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AFSCHEID VAN DASH-VOORZITTER
H. VAN DE SLIGTE
Na precies tien jaar heeft de heer H. v. d. Sligte, voorzitter van de aktieve Vordense
volleybalvereniging Dash zijn funktle neergelegd. Op de gehouden algemene ledenver-
gadering van de vereniging In het Jeugdcentrum zwaaide hij voor het laatst met de „ha-
mer" en werden waarderende woorden tot hem gesproken door secretaresse mevr.
Aartsen-den Harder.

,,U wend In 1966 benoemd toen Dash als
onderafdeling van de toenmalige rJk. Boe-
linnenlbond nog Kraanvogels heette en al-
leen damesileden telde. Er kwamen toen 10
heren bij en vanaf die tijd hebt u de ver-
eniging met rustige en kundige hand ge-
leid. Twee jaar geleden bereikte we een
topjaar met 120 leden."

De secretaresse bedankte hem namens het
bestuur ook voor zijn prettige contacten,
voor het coachen van dames 2 en de beredd-
wïlüighefld om steeds de helpende hand te
bieden aJs men moeilijkheden had. Zij over-
handigde hem een geschenk namens de ver-
eniging en bood een couvert met inhoud
aan. Mevrouw v. d. SUgite-Oosteiiaar, die
nauw met Dash vertoonden is en enige tijd
bestuurslid was, ontving bloemen.

De heer H. Janssen, die als nieuwe voor-
zitter werd gekozen, deelde onder groot ge-
juitóh van de veeliwuUdiIg opgekomen leden
mee dat het bestuur in een vergadering be-
sloten had de scheidende voorzitter tot ere-
Md te benoemen. De heer v. d. Sligte nam
afscheid van Dash omdat hij binnenkort
naar Nieuw Heeten vertrekt.

Op de jaarvergadering kwamen verschillen-
de belangrijke punten aan de orde. Dash
neemt deel aan Sportreal en eveneens aan
de Avondvierdaagse van Sparta, die deze
maand wordt gehouden. Uit het jaarverslag
van de secretaresse bleek dat er veel akti-
viteiten waren geweest. De Dash-doe-maar-
Raak-dag werd een groot succes mede voor
de kas. Men nam deel aan diverse toernooi-
en onder meer in Helno en Arnhem.

In de oompetitlije was het „lachen en huüen"
geblazen. Vreugde was er voor de dames 2
en 3 dde kampioen van hun Klasse werden
in het district De LTisselatreek, minder ple-
zierig was de degradtie van Dash l dames
uit de landelijke derde divisie. Heren l en
dames 4 konden zich handhaven. Meisjes
junioren A behaaflde een 2e plaats, jongens
A een vierde in de jeugdcompetltie.
De vereniging telt nu 93 leden waaronder
19 jeugdleden (junioren en aspiranten).
Dash hield in het afgelopen verenigingsjaar
twee geslaagde toernooien, waaraan door
meer dan honderd teams werd deelgenomen.
Door de jeugd werd deelgenomen aan jeugd-
en districtslkamploenschappen.

Penningmeester de heer H. Janssen deelde
mee dat de toestand der kas gunstig was;
er bleek een batig saldo. De maandelijkse
contributie bleef gehandhaafd op ƒ7,50 per
seniorldd, ƒ 6,— voor junioren en ƒ 4,— voor
aspiranten. De kascommissije bracht een
goedkeruend verslag. In plaats van de heer
J. P. Aartsen werd de heer W. Denkers in
deze commissie gekozen. Ineke Rtetman
bracht een verslag van het jeugdibestuur,
waaruit bleek dat de jeugd vele aktivitei-
ten ontplooide OJTI. oud-papderaktie, koek-
aktle, organisatie feestavonden enz.

In plaats van de heer H. B. G. v. d. Sligte,
die binnenkort naar Nieuw Heeten vertrekt
werd als nieuwe voorzitter van de vereni-
ging gekozen de huidige penningmeester de
heer H. Janssen. Nieuwe pennlngmeesteres-
se werd nu mej. W. Rietman. Voorts wer-
den gekozen de heren W. Lubbers en T. van
Honte-Denkers; mej. K. Balvert en mevr.
Aartsen-den Harder werden herkozen.

Door het bedanken van de heer W. Kuiper
als trainer van de herenteams, dames l en
2 en meisjesaspiranlten is er een vacature,
waarin het bestuur spoedig hoopt te voor-
zien. Wim Lubbers zal de dames 3 en 4 en
jongensjjunioren blijven trainen. Tot half
augustus zal er in verband met vakanties
niet worden getraind. In de afgelopen
maand mei werd door Dash een onderling
toernooi georganiseerd waarin elk zestal te-
gen elkaar speelde. Het werd een groot suc-
ces, iedereen was erg enthousiast. Men leer-
de elkaar hierdoor beter kennen. De eerste
prijs werd gewonnen door dames l, welk
team deze prijs op de jaarvergadering in
ontvangst mocht nemen.

Groene Kruis
had goed jaar
De afdeling Vorden van hot Groene Kruis
heeft een goed jaar achter de rug, zo blijkt
uit het jaarverslag van de secretaresse me-
vrouw A. Drijfhiouit-Sijtsma.
Door ziekte van de disltrdotsiverpleegster
kon er dit jaar geen moeder- of kleuter-
cursus worden gehouden. Aan de bejaarden-
gymnastiek o„l.v. mevr. Braam namen 30
bejaarden deel. De corisus zwangerschap-
gymn&stiiek werd gevolgd door gemiddeld
10 dames. Het ledenbestand van de afd.
Vorden bedraagt momenteel 1978.

