdag 9 juni
a.s. t.b.v. de verkoop van hanen.

Raadsvergadering d.d. 29 mei 1979.
In de raadsvergadering van 29 mei a.s.
zullen de volgende onderwerpen aan de
orde komen:
a. Verzoek van de vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs,
om medewerking ex. art. 72 van de
Lager-onderwijswet 1920 voor aanschaf
materiaal ten behoeve van speelplaats
bij de bijzondere lagere school aan Het
Hoge;
b. Vaststelling vergoeding vakonderwijs
over 1978 t.b.v. de Vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs;
c. Aanbieding rekening 1978 van het
gemeentelijk grondbedrijf;
d. Voteren krediet voor verder bouw-
rijp maken bestemmingsplan Brinker-
hof 1973 nr. 2;
e. Voteren krediet voor afbraak voor-
malig jeugdcentrum aan de Insulinde-
laan en aanleg van parkeerterrein al-
daar;
f. Delegatie aan burgemeester en wet-
houders voor het geven van ontheffingen
als bedoeld in artikel 138 van het
Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens;
g. Beleidsnota verkoop woningwet-
woningen;

Op enkele punten van deze agenda zal
wat nader worden ingegaan.

Verzoek om medewerking als bedoeld in
art. 72 van de Lager Onderwijswet 1920
van de Vereniging voor Christelijk Na-
tionaal Schoolonderwijs, t.b.v. het aan-
schaffen van buitenmateriaal voor de
bijzondere school Het Hoge.

De Vereniging voor Christelijk Natio-
naal Schoolonderwijs heeft de Raad ver-
zocht gelden beschikbaar te stellen voor
het aanschaffen en plaatsen van een
duikelrek en een klimboog t.b.v. het
speelterrein van de bijzondere lagere
school "Het Hoge" alhier.

Vooral de leerlingen van de eerste
klassen missen dat buitenmateriaal bij
het spelen als zij van de kleuterschool
naar de lagere school gaan. Dergelijk
buitenmateriaal is op genoemde school
niet aanwezig. De aanschaffingskosten
worden geraamd op ƒ 2252,96, inclusief
b.t.w. Een ingesteld onderzoek heeft
uitgewezen dat het door schoolbestuur
gedane verzoek redelijk is, zodat burge-
meester en wethouders de Raad voorstel-
len om hiervoor een bedrag van ƒ 2260,-
uit de gemeentekas beschikbaar te stel-
len.

Bouwrijp maken bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr. 2.
In verband met de voortschrijdende
woningbouw in plan Brinkerhof 1973 nr.
2 is het gewenst dat een verdere raming
van kosten wordt gemaakt t.b.v. de
aanleg van noodwegen, het aanbrengen
van paden, trottoirs, parken en groen-
stroken. Voor het eerste halfjaar werd
hiervoor een bedrag van ƒ 180.000,-
gevoteerd, hetgeen weliswaar als gevolg
van de strenge winter nog niet geheel is
verwerkt. Ten einde het bouwrijpmaken
niet te vertragen wordt het gewenst
geacht om reeds nu voor het tweede
halfjaar 1979 een bedrag van ƒ 96.000,-
exclusief b.t.w. te voteren. Burgemees-
ter en wethouders stellen de Raad dan
ook voor om op de begroting van het
gemeentelijk grondbedrijf het bedrag

van/96.000, excl. b.t.w. uit te trekken
voor de. naar raming in het tweede
halfjaar 1979 te besteden kosten van het
bouwrijp maken.

Slopen voormalig jeugdcentrum aan de
Insulindelaan en aanleg parkeerterrein.

In zijn vergadering van 25 april 1978
besloot de Raad om het voormalige
jeugdcentrum aan te kopen. Dit voorstel
vloeide destijds voort uit besprekingen,
die in het kader van het toekomstige
bestemmingsplan Vorden Kom 1977
werden gevoerd, tijdens welke bespre-
kingen geconstateerd werd, dat er be-
hoefte bleek te bestaan aan uitbreiding
van parkeervoorzieningen in de kom van
het dorp, mede ter onlasting van het
marktplein en de Dorpsstraat. De heren
van Goethem en de Regt willen het
voormalige jeugdcentrum aankopen en
verbouwen tot 4 dagwinkeltjes, voor
welk initiatief B&W veel waardering
hebben, doch gezien de geconstateerde
parkeerproblemen, die naar het zich
laat aanzien in de toekomst nog zullen
toenemen, lijkt hen dat het slopen van
het pand en de aanleg van een parkeer-
terrein de voorkeur verdient. Burge-
meester en wethouders stellen derhalve
de Raad voor om t.b.v. voornoemde af-
braak en de aanleg van een parkeer-
terrein een bedrag van ƒ 130.000,- uit te
trekken op de kapitaaldienst van de
gemeentebegroting 1979 en dit bedrag in
één keer af te schrijven met een bijdrage
uit de reserve komplan, welke reserve op
l januari jl. rond ƒ 190.000,- groot was.

Beleidsnota verkoop woningwetwonin-
gen.
Bij schrijven d.d. 19 januari 1979 ver-
zoekt de Staatssecretaris van Volkshuis-
vesting Ruimtelijke Ordening, de Raad
een beleidsnota verkoop woningwetwo-
ningen op te stellen en deze ter goed-
keuring in te zenden. De beleidsnota zal
telkens voor een periode van drie jaar
vastgesteld moeten worden. De moge-
lijkheid tot verkoop van zogenaamde

woningwetwoningen aan de huurders
dateert al van voor de oorlog. Na de
oorlog werd de mogelijkheid tot verkoop
opnieuw onder de aandacht van de
gemeentebesturen gebracht. In deze
circulaire's kwam echter niet tot uiting
waarom de regering de mogelijkheid tot
verkoop in de belangstelling plaatste, er
werd slechts op gewezen, dat de wonin-
gen in feite voor de bewoners gebouwd
werden, dat de huurders er de aantrek-
kelijke kanten van kenden en dat velen
het zich, in verband met de toenemende
welvaart zouden kunnen veroorloven tot
koop over te gaan.

Aanvankelijk werd deze verkoop be-
perkt tot huurders met een inkomen
beneden de welvaartsgrens, later ook
toegestaan voor huurders met inkomens
boven die grens, zij het dat de verkoop
dan geschiedde onder beperkende voor-
waarden. In de laatste jaren heeft, door
de geringe toewijzing woningwetbouw
slechts op beperkte schaal kunnen
plaats vinden en is de woningnood toe-
genomen. Een vermindering van het
aantal verhuurbare woningwetwoningen
door verkoop is gelet op de vele aan-
vragen van woningzoekenden op dit
moment dan ook niet aanvaardbaar.

Zouden uitsluitend woningen in de
duurdere huurklasse verkocht worden,
dan zou bovendien een vermindering
van het aantal van deze woningen de
mogelijkheid tot doorstroming in de weg
staan. De woningbouwvereniging Thuis
Best heeft het college van B&W laten
weten geen voorstander te zijn van het
verkopen van woningwetwoningen. Bur-
gemeester en wethouders stellen derhal-
ve de raad voor vanaf heden geen
medewerking meer te verlenen aan de
verkoop van woningwetwoningen aan de
bewoners.

De raadsvergadering is voor een ieder
toegankelijk en begint 's avonds om half
acht in het gemeentehuis "Kasteel Vor-
den".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

plaatselijke Raad van Kerken (Vorden-
Kranenburg) geven we dit bericht vroeg-
tijdig nodigend aan u allen door.

De kerkdienst op Hemelvaartsdag.
De kerkdienst op de Hemelvaartsdag,
deze week donderdag 24 mei, zal een
gezamenlijke kerkdienst zijn van de
Gereformeerde kerk te Vorden en de
Hervormde gemeente. Deze gezamenlij-
ke dienst wordt gehouden in de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg en
begint om half tien. Voorganger hoopt
te zijn Ds. J. R. Zijlstra.

Toneelvereniging
T.A.O.
Wildenborch
De toneelvereniging T.AO. uit de Wil-
denborch heeft het afgelopen weekend
de lachers weer duidelijk op haar hand
gehad. In de Kapel werd vrijdag- en
zaterdagavond het door F. Drost ge-
schreven blijspel "Pas op de drempel"
voor het voetlicht gebracht. Doldwaze
situaties speelden zich op het toneel af.
Mannen die meenden in een ver af-
gelegen pension alleen op vakantie te
kunnen gaan. Hun echtgenotes kwamen
daar achter, vertrokken ook richting
pension, verkleedden zich onherken-
l > - ' : > r K i ikkelingen alom.
Zoals gebruikelijk bij T.A.O. ook nu
weer een uitstekende rolbezetting en een
blijspel dat met veel vaart werd ge-
bracht. Medespelenden waren: Frieda te
Lindert, Diny Luesink, Jeanette Kamp-
huis, Reinier, Gerrit en Jurri klein
Brinke, Frans Staring, Reint Mennink,
Janny Reintjes en Gerrit Nijenhuis. De
regie was in handen van de heer J.
Huidink uit Ampsen. Grime Willemien
Essink en Gerda v.d. Berg uit Ruurlo.
Souffleuse Wil Kok.

BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: P. G. van Asselt en
H. E. J. Langwerden; J. G. Ruesink en
A. Regelink.

Gehuwd: H. W. Nijland en G. E. ten
Brinke; W. Grijpstra en A. Heekman;
B. Hennink en E. W. Visschers.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
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

^Kerkdiensten^

HERVORMDE KERK VORDEN
27 mei 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH

10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. Vaneker.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
drhigemie kuusulieu bij uc uitn^luoeuüc
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxi-dienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

A.B.M. Riksen, Didam, tel. 08362-
1209; E. F. de Haan, Borculo, 05457-
1288. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand mei: mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. v.d. Berg tel. 6875 tot 29 mei,
vanaf 29 mei mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
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 bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.

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. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.



KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden

Tel. 05752-1232.
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Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter.
Wij noemen haar

RAMONA
Rinus Dekkers
Hermien Dekkers-

Pellenberg
7251 WP Vorden, 21 mei 1979
Brinkerhof 50

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

Ronald Marinus Gerhard
RONALD

Hij werd geboren om 16.35
uur, weegt 3900 gram en is
53,5 cm lang.

Bert Regelink
Elsbeth Regelink-

Broekgaarden
Vorden, 21 mei 1979
7251CD-DeBongerd32

Te huur gevraagd: 4 tot 5 per-
soons tourcaravan, van 13 jul i
tot 5 augustus.
A. Leeflang, Het Gulik l ,
Tel. 2737.

Te koop: jonge konijnen.
G. Lenselink, Brinkerhof 93,
Vorden. Tel. 05752-2670

Te koop: ± l V* ha. Kuilgras.
Briefjes voor zaterdag 26 mei
20.00 uur bij D. Gerbscheid,
Hamminkweg3,

Te koop: ±_ 2,30 ha Kuilgras.
Briefjes inleveren voor 26 mei
4 uur bij A. J. Vruggink,
Deldensebroekweg 3.

Wie heeft er zondag 6 mei bij
Concordia te Hengelo een ver-
keerd bruin suède jasje met
ruitvoering meegenomen.
Graag bericht. Tel. 05754-556

Te koop: 2 percelen gras.
Briefjes inleveren voor vrij-
dagavond 20.00 uur bij D.
Pardijs, Ganzensteeg 3,
Kranenburg.

Te koop: Datsun 160B kleur
rood. 4-deurs met radio. Bj.
1973. Vraagprijs ƒ 3000,-.
Te bevragen. Tel. 2623.
Vorden

FONGERS
de fiets die

met z'n tijd meefietst.
Barink, Nieuwstad 26

Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Gevonden: l etui met inhoud
tegen advertentie kosten terug
te ontvangen bij Robby
Bulten, Hoetinkhof 20,
Vorden.

Te koop: jonge dwerggeiten.
G. W. Vruggink, Hammink-
weg9, Vorden. Tel. 1590.

Te koop: broedeieren van
Parelhoenders.
H. Doornink, v. Lennepweg
4,7251 JM Vorden.

Te koop: bagagewagen.
Tel. 05752-1813.

FLITS, kinderfietsen
Superman uitv. vanaf/ 199,-

Fabrikaat FONGERS
BARINK, Nieuwstad 26

Race- en trimfietsen
Zie onze showroom
Natuurlijk van Fongers
Barink, Nieuwstad 26

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

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Gratis aangeboden dr ij f mest.
Krijt Delden.

Wegens ziekte huidige hulp
gevraagd per l juli:
vriendelijke hulp voor oude
dame, 2 ochtenden per week,
lichte huishoudelijke bezighe-
den, koken.
Wagener, Vennemansweg 2,
Vorden. Tel. 05752-6877.

BERT OLDENKAMP
en
WILLY BROEKE

gaan trouwen op donderdag 31 mei
's morgens om 11.30 uur in het gemeen-
tehuis te Lochem.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in
Wegrestaurant „De Boggelaar", Vor-
denseweg 32, Warnsveld.