De wykzusters in Vorden zitten niet met
de armen over elkaar. Niet minder dan
2572 verpleegbezoeken werden afgelej
Nog een handjevol cijfers: dagelijkse w
beurten 1678; wekelijkse wasbeurten 7857
verplegingsbehandelingen 2805; bejaarden-
bezoeken 403; prematalr- êtorg zuigelingen

en kleuterzorg 520. Het zou te ver voeren
nog meer cijfers uit het jaarverslag aan te
halen. Zowel zuster v. d. Schoot alsmede
zuster Nagelhout werd dank gebracht voor
het vele werk dat z|j voor Groene Kruis
hebben verricht.

Tevens werden de beide doktoren Sterringa
en Van Tongeren bedankt voor hun werk
op de consultatiebureauis en mevr. Van Wa-
veren die hot kleuterfbuireau verzorgde. Ook
mevr. Ridderhof werd dank gebracht voor
haar altijd spontane hulp.
De penningmeester van het Groene Kruis
de heer P. de Vries kon opgewekte gelui-
den laten horen. In de eerste plaats dat er
een voordelig saldo is en ten tweede dat dit
impliceert dt er geen contributieverhoging
behoeft plaats te vinden.
Zuster Nagelihout die in februair j.l. af-
scheid heeft genomen zal met ingang van
15 juli worden opgevolgd door zuster H. J.
Jansen uit Sinderen.
Pater H. Suitorius gaat het bestuur verla-
ten. Nieuw bestuurslid is geworden mevr.
M. B. J. Zents-Wlillemsen. Het dagelijkse
bestuur ziet er momenteel als volgt uit:
voorzitter N. J. Edens; secretaresse mevr.
A. DrijfTuout-iSrjitsma; penningmeester P. de
Vries.

Geslaagd
Voor de vakproef „Rij-dnstruktie" ingevolge
de Wet Rflonderiidht Motorvoertuigen ge-
houden te Arnhem, slaagde de heer J. H.
Hilferink van Autorijschool De Eendracht.

Gevonden voorwerpen in de gemeente Vor-
den: 3 portemonnees; l bankbiljet; 3 kin-
dersteppen; ddv. sleutels; 4 horloges; 4 fiet-
sen; l Dalmatiner; l herder; ruwharige
bastaard; enkele handschoenen; l paar kin-
derwaniten; 2 komj'nen; 2 jacks; l dames-
portfeuille; l zilveren letter; l herenbril; l
honderiem met penning; l hemd.

Inlichtingen kunnen verkregen worden op
het rayonbureau te Vorden, Raadhuisstraat
5, telefoon 057*2--"ïr.:
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Rabobank
de bankvoor iedereen

Vorden
De kantoren te Yorden en Wichmond
zijn op

dinsdag 15 juni
na 11 .00 uur gesloten

De zitting te Linde komt die dag te vervallen

Koerselman
cassettes

I I U V B U W I T BBKl.STA.A4.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur • Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

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

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

Deze week komen aan de orde:

1. Zorg op tijd voor het vernieuwen van uw
rijbewijs.

2. Spreekuur burgemeester.

Ad 1.
Zorg op tijd voor het vernieuwen van uw
rijbewijs.

Vraag enige maanden tevoren de genees-
kundige verklaring aan.

Vooral de laatste malen is heit weer talrijke
malen gebeurd, dat iemand te laat tot de
ontdekking kwam, dat zijn rijbewijs niet
geldig meer was. Zoals men weet is een
rijibewijs vijf jaar na datum van afgifte gel-
dig, waarna men dan nog één jaar de ge-
legenheid heeft hét te laten vernieuwen. Is
dat laatste jaar eveneens verstreken, dan
helpt niets meer en is opnieuw examen doen
en hiervoor slagen het enige middel om
weer een geldig rijlbewgis te verkrijgen.
Er kan nat genoeg op worden gewezen goed
te letten op de datum, waarop het rijbewijs
zijn geldigheid venMest; deze datum staat
nota bene op het rijibewijs aangegeven.
Veel voorkomende verhuizingen van rijtoe-
wijshouders maken het onverstandig te veel

te leunen op het waarschuwingsbericlht van
de zgn. bemiddelingsbureaus. Omdat deze
bureaus doorgaans van verhuizingen niet op
de hoogte worden gehouden, blijft het waar-
sdhuwingaberdcihit in die gevallen achter-
wege.

Geen adressen
Ook aan het CBR heeft men wel eens ge-
vraagd voor een waarschuwing te zorgen,
maar mede in verband met de vele verhui-
zingen is het CBR nttet in staat aan dit ver-
zoek te voldoen. Vooral zij, die op 18-jarige
of 19-jjarige leeftijd in het bezit van het rij-
bewijs komen, wonen na vijf jaar meestal
niet meer op hetzelfde adres. Het lijkt vast
te staan, dat gedurende de looptijd van vijf
jaar niet minder dan 40 procent van de rij-
bewijshouders verhuist. Zou men er nu op
vertrouwen, dat het CBR tijdig een waar-
schuwing zou sturen, dan zou dat ook in
alle gevallen moeten gebeuren en dat is een
eis, waaraan het CBR onmogelijk kan vol-
doen.