Lochem, Alb. Cuyplaan l
Barchem, 't Overlaar 2

Ons toekomstig adres: Stationsweg l, Vorden

WIM STOKKINK
en
CHRISTIEN SMALLEGOOR

gaan trouwen op l juni a.s. om 13.45 uur
in het gemeentehuis „Het Kasteel" te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door
Ds. Kraayenbrink uit Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-rest. „De
Boggelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Mei 1979
Vorden, Julianalaan 10
Doetinchem, Boliestraat 32

Toekomstig adres:
Boliestraat 32, 7001 BC Doetinchem

Op maandag 28 mei a.s. hopen onze lieve ouders

H. J. DECANIJE
en
H. G. DECANIJE-MEERBEEK

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen.

Hannie - Willem
Tinie - Tonny
Hans

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

Galgengoorweg 7, Vorden

Zaterdag 26 mei hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Concordia te Henge-
lo (Gld.)

G. J. VRUGGINK
H. G. VRUGGINK-TOONK

Baakseweg 13, 7234 SJ Wichmond

Op donderdag 31 mei hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herdenken.
Wij willen dit vieren op vrijdag l juni.

F. W. SILVOLD
L. SILVOLD-ELLENKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10,
Vorden.

7251 AA Vorden, mei 1979
Raadhuisstraat 17

Donderdag 31 mei a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

H. ARFMAN
en
J. A. ARFMAN-GELTINK

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

7251 DH Vorden, Zutphenseweg 43

Hartelijk dank aan buren, familie, vrienden en ken-
nissen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.
Ook dank voor de vele bloemen, kado's en geluk-
wensen. Ook namens onze kinderen.

R. BRETVELD
H. J. BRETVELD-HARMSEN

Mei 1979

S.v. RATTI - Kranenburg-Vorden
Secretariaat: Ganzensteeg 2, 7251 LC Vorden

Op zaterdag 5 mei j. l. is het 1ste elftal van
s. v. Ratti, afdeling zaterdag,
kampioen geworden.

Ter gelegeheid hiervan is er receptie op zaterdag
26 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg-Vorden.

Het bestuur

Kranenburg-Vorden, mei 1979

Op woensdag 30 mei heropenen wij onze geheel

vernieuwde speciaalzaak
in wijn en gedistilleerd
Wij nodigen U uit om met ons het glas
te heffen op dit feestelijke gebeuren.

OPEN HUIS van 17.00 tot 22.00 uur (geen verkoop)

FAM. F. SMIT

Nog geheel onverwachts ging van ons heen onze lieve
broer, zwager en oom

ANTOON DERK PARDIJS
echtgenoot van M. F. J. van den Berg

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: H. J. Pardijs
M. A. Pardijs-Derksen
J. A. Oukes-Pardijs
J. Oukes
en kinderen

Ruurlo, 20 mei 1979
Groenloseweg 7

dit springt de week uit
Uw zaak

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Sta pp" kousjes
in diverse mode kleuren.

Nu

3,95 per paar
twee paar 7,50

Op donderdag 31 mei a.s. zijn wij even-
als in de week van dinsdag 5 t/m 9 juni
wegens huwelijk

GESLOTEN
Fa. OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden - Tel. 2577

uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

. WILTINK
Het Hoge 20, Vorden

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

Tel. 05750-13813 •

Speel mee en win een fiets
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan organiseert de
Vordense Winkeliersvereniging een

grandioze zomeraktie
Vanaf a.s. maandag ontvangt U bij elke vijf gulden die U
besteedt een zegel. 20 van deze zegels plakt U op een kaart
(gratis bij elke winkel verkrijgbaar). Uw naam en adres erop
en in de bus bij het V.V.V.-kantoor (Fa. Wullink)

In totaal zullen uit de ingeleverde kaarten

18 fietsen worden geloot
Eerste trekking: woensdag 6 juni op het Martkplein.
Prijswinnaars krijgen hun f iets thuisbezorgd.

Adverteren

10;

Heeft U deze taart nog nooit geproefd?
Neem nu de kans

schuimroomtaart
uit grootmoederstijd

Voor ouderwetse-prijs .
Alleen a.s. zaterdag

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat Vorden Tel. 1750

SPECIALITEIT: ZWANENHALZEN

doet verkopen

Als voeten U
lief zijn
natuurlijke

jeugdschoenen ^

met 5 Pluspunten.

rfo als énige goedgekeurd
d001" de Ned.Vereniging
van Huisvrouwen.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M KK NK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Hypotheek.
•m w •'̂ ^ ^^ • W^ V V •Kom naar de Rabobank voor

geld en goede raad.
• De Rabobank kent hypotheken met variabele

rente én met een rente van 3,5 of 10 jaar vast.
• Extra aflossen kan vrijwel altijd boetevrij.

• De Rabobank hanteert als standaardvorm de
Bankhypotheek (uitgezonderd leningen met

gemeente garantie). • Bij de Bank-
hypotheek kunnen afgeloste bedragen steeds

weer worden opgenomen zónder notariskosten
en tegen de dan geldende hypotheekrente.

• U kunt bij ruim 3000 vestigingen
terecht voor alle Djilnilijmb

hypotheekvormen. llOUUUOIIn
geld en goede raad
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B&W willen parkeerterrein in het dorp
Voormalige Jeugdcentrum zal gesloopt worden

voorgevel

Het oude Jeugdcentrum aan de Insulindelaan ziet er momenteel zo uit. Dit pand wil de gemeente slopen om dan met die ruimte
een parkeerterrein voor ongeveer 25 autoüe creëren.

De gemeente Vorden heeft in april 1978 bet jeugdcentrum aan de Insulindelaan
aangekocht, teneinde na afbraak van dit gebouw het gebied als parkeerterrein te
kunnen gebruiken. De heren N. H. A. van Goethem en B. H. I. de Regt hebben de
gemeente gevraagd een andere bestemming aan het voormalige jeugdcentrum te
geven. Zij willen het gebouw, na aankoop van de gemeente, verbouwen tot vier
dagwinkeltjes. Als voordeel noemen beide heren dat door deze dagwinkels het
gesloten straatbeeld aan de Insulindelaan bewaard blyft.

Het college van B&W ziet de realisering
van dagwinkeltjes niet zo zitten. Het
scheppen van een parkeerterrein moet
volgens het college de voorkeur genieten.
Zowel het Economisch Technologisch
Instituut Gelderland als de stedebouw-
kundige zijn van mening dat er zich

momenteel reeds parkeerproblemen
voordoen in de kom van het dorp op
bepaalde tijdstippen en dat in de toe-
komst de behoefte aan parkeerterrein no
zal toenemen. Als reden wordt hiervoor
genoemd een eventuele rekonstruktie
van het markt- en kerkplein, waardoor

de aantrekkelijkheid van het centrum
wel zal toenemen doch tevens tot een
vermindering van het aantal parkeer-
plaatsen zal leiden.