Wacht niet te lang
Nu we het toch over vernieuwing van het
rtjfbewijs hebben: wacht hier nooit te lang
mee! Men weet, dat men het CBR hiervoor

alleen nodig heeft ter verkrijging van de
Geneeskundige Verklaring. Geeft de inge-
zonden Eigen Verklaring geen reden tot een
nader onderzoek, dan kan men deze Genees-
kundige Verklaring reeds na circa 10 dagen
in huis hebben. Geeft de Eigen Verklaring
echter wél een reden tot een nader onder-
zoek, waaruit dikwijls een verwijzing naar
een specialist volgt, dan kan deze termijn
van 10 dagen moeilijk gehandhaafd worden.
Ben langere behandelingstermijn volgt dan
automatisch. Dit aliles kost dus meer tijd.
Is men nu aan de late kant met het inzen-
den van de Eigen Verklaring, dan zou men
hierdoor zelfs wel eens de geldigheid van
zijn rijbewijs kunnen verspelen.
Daarom is het in alle gevallen aan te be-
velen nimmer te lang te wachten met het
inzenden van de Eigen Verklaring. Doe dit
tijdig en eventueel zelfs reeds enige maan-
den voordat het rijibewijs zijn geldigheid
verliest. Daarmee zit men dan aan de veili-
ge kant.

Ad 2.
Spreekuur burgemeester
Burgemeester Vunderink zal op 11 juni a.s.
's middags spreekuur houden van 14.00 tot
16.00 uur.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

DENIM SHIRT
adviesprijs 39,50

29,50
TRICOT

BLOUSES
korte mouw

19,95

Tennispark
Vorden geopend
Gezeten in een open landauer, voorafgegaan
door de muziekvereniging Concordia, maak-
te burgemeester Vunderink en echtgenote,
alsmede het dagelijks bestuur van de Vor-
dense Tennisvereniging, een rondrit door
het dorp. Eindstation het tennispark naby
het gymlokaal, dat vervolgens door burge-
meester Vunderink werd geopend. HJj deed
dit door met een tennisba Idoor het papier
te slaan, zij het dan dat deze handeling pas
bij een vierde poging slaagde.
De voorzitter van de tennisvereniging de
heer J. v. d. Meer sprak er zijn vreugde
over uit dat één en ander zo snel is gereali-
seerd. Hy noemde in dit verband de voor-
treffenjke samenwerking met het gemeente-

^^Hui^^ricoster bood naast gelukwensen ook
twee^sekers aan, die het bestuur op haar
beurt zal inzetten bij toekomstige wedstrij-
den. De heer Vunderixk. die het particulier
initiatief loofde*, hoopte dat t.z.t. het nieu-
we cluhuis ook zo snel gerealiseerd kan

Waa^&iel is het wel gegaan. Ruim een jaar
geleden werd de oprichtingsvergadering ge-
houden, waarna de Heide Mij opdracht
kreeg om drie gravelbanen aan te leggen.
De tennisvereniging telt momenteel zo'n
150 leden.

De zojuist genoemde drie banen kunnen
eind van deze week allemaal bespeeld wor-
den. Momenteel moet men het nog doen
met één baan. Inmiddels is het bestuur er
ook in geslaagd een trainer aan te trekken.

Kleuterschool
Kranenburg
op stap
Voor het einde van het schooljaar maken
de kleuters van de Kranenlburgse kleuter-
school elk jaar hun uitstapje. Dit „grootste
feest van het jaar" was nu op een leuke
manier gepland, met als einddoel Loohem.
's Morgens vertrokken de kinderen met toe-
ters en feestneuzen en ^mutsen op, onder
leiding van hoofdleidster mej. L. Wolbert
in de met vlaggetjes versierde auto's van
verschillende ouders. Via de Wildenborch
ging het naar Locihem, waar de jeugd op
het rusthuis St. Josef aan de Bosweg en-
thousiast door directrice en bewoners werd
ontvangen. Al gauw was het ijs gebroken
en in de recreatiezaal liet men zich de koek
en chocolademelk niet voorbijgaan.
Op het gazon bij het rusthuis werden enke-
le spelletjes gedaan waarna de kinderen via
de Paasberg en watertoren naar de bekende
speeltuin gingen en hier enkele uren in hun
nopjes waren; vooral de glgibaan had veel
aftrek. Nadat bij Jan Patat een heerlijk ijs-
je naar binnen was „gelikt" liep men via de
Molenlbult weer naar de Bosweg, waar ze
hun eigen meegebrachte boterhammen en
een heerlijk glas ranja opsmulden. In de
middaguren werd een spoor uitgezet op de
Paasberg en had men veel plezier vooral
met de zak bananen en andere „schatten"
die moesten worden opgezocht. Ook de die-
rentuin van hotel Alpha genoot volop be-
langstelMng.
Tegen drde uur ging het weer huiswaarts
uitgewudfd door de zusters en bewoners van
het rusthuis, die zich door de kinderen weer
in hun jeugd waanden. Met een hartelijk
dankwoord van mej. Wolbert tot de direc-
trice en ook alle bereidwillige ouders, die
assisteerden bij dit goed geslaagde uitstapje

Geboren: Joris Jansen van den Berg; Mar-
tijn Koning; Siusan Hermina Albertha Re-
geüink.

Overleden: J. Huurndnk, oud 86 jaar.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 13 juni: 8.30 en 10.00 uur ds. J.
Veenendaal. Kinderoppas in De Voorde.
Lied van de week Gezang 407 (Liedboek
voor de Kerken)

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 13 juni: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
forink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 13 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, Mndernevendienst klassen l, 2 en 3;
19.00 uur ds. K. Feenötra van Vorden.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; izondag 10.30 uur <(crè-
dhe); door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05762-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
by de dienstdoende huisarts van 9-9.18 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtykge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wiJkzustors en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

TAFELTJE DEKJE
Tot 26 juni: mevr. GiMe, tel. 2151. Graag
bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BtJ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families EiJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) teL 1332,
gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken Is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, teL 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur In het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 w,

woensdagmiddag
voorleeshalf uurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



Voordeel
knallers!

Kom, kijk
en vergelijk

Aanbieding

TOILET
PAPIER

Riblappen

500 gram 598

BBi
BOEREN-

hamlappen

kilo

kilo

500 GRAM MAGER

soepvlees

500 GRAM MAGER

varkens-
poület

VLEESWAREN:

100 GRAM

Gebr. gehakt

100 GRAM

lever
100 GRAM

corned beef
150 GRAM

filet american

GESNEDEN

WÏTBROOD

FRIESE VLAG

HALVAMEL
literfles van 244 voor

2 POTJES

APPELMOES
EXTRA VOORDELIG !

3 BLIKJES

tomatenpuree

DRACHTIGE

TUINGIETER
10 liter

DRAAGKARTON

All zeeppoeder
van 795 voor

BABY-MELKPOEDER

ALMIRON M 2

6 TARWE-

Sprits - Rondo - Pinda

KOEKEN
van 109 voor

SMITH'S

WÖKKELS
naturel /paprika l 10 v.

HAGELWITTE

bloemkool

500 gram EXPORT-

TOMATEN

GROTE STEVIGE

komkommer

BLOEMEN EN PLANTEN

Potchrysanten
nu

Duizend-
schonen

GROTE BAAL

SMITH'S CHIPS
nu

•

LITERBLIK

CAPUCIJNERS
NU EXTRA VOORDELIG !

mmmmn^mmmmmm

VOOR OP DE CAMPING:

A&O SOEPEN
div. smaken, per blik 98 v.

GROTE BUS

HAARLAK
van 698 voor

KRENTE-

BROOD

•Bi
DIEPVRIES:

Bitterballen
Kroketten

verpleegster-
droo 3 rollen
UIUH van 120 voor

BABYVOEDING (blauw)

OLVARIT
LITERFLES

PEPSI COLA

A&O,meer
dan alleen xnaar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



brandewij

COEBERGH

bessenjenever 10 Q R
liter van 12,50 voor WW

FLES

JAGERMEISTER
van 15,75 nu 1295
BOOTZ

LIKEUREN
van 9,95 nu

SONNEMA

BERENBURG
van 14,55 nu 1275

SLAGROOMSTAM

KERSENVLA

TORINO'S
4 stuks

DH
Mosel-
blümchen
koel serveren, 4 fles

•••BH
A&O sperzie-
bonen
literblik van l 19 voor

••B9
VOOR DE JEUGD:

BENCO
per pot van 370 nu

ROYCO

DIXAN

zeeppoeder
vat plm. 4^4 kg nu 1650

Dankbaar en blij geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje

Susan Hermina Alhertha

SUSAN

Bert Regelink en
Elsbeth Regelink-

Broekgaarden

Vorden, 5 juni 1976
De Bongerd 32

Voor de zeer vele blijken
van spontane hartelijk-
heid, bloemen, kadoos,
die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen, zeg-
gen wij u hartelijk dank.
Mede daardoor werd
onze trouwdag onverge-
telijk.

Gerrt en Agnes
Lubbers

Vorden, juni 1976
Brinkerhof 6

Voor de vele blijken van
deelneming tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve man,
vader, behuwd- en groot-
vader

BEREND
WAGENVOORT

betuigen wij onze
oprechte dank.

Uit aller naam,
G. J. Wagenvoort-

Sloetjes

Vorden, juni 1976
Nieuwstad 32e

Dr. STERRINGA

vrijdag 11 juni
GEEN DIENST

De dienst wordt uitslui-
tend voor spoedgevallen
waargenomen door
dr. E. J. van Tongeren
Christinalaan 18
telefoon 1678

B.z.a.: vrouwelijke hulp
voor enkele uren per
week, liefst geen huishou-
delijk werk.
Inlichtingen buro Contact

bijverdienste,
tendblad Trouw

zoekt een bezorger in
Vorden. Opgeven: E. M.
Roodnat, Het Jebbïnk 27
Vorden, tel. 05752-1747

"•ftoop :goed onderhou-
den bromfiets, bouwjaar
1974, merk Kreidler
H. Hesselink, Spiekerweg
2 te Vorden

Bij inschrijving te koop:
perceel hooigras, gelegen
te Linde. Briefjes inleve-
ren zaterdag 12 juni tus-
sen 17 en 19 uur.
D. A. Lenselink, Burg.
Galléestraat 16, Vorden

Te koop: jonge konijnen,
Fooitjes, Hollanders en
Vlaamse reuzen
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden

Te koop: zwarte essen sa-
lonkast. Wenting, Brin-
kerhof 60, Vorden

Te koop: r.b. volbloed
neurende vaars met goede
melklijst. H. M A. Hel-
mink, Schuttestraat 15 te
Vorden

Gevraagd: een schoffel-
machientje (geen rol-
schoffel). Boomkwekerij
Spiegelenberg, tel. 1464

ROEL TIJMENSEN
en
ANS HEUVELINK

gaan trouwen op donderdag 24 juni a.s.
om 14.00 uur in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Kranen-
burg, Vorden.

Leusden, Grifhorst 18
Vorden, Ganzensteeg l
juni 1976
Toekomstig adres: van Hardenbroek van
Ammerstollaan 53, Leusden-2.