De raad wordt dinsdagavond 29 mei
voorgesteld om voor de afbraak van het
pand en de aanleg van een parkeer-
terrein met 25 parkeerplaatsen een
bedrag van ƒ 130.000 uit te trekken. Bij
dat bedrag is inbegrepen de bouw van
een muur van twee meter hoog. De muur
moet een afscheiding vormen met de ten
oosten en ten zuiden gelegen particuliere
percelen.

N. H. A. van Goethem en B. H. J. de Regt:

"Jonge ondernemers
vestig je maar in Hengelo of Ruurlo"

l ii 11 • • i

t
l i

v o o r g e v e l

Als het omstreden pand zou kunnen blijven staan zou het er zo uit gaan zien na verbouwing. In het gebouw zullen dan 4
dagwinkels worden gemaakt

De heren N. H. A. van Goethem en B. H. J. de Regt te Vorden zijn
ernstig teleurgesteld. Teleurgesteld omdat burgemeester en wethouders
van Vorden de raad voorstellen om het voormalige jeugdcentrum aan de
Insulindelaan te slopen en daar een parkeerterrein aan te leggen (voor
circa 25 auto's).
Het voorstel van B & W is genomen op advies van het E.T.I. Gelderland
en stedebouwkundige de heer van Droffelaar omdat die van mening zijn
dat er zich parkeerproblemen voordoen in Vorden.

De heren van Goethem en de Regt zijn
behalve teleurgesteld ook verbaasd om-
dat hun voorstel, het jeugdcentrum te
verbouwen tot 4 dagwinkels, destijds
enthousiast door het college is ontvan-
gen.
Ter herinnering. Destijds is het jeugd-
centrum aan het gemeentebestuur te
koop aangeboden. B&W Toonden geen
interesse. Toen heeft het bestuur een
plaatselijke makelaar verzocht een ko-
per voor het gebouw te vinden. Dit lukte
niet. De gemeente zie toen: "Dan willen
we het zelf nog eens onderzoeken".
"Dit kwam ons ter ore. Er is in Vorden
al zoveel afgebroken waar ze later spijt
van kregen, dat wij toen dachten hiet
moet wat gebeuren", aldus vertelde ons
de heer van Goethem.
Er werd een gesprek met Burg. Vunde-
rink gearrangeerd waar het voorstel van
de verbouw tot vier dagwinkels werd
besproken met als uitgangspunt om
door deze gespecialiseerde kleine win-
keltjes Vorden als koopcentrum sterker
te maken.

Ondertussen hadden al wat plaatselijke
middenstanders naar de huurprijs geïn-
formeerd. "We waren de winkels in feite
al kwijt, w .ant enkele winkeliers wilden
dolgraag een „specialiteit" (zoals jonge
mode, schoenen optiek) beginnen maar
hadden zelf geen ruimte", aldus van
Goethem.
Niet alleen burgemeester Vunderink
maar ook de Commissie Algemeen
Bestuur was enthousiast. Burgemeester
Vunderink zei op gegeven moment tegen
ons, "Voor mij hoef je niets na te laten
om te realiseren", aldus van Goethem.
De heren de Regt en van Goethem
hebben toen een tekening laten maken.
De bedoeling van beide heren was om
een paar wanden in het jeugdcentrum te
slopen. Vier togen aan te brengen en er
een overdekte passage van te maken.
"Wat ons wel bevreemdde was dat we
een tijdlang niets meer hoorden en
plotseling vorige week in de krant lazen
dat B&W er een p arkeer te r rij n van
willen maken. Er wordt gesproken over
een bedrag van 130.000 duizend gulden.

waar de bladvorm even belangrijk wordt
beschouwd als de bloem.

Door afschermingen met rhododendrons
taxus of laaggroeiende beuken is de
intieme sfeer van elk van de afgesloten
tuinen als verrassing bewaard. W. E.
Gatacre hield zich in hoofdzaak bezig
met het landschap en de vergezichten.
Hi j had een aangeboren gevoel voor
terrein en wist hoe men een effect tot
stand kon brengen binnen enkele hon-
derden meters waarvoor men normaal
meerdere kilometers nodig zou hebben.
Beide zeijden van de oprijlaan bestaan
uit een ingewikkelde serie vergezichten,
tussen de eeuwenoude bomen en de later
door hem aangelegde parkbomen.

Het merkwaardige van de Wiersse is dat
er nooit een tuin- of landschapsarchitect
aan te pas is gekomen. Alle veranderin-
gen zijn ontworpen door de eigenaar in
samenwerking met de tuinbaas. Door
omstandigheden is het huis van binnen
niet te bezichtigen, doch is het wel bij
tuinopenstelling op korte afstand te
zien. Honden worden niet toegelaten,
ook niet gelijnd. De Wiersse is te
bereiken via rijksweg Vorden - Ruurlo.
Behalve op beide Pinksterdagen is er
nog een openstelling tijdens de zomer-
vakantie op 29 en 30 juli. Dan zijn de
rozen op zijn mooist.

College geen
voorstander verkoop
woningwetwoningen
Het college van Vorden is geen voor-
stander van de verkoop van woningwet-
woningen. Een vermindering van het
aantal verhuurbare woningwetwoningen
door verkoop is gelet op de vele aan-
vragen van woningzoekenden op dit
moment niet aanvaardbaar, aldus B&W
aan hun voorstel aan de raad. De
woningbouwvereniging "Thuis Best" is
het met de zienswijze van B&W eens.

De aankoop van het gebouw (150.000
duizend gulden) wordt maar helemaal
buiten beschouwing gelaten. Een kleine
300.000 duizend gulden voor pakweg
parkeerruimte voor 20 auto's (25 auto's
kan helemaal niet) is nu niet bepaald
goedkoop", aldus de heer de Regt.
Vult van Goethem aan: "Wanneer van
Droffelaar zegt dat er in Vorden een te
grote oppervlakte aan winkels is dan
zeggen wij, drie grote supermarkten
gaan dit grote aantal vierkante meters
wel erg nadelig beïnvloeden. Dat wil
geeszins zeggen dat er geen behoeft is
aan specialiteitenwinkels!" Wat betreft
het parkeren van auto's. "Wij denken
echt wel mee. Laat ik een voorbeeld
noemen. We hebben het gemeentebe-
stuur voorgesteld de stoep aan de rech-
terkant van het grasveld tegenover de
Ned. Hervormde Kerk weg te halen plus
een half metertje gras. Tenminste vijf-
tien auto's kunnen hier dan geparkeer
worden!, aldus de heer de Regt die
samen met van Goethem hoopt dat de
raad van Vorden zich de komende dagen
nog eens zal bezinnen over de vraag:
Wat willen we in Vorden meer winkels of
meer parkeerterreinen? "Tegen jonge
ondernemers die zich hier willen vesti-
gen kun je natuurlijk ook altijd nog
zeggen: Als je een winkel wilt beginnen
kun je beter naar Hengelo of Ruurlo
gaan", aldus merkte de heer de Regt tot
slot op.