Op zondag 13 juni hopen wij ons 25-
jarig huwelijk te herdenken

E. J. KORNEGOOR
en
J. M. KORNEGOOR-TER MATEN

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag
15 juni van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"
(gebr. Eykelkamp), Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Vorden, juni 1976
Weidemanweg l

Heden is in volle vrede en zekerheid des ge-
loofs ontslapen onze lieve vader en opa

JANNES HUURNINK
weduwnaar van

Johanna Gardina Donderwinkel

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

Vorden: J. H. Weenk-Huurnink
H. Weenk

Baak: G. H. Jansen-Huurnink
G. J. Jansen
en kleinkinderen

Vorden, 7 juni 1976
Schuttestraat 12

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. op
vrijdag 11 juni om 11.45 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Wichmond.

De begrafenis zal plaatshebben om 13.00 uur
op de begraafplaats te Wichmond.

Opa ligt opgebaard j
te Vorden. Bezoeku
16.30 tot 17.30 uur.

>e Wehme, Nieuwstad
donderdag 10 juni van

Heden overleed onze lieve zorgzame moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

GER STEENMAN
weduwe van H. B. Emsbroek

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: H. L. Emsbroek
G. C. Emsbroek-Klinkenberg

G. G. Garssen-Emsbroek
J. E. Garssen

L. Emsbroek
J. Emsbroek-Spiele

Ottawa: G. Anderson-Emsbroek
J. R. Anderson

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 8 juni 1976
„'t Selsham"

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 12
juni om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in hotel Bakker.

ca

Wonen is een kunst - en woon-
cultuur is onze specialiteit.
Kies uit een rijk geschakeerd
palet van woonmogelijkheden
en neem „en passant" een
kreatlef binnenhuis-advies mee.
Welkom

Wim Polman
VORDEN, Dorpsstraat 22

Telefoon 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

BROOD

een maal apart
BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden Telefoon 1384

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

6. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 0575^-1811

Vraag naar ons gratis
Tapijtboek 76

Top In dog.
Voor twenners

inspee. 27-3oOO95

Skandlnavië — look.
Functionele pasvorm

voor veel gezondheid.

36-42^^95

Remo
Nieuw aspect voor
freetimen - houten

dog in naturel leder.

36-42 OO95

40-46 3395

Veronika
Verstelbare hielband.

Clog met veel
mogelijkheden.

27-35

WULLINK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN



Voor een goede
hengelsportuitrusting

zoals: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, telescoopwerphengels, vaste hengels of insteek, bamboe-, ton-

kin-, of Franse rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pen nen, foudralen, schep- of leefnetten, nylon en tuigjes, hen-

gelsteunen, vistassen, viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen, aasvoeders en maden,

regenkleding, vishoeden enz. enz.

VOOR EEN

ENORME SORTERING

NAAR:

ALLES

VOOR DE

HENGELSPORT

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

Dag en nacht maden uit onze automaat

„DE HENGELSPORT-

ZAAK VAN DE

ACHTERHOEK"
i

Modecentrum Teunissen Ruurlo
ENORME KOLLEKTIES

dames-, heren- en
kinderkleding
met zonnige prijzen . . .
JAPONNEN

PAKJES

BLOUSES

ROKKEN

T-SHIRTS

KOSTUUMS

KOLBERTS

PANTALONS

KINDERJURKJES

SPIJKERBROEKEN

JACKETS

T-SHIRTS

SPENCERS

Vrijdag Icoopavond

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

39,50

59,50

15,00

19,50

9.95

vanaf 100,00

vanaf 89,50

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

39,50

19,50

15,00

15,00

3,00

3,00 5,00

RUURLO

Beste Martlen en TIny,

Wan harte
gemeubileerd

met Jullie mooie, prak-
tische wandset.
Is de kamer er niet hele-
maal door veranderd en
véél leuker geworden?

Kom gerust nog eens
kijken, want Je weet we
hebben keus uit een fan-
tastisch fijn en kompleet
woonprogramma...

LUBBERS woninginrichting
Hengelo (GW.) - Raadhuisstraat 33 - Tel. 05753-1286

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18 Telefoon
FIAT 500 1973 FIAT 125 Spec.
FIAT 600 1970 AUDI SOL
FIAT 850 1970 VW 1302
FIAT 127 1971 FIAT 124
FIAT 127 1973 CITROEN 2 CV
FIAT 127 Spec. 3-drs. 1975 NSU 4
FIAT 128 1972-1973-1974 SIMCA Rally I

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

05735-1426
1972
1970
1972

1971-1972
1973
1970
1974

eoneoiuiB
hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen

13 JUNI

LA MARA

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

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

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

T> koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.Y tel. OR7M-16S7

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

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

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

PARIAN
Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

woeden iejdere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen & allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft a de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

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

konstruktie

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

Dames opgelet
vanaf a.s. vrijdag hebben wij een
rekje in onze zaak vol met

EENMALIGE KOOPJES UIT
ONZE KONFEKTIE-
AFDELING

Kom kijken en doe uw voordeel

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

OTTENS zonwering
De Boonk 9 Vorden Tel. 05752-2317

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

5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.
ZONNESCHERMEN:
breedte 200 cm uitval 100 cm prijs / 225,—
breedte 250 cm uitval 100 cm prijs ƒ 245,—
breedte 300 cm uitval 100 cm prijs ƒ 275,—
breedte 350 cm uitval 100 cm prijs ƒ 298.—
breedte 380 cm uitval 100 cm prijs / 310,—