Bouwrijpmak
bestemmings
Brinkerhof

n

Voor het verdere bouwrwjmakeh van
het bestemmingsplan "Brinkerhof 1973
no. 2" besloot de raad in februari 180
mille uit te trekken. Als aanvulling op'
het voor het eerste half jaar geraamde
bedrag voor bouwrijpmaken worden
thans voor het tweede halfjaar 1979 de
kosten van uit te voeren werken geraamd
op rond ƒ 96.000,-. Dit bedrag is nodig
voor het leggen van noodstraten, het
aanbrengen van paden, trottoirs, parken
en groenstroken. De raad wordt voor-
gesteld de benodigde 96 mille uit te
trekken.

Ten behoeve van het aanschaffen en
plaatsen van een duikelrek en een klim-
boog op het speelterrein van de Bijz.
lagere school "Het Hoge" zal de raad
worden voorgesteld ƒ 2260,- beschikbaar
te stellen. De vergoeding kosten vak-
onderwijs ten behoeve van deze zelfde
school is vastgesteld op ƒ 13.056,49. Het
schoolbestuur van "Het Hoge" heeft
hierop reeds een voorschot ontvangen
van/' 11.970,- zodat nog een bedrag van
ƒ 1.086,49 uitbetaald dient te worden.
De raad zal dit voorstel dinsdag 29 mei
in behandeling nemen.

Hemelvaartsrit
'Graafschaprtfders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert donder-
dag a.s. de zgn. "Hemelvaartsrit".
Deelname is mogelijk voor auto's, moto-
ren en bromfietsen. Er kan worden
deelgenomen in de A, B of toerklasse.
De heren Wisselink en Versteege zullen

TUINCENTRUM

Tuinen de Wiersse
weer open
Gezien de enorme belangstelling vorig
jaar, worden ook dit jaar de tuinen van
het landgoed De Wiersse weer open-
gesteld. De eerste opensteling is op de
eerste en tweede pinksterdag. Verwacht

wordt dat dan de azalea's en de vroeg-
bloeiende subtielkleurige rhododen-
drons dan op hun mooist zijn. De
overweldigende kleurenrijkdom van de
massale rhododendrdns, kan dan wor-
den bewonderd in het Engelse land-
schappark en rond de stijltuinen. In de
tuinen en het park zal de kenner
overblijfselen van de strakke lanenstel-
sels en van de symmetrie van de 17e en

18e eeuw, alsmede van de romantiek van
de 19e eeuw kunnen terugvinden, maar
de tegenwoordige vorm werd hoofdzake-
lijk bepaald door Alice, de enige dochter
van Victor de Stuers, die 47 jaar lang de
Wiersse heeft beheerd. Toen zij 15 jaar
oud was heeft zij de klassieke rozentuin
met buxushaagjes in de Franse stijl
ontworpen en, enkele jaren later, de
"lage" tuin met borders in Engelse stijl,

ijselweg 20
vierakker

Herma & Willer

Kraaykamp

Bi'j ons in d'n Achterhoek
I'j kont tegeswoordug de krante neet los slaon of daor steet wel een
of ander artikel in oaver onze energie, 't Schient dat t'r un tekot an
dat grei kump en dat zal dan wel weer komm'n umdatte wi'j d'r
zovölle van neudug heb. A'w now met mekare maor zo'n vief
percent bezuunugd schient 't grootste meleur opelöst te wean. En
lao'w eerluk wean, vief percent is neet zo heel volle. A'j anders 's
zondagens zo'n honderd kilometer rondtoert maak i'j d'r now maor
vief-en-negentig van en dan bu'j d'r al. O ja, en dan ok nog wat
minder stokk'n in huus, mo'j maor un trui extra antrekk'n. En de
lampen neet oaveral laot'n brann'n. En geregeld pot-deur-mekare
ett'n. "Eenpans-gerecht nuumt ze dat an de andere kante van 'n
lessel en zo steet 't ok in de krante.
Gart-Jan van de Kriele was een van de eersten die geheur gaf an de
goeie raodgevingen van antwoordnummer 51 Den Haag. 's
Aovunds at 't donker wodd'n krop e 't nös in en 's margens um vief
uur d'r weer uut. Dan ha'j gin stroom neudug. 'n Eersten margen
leep e met de gietelink's te fluiten dat 't un lust was. 'n Tweeden
margen reagenen 't dat 't got en zatte tot de tied datte nao zien
baas mos veur 't glas te kiek'n. 's Aovunds trean e in 'n duusteren
(de buutenlampe mog neet meer an) op de tande van un harke en
vloag um de stelle veur de kop.

Inplaatse van met 'n auto ging e met dé fietse nao 't darp u m veur
zien vrouw millesienen te haal'n bi'j 'n apeteek. Umdat vanweage 't
vekeer fietsen op de zutfenseweg leavensgeveurluk is, stapp'n e bi'j
de Vivo maor af en leep wieter oaver 't trottwaar. Van de
oaverkante rearn d'r ene wat tegen um. Too hee opzied kek,
struukelen e oaver een van die tuinstuule bi'j Hendrik Jan veur de
deure en pleern en languut op de grond. Oaverugguns bunt die
tuinstuule daor niks gin besunders want de hele zutfenseweg lig t'r
vol met, 'n handel daorin schient wel un goldmiene te wean. Al kö'j
ow natuurluk oaveral op vekieken.

Maor sinds den dag dut Gart-Jan neet meer an bezuunegingen:
"Lao'w eers maor us zien wat de hoge heem uut 'n Haag doet, dan
zie'w wel us wieter" zeg e dan. En zo praot de meesten wel bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

zorgen voor een attraktieve rit, zo werd
ons verzekerd. Start vanaf café Schoen-
aker aan de Ruurloseweg.

Dauwzwemmen
De uitdrukking dauwtrappen kent
iedereen. le+s nieuws is het begrip
"dauwzwemmen". Ook dit bestaat. Het
zogenaamde dauwzwemmen is 's-mor-
gensvroeg op Hemelvaartsdag mogelijk
in het zwembad "In de Dennen" waar-
toe mevr. Zonneveld de gelegenheid
biedt. Wat het allemaal behelst, kom
naar het zwembad en u zult het op een
soort sportieve manier ervaren.

Opbrengst kollekte
De Avo collecte, het werk voor arbeids
en welzijnszorg voor minder-validen
heeft een bedrag van ƒ 1964,14 op-
gebracht. Hartelijk dank aan alle geef-
sters en aan de medewerking van de
collectanten.

Nationale Kollekte
Kinderbescherming

>v

Deze heeft opgebracht het mooie bedrag
van ƒ 4367,90. Met hartelijke dank aan
allen die hebben gegeven, en ook dank
aan allen die hieraan hebben
gewerkt, en hun tijd ervoor hebben
gegeven, en ook dank aan allen die
hieraan hebben meegewerkt, en hun tijd
ervoor hebben gegeven.

"De Sakor"

Tot onze spijt moest er deze week
wegens ruimtegebrek enigerlei nieuws,
waaronder sportnieuws, komen te
vervallen.
Hiervoor onze excuses.

Redaktie

ZOMERKOLLEKTIET9

jeugdschoenen
Beste maaljcs incl jonge voelen!

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden . Tel. 1842

UW JUIN RENOVEREN?

Kom vrijblijvend informeren

Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
VORDEN-KRANENBURG

ZATERDAG 26 MEI

NOAPRUUVERSBAL
in residentie zaal Schoenaker.

Aanvang 20.00 uur. Entree f 5,- p.p.

Na afloop wordt voor vervoer gezorgd met de borrelbus.



Gratis
groot glas
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HeinekenJ

liters.
(Verkrijgbaar bij uw winkelier, zolang de voorraad strekt.)

Heerlijk, helder Heineken. Ware grootte.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

Te koop: in zeer goede staat
verkerende stencilmachine.
Drukkerij Weevers B. V.
Nieuwstad 12, Vorden
Tel. 05752-1404.

DE
VELDI)0EK"

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

tu«««n DoctinchrmrnRuurl
VcMhockMweg 111»

DISCOUNT CENTRUM
DEZE WEEK: Zware massief eiken ba
met prachtige bloemstoffen.
NORMAAL 1995, NU V

ellen,
1695,

°P tap'J* als u zelf hifalt en

is DAT EVEN VOORDEEL! i
in o/ i/nDTiiupop90rdiJnstofen'IU70 KUn l IIMÜ indien U ze zelf maakt!!

DUS: ZELF DOEN SPAART POEN!!!

In onze "Stoffenboetiek" de nieuwste modestoffen
Verder: ritsen, garen, bandjes, kantjes, ceintuurs, Burda patronen, knopen etc.

DORPSSTRAAT 29 ruurlo

u, wat zoekt u
e Amro Bank?

PAARDRIJDEN
Maak geen brokken,
leer eerst paardrijden.

STOETERIJ
„DE HESSENKAMP"
Tel. 05752-1737.
Goedgekeurd door F.N.R.S.

UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN

Hotel „Bloemendaal",
Vorden

Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

SUPERBENZINE
KEUNE
Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper

Nijverheidsweg4, Vorden
Tel. 05752-1737.

Tuinen van de
Wiersse-Vorden

OPEN
MET PINKSTEREN:
zo. 3 juni , ma. 4 juni
van 10-17 uur.

Entree ƒ 2,50 p.p. (tot 6 jr.
vrij).
Gratis parkeren)

wmm
ii

24 mei

Bob East Showband

27 mei

EXCALIBUR

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

„Ik kom hier even m'n
vakantiezaakjes verder regelen:
buitenlands geld en reischeques
en zo... eh... en dan wil ik ook nog
even praten over een goede reis-
verzekering. Want er kan altijd
wat gebeuren. Begrijpt u wel?"

amro bank
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO



Registeraccountants

Alkmaar Beverwijk 's-Gravenhage Hoorn Zaandam
Amsterdam Doetinchem Haarlem Leiden Zutphen
Arnhem Ede Hoogeveen Purmerend

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

M.B.A.-er
die studeert, of de studie zal aanvangen voor
REGISTERACCOUNTANT of S.P.D.

In ons kantoor hebt u de mogelijkheid de ervaring op
te doen die de studie interessanter zal maken en de
slagingskans vergroot.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 -1 85 15 of de afdeling personeels-
zaken van het Secretariaat, Dubbele Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 -1 55 46.

Tennis
collectie 79

Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

.artens
stetAt •locltnlfendl

Zutphenseweg - Vorden

Open huis
Hartelijk welkom in onze nieuwe vestiging in Ruurlo,

De \tenterkamp 11 aan de weg Ruurlo-Groenlo. U komt toch ook
kijken?

Want nu hebben we de ruimte om u alle Citroen modellen te
tonen. En niet alleen de nieuwe, maar ook de bijna-nieuwe en de
occasions hebben een onderdak gevonden in de speciale
Eurocasion-hal.

Hartelijk welkom op onze feestelijke openingsshow, waar u
een keus kunt maken uit zo'n honderd auto's. En ook kennis kunt
maken met het rijcomfort van de meest bijzondere Citroen CX-
uitvoeringen die wij speciaal voor een proefrit voor u klaar hebben
staan.

De openingstijden zijn: donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni van
10 tot 21 uur en op zaterdag 2 juni van 10 tot 17 uur.

Automobiel bed rijf A. Ruesi n k
De Venterkamp 11, Ruurlo
telefoon 1753

Voor werkplaats en magazijn
nieuw telefoonnummer 2004

CITROEN

H.H. Landbouwers,
In 1978 zijn door ons verschillende

voordroeg kuilen
gemaakt met de nieuwe Vicon pakkenpers

De resultaten hiervan waren zeer goed.
Daarom willen wij ook dit jaar weer verschil-
lende kuilen gaan maken.

Voor verdere informatie kunt U ons bellen.

Tevens zoeken wij nog adressen die

snijmais over hebben.

C.W.V. MEDO - RUURLO
Onsteinseweg 2, Vorden - Tel. 05752 - 6870

STOFJES PER COUPON
OF PER METER

bij LAMMERS
aan de Zutphenseweg
te Vorden

slaagt U beter.

Te koop: jonge konijnen:
Wit Vlaamse Reus en Lotha-
ringer.
L. G. Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden. Tel. 05752-1404.

Gevraagd:
aardbeienplukkers

voor periode van _+ Vi juni
tot 1/2 juli.
Te koop:

- spinazie
- en rabarber,

op bestelling.
H. WEENK
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659.