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

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

ZiitpIiciiKcwrg - Vorden - Telefoon 05752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTAIs
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Autobedrijf
Bennie Wenfing biedt

CITROEN GS
CITROEN 2CV6

f e koop:
1971
1975

AUDI 80 S met gasinstallatie
en stereo radio cassetterec.
CITROEN 2CV6
2 CV 4
OPEL KADETT
FORD ESCORT 1300
VOLKSWAGEN 1302

dec. 1973
1972
1971
1969
1969
1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WV Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het Markt-
plein. De kosten zijn ƒ 2,— per persoon en
ƒ l,— beneden 16 jaar. Te beginnen 16 juni.
Hieraan is een leuke fotowedstrijd verbonden
inlichtingen hierover bij het VVV-buro

Zaterdag 19 juni
Avondwandeling in het buurtschap Medler.
Start 20.00 uur bij café Eykelkamp, Medler.

11 en 18 juni
Bezichtiging Pinetum landgoed „De Belten".
Kosten ƒ 2,50 per persoon. Voor eventuele
deelname opgave bij het VVV-buro.
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VIJFTIG JAAR VOLKSFEESTEN IN HET MEDLER/VORDEN
De ingezetenen van het Medler onder de gemeente Vorden zullen dit jaar voor de vijf-
tigste keer hun traditionele Volks- en Oranjefeest vieren. Dit feit zal op grootse wijze
worden gevierd met twee dagen waarin vele festiviteiten worden gehouden. Het begint
al op vrijdag 25 juni a.s. waarbij het cabaretgezelschap van Hulzen Willem uut Kotten
(dlalectgroep) een vrolijke avond zal verzorgen in de grote feesttent.

Zaterdag- 26 jozni is het de eigenlijke dag
van het Volksfeest. In de morgeniiren be-
gint men met het vogelschieten, bel- en
sdhtyfachieten. De sohutterskoning van '75
zal het eerste schot lossen gevolgd door
ere-ivoorzititer burgemeester mr. Vunderink.
Na de middag volgen dan de volks- en kin-
derspelen met het aloude dogcarrrjden met
Hendrik Bogchelman en Groot Jebbink
(Wever&nlk) op de ,,bok". Vender Is er nog
doeltrappen, een fHessengooitent en vele an-
dere spelen. De kinderen worden door de
aparte Mndercommissde beziggehouden en
voor hen z$n er allerlei leuke spelletjes uit-
gedacht met mooie prijzen.

's Avonds wordt er volop gefeest in de
danstent, tertwjjl op het kermilsteiTein aller-
lei attraMies aanwezig zijn. Er zal voor de
kinderen van de Medlersöhool op vrjjdag
28 Juni weer een schoolfeest worden ge-
houden; dat is in de loop der jaren zo ge-
groeid.

' HISTORIE
Vijftig jaar Volksfeest op het Medler is een
imjlpaal. De huidige voorzitter de heer A.
van Bruggen, die nu al weer twaalf jaar
deze flunotie vervuld vindt dat het feest
weer op een volledige wflize moet worden
gevierd. „Verleden jaar is het een beetje
de mist ingegaan en er sdheelide weinig aan
of het feest was ter ziele. We hebben het
programma niu praktisch rond en hopen dat
de Iflstitaollekte - deze week starten we er-
mee - ddt jaar goed zal worden bedacht.
Zonder deze bedrage van vele ingezetenen
rondom het Medler is het feest ondenk-
baar."

De voorzitter is overigens zeer tevreden
over de morele en financiële steun van de
Medlerdanen. „Er heerst hier nog een b^jna
ongekende saamhorigheid en daardoor lukt
het aütfld al was het de laatste jaren wat
moedlpcer. Maar wat wil je. Vroeger was
het bedrag voor elektrische stroom ƒ100,-,
nu het vtJtflvouKiïge. We hebben het feest,
dat anders eind augustus begin september
werd gehouden, nu vroeger gepland. Het
was altjjd een hele toer dit in de nazomer
„rond" te krijgen omdat er in de omtrek
(Ruurlo, Borculo, Ldnde enz.) ook veel der-
geüflïke festiviteiten waren. Zelfs heeft een
kermisexptotant ons eens in de steek ge-
laten."

OPRICHTING
Een van de nog in leven zijnde oprichters
van het Volksfeest op het Medler is Hen-
drik Bannink, die toendertfld een kippen-
broederrj had aan de Ruurloseweg. Nu
woont hij nabij 't Vogelbosje in het dorp,
maar kan zich nog vele dingen herinneren.
„Het was in het voorjaar van 1926 dat en-
kele initiatiefnemers uit 't Medler bijeen
kwamen in café Eykelkamp om onder het
genot van een sigaar en biertje een com-
missie op te richten. Er was immers nooit
wat te doen op 't Medler. Het was zo voor
elkaar; de toenmalige directeur va'h de zui-
velfabriek De Wiersse ('Bannink meende
van Donker) werd voorzitter en onder meer
werden gekozen Gert Wesselink (directeur
CDV Ons Belang), Ant. Eykelkamp, Jan
Gotink, Bart GeMnk, G. J. Kok, G. J. Kam-
perman en Joh. Eykelkamp (Broek). Het
bleef in de loop der Jaren traditie dat de
zuiveldirecteur voorzitter was, zodoende dat
er diverse voorzitters zijn geweest.
Hendrik Bannink werd na enkele jaren sec-
retaris-ipenningmeester en heeft dit meer
dan dertig jaar gedaan. Hjj werd opgevolgd
door Johan Kettelarfl, die al bijna vijftien
jaar penningmeester is, terwijl het secreta-
riaat onder meer lange tijd door Ribbers
(houtzagerij) werd waargenomen én nu
door Gerrit Nijenhuis. In de eerste jaren
werd het feest in het weiland bij bakker
Koers gehouden, later ging het naar de
overkant in verband met het drukke ver-
keer. Kermisexploitant Pietersen was aan-
vankelijk de vaste draaimolenleverancier,
later werden dat Haverlhoek en Jacob de
Vries, terwijl Herman de Vries met het
Hoofd van Jut kwam."