Nederland in?

i

UIT M NEDERLAND
Zegt u maar waar u heen wilt! Speciaal gemaakt vwr de >

Naar Roodeschool? De Zeeuwse eilanden? rekeninghouders... en natuurlijk voor u die
Amsterdam? Of het wijde water van Noord- een nieuwe rekening bij de Spaarbank wilt
West Overijssel? U vindt het allemaal terug openen. Dat kan Kijkt u dan gelijk even dit
in de kleurrijke illustraties en de uitgebreide prachtige boek in Wij weten zeker dat ook u
informatieve tekst van 'Uit in Nederland'. verrast zult zijn door de hoeveelheid nut t ig» •
Een exclusieve uitgave van de Spaarbank en fantasie rijke trips en tips in eigen land.

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.



VERBOUWINGS OPRUIMING

a.s. maandag 28 mei t/m 6 juni 1979

50% in alle afdelingen

h

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

voetstoots aan
dat ze nog
passen.

^^

Laat die
voetjes
evennameten!

bovenstebeste
Bunnies

Reparatie

'KKINK

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg

KEU N E
Nijverheidsweg 4, Vorden
TE1. 05752-1737.

Uw geslaagde

kleurenfoto's

en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.

Nu ook grootformaat kleu-
renfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.

FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Mister Steam
Is te huur...
Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reini-
gen.
Mister Steam is een handige reinigingsma-
chine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt!

: m

reinigt sneller én grondiger dan elke andere
methode
al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponerenl )
géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging
reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur
licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
lage huurtarieven

Bespaar veel geld
en reinig zelf
uw vloerbedekking
of bankstel
met Mister Steam!
Natuurlijk kunt u meubelen en vloerbedek-
king ook laten reinigen. In dat geval maakt u
gewoon een afspraak met ons en zorgt ervoor
dat op het afgesproken tijdstip de te reinigen
oppervlakte is ontruimd.

Mister II
Steam

Mister Steam is een produkt van Unisteam
Industries te Mierlo (N.B.), één van Euro
pa's grootste tapijt- en meubelreinigingsorga-
saties.

Inlichtingen over huur- en schoonmaak-
tarieven bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Fietsen: Sportief!
Gazelle's Sport Populair.

De stevige sportfiets die bij
uitstek een "lichtloper" is.

In zoveel kleuren en
uitvoeringen,

dat u gewoon even
moet komen kijken bij:

UW FIETSEN SPECIALIST
Gazelle's rijden op Vredestein banden.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. / 13r-
SIGARENMAGAZIJN

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

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

SIGARENMAGAZIJN

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

RAADSHEER OF LOPER
In 't schaakspel zijn ze beide van dezelfde
betekenis. Maar als 't om voetgemak gaat wil
Wullink graag uw vakkundige raadsheer zijn.
Voor alle lopers die graag gemakkelijk lopen.

W UI 11 UK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

DIEPVRIESCENTRUM

„HULS-VORST
7255 CG Hengelo Gld. - Tel. 05753-1666 of 2436

Wij brengen uw bestelling gratis thuis

tt

Volop VISSTICKS Lekker en voordelig. Doos è 30 st

LEKKERBEKJES voor bij het brood. Doos a 20 st. .

HEERLIJKE SNACKS, o. a.

SAUCI JZEBROOD JES doos a 16 stuks
BITTERBALLEN (100) en KROKETTEN (30)
MET VEEL VLEES Per doos

VOOR PINKSTEREN:

GROTE GEBRADEN GEHAKTBAL met uitje
Doos a 20 stuks slechts

AARDAPPELKROKETTEN per kg (ca 50 s t )
PUSTABALLEN doos è 120 stuks

HEERLIJKE ROOMIJSTAART voor 10 pers
ROOMIJS in bekertjes 100 cc so st

VOOR PINKSTEREN:

GROTE BEKER IJSSORBET 200 cc.
Doos è 12 bekers slechts

ZIGEUNERSAUS met verse paprika kg
HUZARENSALADE met veel vlees kg
5 KILO

18,-
20,-

11,50

12,50

14,-

3,-
24,50

7,50
18,-

17,-

6,-
5,50

22,50

B EL 05753-1666 of 2436.

Wij bezorgen gratis in Hengelo, Steenderen, Ruurlo, Vorden en

naaste omgeving.
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HELMINK
VORDEN ZUTPHENSOWEG TEL 05752 1514

Vrijdag en zaterdag REKLAME:

lekkere leverworst
grof of fijn
Laat het van Jan Krijt zijn.

JAN KRIJT De Echte Slager
Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

Aangeboden enkele occasions:

AlfaSUd 5 versn Bj. 1976 km. 38000

Austin Allegro BJ. 1976 Km. 31000
Fiat 128 Bj. 1973 Km. 71000

Simca 1100 BJ. 1973 Km. 54000
Deze occasions verkeren in goede
staat. Occassions boven f 4000,- Bovag
garantie.

eKURZ
Industrieweg 6, Vorden -Tel. 05752-1649

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN
D ZWEMVLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Vee- en vleesgroothandel

MARTIN JANSEN
Het adres voor het laten vullen van
uw diepvries TEGEN

BILLIJKE PRIJZEN
Mager rundergehakt i 8f 95
Lende- of rosbief 1000 gram 13,00
Hamlappen 1000 gram 9,50
Borstlappen 1000 gram 8,50
VERKOOP UITSLUITEND VRIJDAG
van 9.00 tot 19.00 uur.
Ook houden we ons beleefd aanbevolen voor
het laten slachten en afsnijden van
Uw vee. Diepvries klaar!

Schoenreparatie!!
Snel, goed en...
goedkoop
Natuurlijk bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Mfc^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
JL J 33 F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Cressida De Luxe 1978

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 1200E '72-'78
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976

SIMCA 1100 GLS 1976
FIAT 128 1973
VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971

MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd 1976
PEUGEOT 504 GL 1976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256*
Erkend gasinbouwstation van Toyota-V'ialle.

TOYOTA TOYOTTTTOYOTA TOYOTA TOYOTA

Troef TrIkkers
Nest schalen
Ru stic t

Geslepen
glas met reliëf struktuur.
Inhoud 1 schaal 0 17 cm.,
1 schaal 0 20cm.
en 1 schaal 0 23 cm.
Normale
prijs 12.9
Troefprijs

^^^mbel^zelfklevende
spiegel van
30x93 cm.
past op iedere
wand.

Normale prijs

Troefprijs

Sauskom
Een flinke roestvrijstalen sauskom,
0 12,5 cm. met schotels
Wij bieden deze aan
voor de Troefprijs van

Slabak
Teakhout blijft veel
gevraagd.