Bannink en met hem vele oudere ingezete-
nen herinneren zich als de „dag van gis-
teren" het tienjarig bestaan in 1936. „Er
was een grote allegorische optocht met
meer dan 25 wagens; van heinde en ver
kwamen de kijkers. Oude gebruiken als
Bruidskoe en Bruidswagen, de kindervisdte
met krentewegge, het zigeunersleven (fam.
Bertus Eykelkamp) dit alles werd kostelijk
weergegeven. De toenmalige burgemeester
W. C. Arriëns reikte de prijzen uit terwijl
öoncordia - dat al die vijftig jaar present
is geweest - het WÜlihelmius speelde. De
wagen van ons beeldde de Medilerfeest uiti
(compleet met de tap van Eykelkamp en dej
vogel) en mocht op verzoek van de burge

meester deelnemen aan het Koninginnefeest
in Vorden. Overigens de eerste prijs was
voor Zigeunersleven, 2. Sprookjesland (OL
School te Lande); 3. de Bruidswagens. Ber-
tus Arfman behaalde de eerste prijs bij de
versierde rijwielen, bij de loopgroepen ver-
wierven de kinderen Hagens de eerste prfls
met Heidekoningin.

OUDSTE COMMISSIELEDEN
Wat de organisatie van 't jaarlijkse Volks-
feest betreft, 't Medler heeft nog altijd twee
commisisies: de kleine en de grote commis-
sie. „De „kleine" bestaat voornamelijk uit
het dagelijks bestuur," aldus voorzitter Van
Bruggen, „de besluiten die in de grote com-
missie worden genomen worden door de
kleine uitgevoerd. In totaal hebben we on-
geveer 18 commissieleden."
Evert Gotink (Brandenborch) en Hendrik
Bogchelman (Ruurloseweg) behoren nu tot
d eoudiste comimissieleden. Zij hebben elk
meer dan 20 jaar deze functie vervuld. Hun
vaders zaten op hun beurt ook in de com-
missie, het was traditie dat deze functie
van vader op zoon overging. „De sfeer is
altijd uitstekend," zegt Hendrik Bogchel-
man, „alles gebeurt in goede harmonie." Hij
weet nog goed hoe de vogel, die eerst door
Viegen, later door Hendrik Jan Eggink en
Frederik Klein Brinke werd gemaakt meer-
malen 's nachts werd weggehaald door jon-
gelui, die hem tegen een of meer kratjes
pils weer inleverden.
Het aloude dogcarrgden werd door Gerrit
Wuonderink verzorgd, daarna door Verste-
gen en Gerrit Groot Jebbink, nu rijdt Bog-
chelman zelf ook meermalen. „Bij het ring-
rrjden te paard hebben we ons vaak krom
gelachen; vooral op een keer toen Toon
Huitink met zijn paard - dat geschrokken
Was van de muzikale tonen van Öoncordia -
in de mangels verdween "

GOEDE SFEER EN WAARDERING
Voorzitter Van Bruggen waardeert de goe-
de sfeer in de commissies. „We hebben nooit
geen moeilijkheden gehad. Persoonlijk Is het
me opgevallen dat we nooit geen politie no-
dig hebben en in het algemeen „onze eigen
boontjes" wel kunnen doppen. Door de on-
derlinge gemeenschapszin heeft het Medler-
feest of Oranjefeest Medler, zoals de volks-
mond zegt, kunnen blijven voortbestaan.
Alleen wordt de groep van omwonenden
kleiner, zoals in vele buurtschappen."
Van Bruggen wil speciaal benadrukken dat
de bevolking grote waarde aan het feest
hecht, omdat men gul zijn bijdrage geeft.
„Wij rekenen er als bestuur op, dat ieder-
yen ook vrrjdagavonds in de feesttent is

van het mooie dialectsttuk van Hulzen
Willem uut Kotten en zijn gezelschap te ge-
nieten."

Het oprichtings-

bestuur zoals dat

voor vijftig jaar

terug het

initiatief nam

om te komen

tot een volksfeest

in het Medler

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

BEZOEK UIT HONGARIJE
De Kerke-dag-tcranmissie van de plaatselij-
ke Hervormde kerk, die de kerke-dag/ge-
meente-dag voorlbereidlt, welke gehouden
zal worden in het Jeugdcentrum op zater-
dag 11 september en doorlopend tot zondag
12 septemiber in de kerkdienst, ontving van-
uit Wenen het bericht dat spontaan gerea-
geerd is op de uitnodiging aan een predi-
kanits-eohtipaar of predikant uit Oost-Buro-
pa om een paar weken aüs gasten naar Vor-
den te komen en deel te nemen aan de ge-
noemde Kerke-dag. En zo ook contacten te
leggen.
Het Europaiscihes Pastorat für Okumeni-
sche Beziehoingen (ds. K. van Dirimmelen te
Wenen) is er mee bezig. Visum-aanvraag,
geschikt predikants-echitpaar enz.
Het tihema van de genoemde Kerke-dag
luddlt: GELOVEN, OOK OP MAANDAG.
Dr. Aübert van den Heuvel, de bekende sec-
retardis-igeneraal van de Nederlandse Her-
vormde Kerk zal het onderwerp inleiden.
De aanwezigheid van een predikant uit een
land achter het z.g. ft&eren gordijn (zeer
waarschijnlijk Hongarije) geeft diepte aan

de bezinning. Stellig zullen velen deze dag,
dit weekend tijdig reserveren.