De slabak, 0 25 cm.,
hoogte 10 cm., is een
hardloper.
Wij hebben ze weer binnen.
Profiteer er nu van.

Normale prijs

Troefprijs

Komkommer-
dipsausbakje
Appelmodel.

Ook van teakhout en veel
gevraagd.

Een leuk kadootje is gauw
gekocht voor deze
Troefprijs van

Wasbox
Weg die vuile was.
Dat kan probleemloos in
deze prachtige wasbox
van bruin kunststof met
beige deksel.
En. . . u kunt er ook op
zitten.

Hij neemt
bijna geen
ruimte door
zijn afme-
tingen van
34x34x50cm

Normale prijs

Sisalgordijtil F
Stevig gordijn \ \} *
van 20 strengen f
in lichte en
donkere kleuren.

Afmeting
90x200 cm.

Als decoratie
of afscheiding
ideaal in ieder
vertrek, de
caravan of tent

Normale prijs

Troefprijs

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Contact

graag

gelezen

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukcakruiden

,6e
„\c, XV5* Po ö' „ rO«v

«nCV3 Al \ \ X - pO • W

^̂ >:

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

nieuw van Desso, bij ons als primeur:

DESSO SUPERIEUR
vooreen speciale introduktieprijs!

Wat Desso introduceert, krijgt u nu bij ons - als eerste -
gepresenteerd. Een superieur tapijt; 10O% zuiver scheer wol, van een

zeer hoogwaardige kwaliteit. ^***t*S5&>
^*I—. ** *•* ^<*ff>**,«ï*'tAJl>*j<

f v.;
^-^ -—-v

zuiver
scheerwol Superieur
is de naam.
Dat betekent voor u een stf^» zekerheid.
Voorzien van een ongeke^^perke jute
njg. Breed 400 cm. Nu al̂ Re kleuren
van 1980. Kies uit beige/naturel,
naturel/blauw, naturel/linde of
bruin gemêleerd. Een tapijt om zeer
leng plezier van te hebben. Voor een
prijs waar u nu volop van kunt profiteren.
Vooral als u bedenkt dat de wolprijzen
binnenkort weer zullen stijgen.
Normaal 298,- per strekkende meter.
Tijdelijke introduktieprijs

249.-

<r

700 <

2OO erkende interieurverzorgers staan erachter!

a.s. woensdagmiddag vóór Pinksteren geopend

Dierenartsenpraktijk Ruurlo
De dierenartsenpraktijk is verhuisd naar de

WILDENBORCHSEWEG NO. 33
De Ruurlose dierenartsen nodigen U uit voor een bezoek aan het
nieuwe praktijkgebouw op dinsdag 29 mei vanaf 14.00 uur.

A. SNIJDERS
H. S. v. d. MEULEN
A. J. G. LAUTENSCHUTZ

Het spreekuur voor kleine huisdieren van donderdagavond wordt verplaatst naar

WOENSDAGAVOND VAN 7 TOT 8 UUR

Het maandagavond spreekuur blijft ongewijzigd.



u een A.N.W.B.-Lidmaatschap BIJ DE RAB
- 'n veilig idee voor uw vakantie & onderweg -

Grote meubelshow
op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei (Hemelvaartsdag gesloten)
tijdens de show tonen wij U de nieuwste Woon visie modellen.

GEZAMEUJK INKOPEN MAAKT STEEDS DE
SCHERPSTE PRIJZEN MOGELIJK. DAT IS DE
KRACHT VAN MEUBELGROEP WOONVISIE

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

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

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmd-
oord, Onderduikersweg 30c,
S.O.P., tel. 05270-2701

.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Voor Pretty-markt, hebt u
leuke spulletjes voor ons? U
doet de zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

Gafé-Restaurant

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

't Wapen

van 't Medler
Medl«r - Tel. 66S4

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

VAN

VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.

FIAT 127 3-deurs geel 1974
FIAT 127 3-deurs Spec. rood 1975
FIAT 127 Spec. 2-deurs groen 1977
FIAT 127 rood 23.000 km 1976
FIAT 127 rood 25.000 km sept. 1976
FIAT 128 geel 1972
FIAT 128 4-deurs geel 1976
FIAT 127 900L 2-deurs rood 20.000 km . . 1978
FIAT 128 2-deurs groen 1976
FIAT 127 beige 3-deurs 1973
FIAT 132 2000 cc groen-metallic 1978
FIAT 600 wit/beige 1970
FIAT 600 geel 1971
AUSTIN ALLEGRO De Luxe dec 1975
MAZDA 818 Coupé rood 1974
MAZDA 323 ES 15.000 km 1977
DATSUN 100A beige/geel 1977
PEUGEOT 304 SLS groen metallic 1977
FIAT 127 3-deurs groen 1973
FIAT 127 2-deurs groen 1973

BÜOO
Specialisten met aandacht voor u.

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

Persoonlijke bediening
op 1600 m2 meubeltoonzaal
Nu 1 jaar gratis opslag

Voor goede
en toch voordelige

dames-
confektie
dan naar de
grote-maten-specialist.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

STEEK UW VOETEN
EENS IN EEN PAAR
DUREA SANDALEN!

Een weldaad voor Uw
voeten door het

anotomisch gewelfd
voetbed.

Elegante sleehak,
soepel sportief
bovenmateriaal
en slijtvaste loop-
zool.
DUREA weet
waar uw voeten recht op hebben.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Dit is zo'n sportief pak, waarin een
man zich thuisvoelt. Ruim en
l royaal, zoals de mode voor-

chrijft. Grove corduroy van
|% 100% katoen. Schouders,

% steekzakken en manchetten
afgezet met poplin f 298,-

^B^ Exklusief voor Fortex.
Exklusief voor u.

Nu bij ons in huis.

a.s. woensdagmiddag
vóór Pinksteren GEOPEND

Modecentrum

Vorden, Tel. (05752) 13 81

Ook in onze noodwinkel verkopen wij
zoals altijd dat

gezonde
en lekkere
brood
Zo vers uit de oven
en dat proeft U!

Komt U ook eens achterom en neemt
de proef op de som.

Warme Bakker

OPLAAT
bakt het voor U - Tel. 1373

SPECIALE AANBIEDING

Standenstoel
Met een bijzonder
stevig buizenframe.

Verkrijgbaar in
2 fleurige dessins

NU 49;
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

B.V.

Ook de Internationale Reis-& Kredietbrief (I.R.K.)
is bij de RABOBANK verkrijgbaar.

v Haal 'm NU en breng uw ANWB- lidmaatschapskaart mee.
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