TWEE MORGENDIENSTEN
In de Herv. dorpsikerk worden in de zomer-
tjjd nu weer twee morgendiensten gehouden.
Na beide kerkdiensten is er voor gemeente-
leden, gasten en vakantiegangers de goede
mogelijkheid om met elkaar een kopje kof-
fie te drinken in het gemeentecentrum ach-
ter de kostenswoning, Kerkstraat 15, De
Voorde. Op de derde zondag van de maand
echter vervalt de vroegdienst en is er 's
avonds een gezamenlijke dienst van de Ge-
reformeerde en Hervormde kerk.

Kollekte Sonne-
vanck en
Zonnegloren
In de week van 14 tot en met 20 juni a.s.
wordt weer de jaarlijkse kollekte gehouden
voor het werk van bovengenoemde instel-
lingen. Men verzocht ons in verband met
de huidige situatie het volgende te uwer
informatie aan u door te geven:

Bestrijding tuberculose in Nederland
Dat de bestrijding van de tuberculose in
Nederland nog geen overbodige zaak is, kan
duidelijk zfln aan de ongeveer 2500 nieuwe
gevallen die thans nog per jaar voorkomen.
Ook de controle op circa 150.000 personen
die jaarlijks de consultatiebureaus éénmaal

of tweemaal moeten bezoeken, wegens een
verhoogd risico ten aanzien van deze ziekte,
spreekt duidelijke taal. Daarom is het een
verheugende zaak dat Zonnegloren de be-
strtjding van de tuberculose ook in deze tfld
onverminderd voortzet. Een taak die gaarne
en met grote bereidwilliglieid wordt ver-
vuld, maar waar wij van weten, dat het
financieel en economisch niet gemakkelijk
is.

Bestrijding tuberculose in het buitenland
Sonnevanck bestrijdt de tuberculose in Mali,
Zambia, Indonesië, Botswana en Nigeria.
Voor hen die enigszins met de leefwijze en
gewoonten van de inwoners van deze landen
bekend zjjn, zal het duideltjk zijn, dat hier
een geweldige taak wacht.
De verwachting van hen die deze kollekte
voor bedde instellingen in onze gemeente
verzorgen, is dan ook dit jaar - wat de op-
brengst betreft - zeer hoog gespannen.
Begrijpelijk en terecht! Stel daarom de kol-
lekiten wanneer zzjj bij u aankloppen voor
deze goede zaken, niet teleur!

Leefbaarheids-
groep Vorden
De akfcie „Ons dorp kan schoner" beoor-
deelt in 1976 de hagen, erfafscheidingen en
hekken. Deze beoordeling heeft alleen be-
trekking op bedoelde tudnafscheidingen in
de kom van het dorp. De jury bestaat uit
mevr. Harmsen en de heren G. Koldenho-
ven en A. Wesselink,

) 4» Vm.

50 JAAR GETROUWD

Vrijdag 11 juni is het echtpaar G. J. Wullink A. C. Wul link-G root Wassink 50
jaar getrouwd. De heer Wullink is 83 jaar en geniet nog van een goede ge-
zondheid evenals zijn echtgenote die 72 jaar is.

De bruidegom was van zijn beroep metselaar en runde het aannemersbedrijf
G. J. Wullink en Zn. Momenteel brengt hij zijn vrije tijd het liefst in de tuin door.

Mevrouw Wullink is een liefhebster van bloemen. Zij verzorgt haar bloemen
„uit de kunst", hetgeen wel blijkt uit het feit dat zij nog steeds 'n bladbegonia
heeft die zij 50 jaar geleden van haar moeder heeft gekregen!

50 JAAR GETROUWD

Vrijdag 4 juni was het echtpaar R. Stegeman en J. H. Stegeman-Oudenamp-
sen (Rondekampweg 3) 50 jaar getrouwd. De bruidegom (81) en de bruid
(80) verkeren beide nog in een goede gezondheid en brengen hun vrije tijd
door met tuinieren en knutselen, terwijl mevrouw Stegeman de huishouding
nog altijd als haar hobby ziet. Het echtpaar Stegeman heeft drie kinderen, 9
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

BI'J ONS IN VORDEN . . .
De meesten van owluu zölt wel wetten da'w hier in Vorden ok nog un Jödden-
kerkhof heb, maor d'r bunt nogal wat vremden de leste jaorn bi'j ekommen
en dee zölt t'r neet met op de heugte wean. Ik zol d'r ok neet oaver eschre-
ven hemmen a'k met Pinksteren neet tovallug ezeen hadde, dat ze un ni'je
draod um 't kerkhof etrokken hadd'n. En zo'n ni'je glinsterdraod volt van un
afstand al op. Vandaor.

Zovölle bezunders is t'r neet te zeen, maor 't is toch aardug um te wetten
da'w hier in Vorden veur den oorlog ok nog Jödd'n hadd'n.

Den oldsten steen (veur zowiet ik 't ontsieveren konne) was van 5671 (vol-
gens de jaortejling van de Jödd'n). Dat was dan nao onze tiedrekkening 1911.

Un deerntjen van vieftien jaor, Elize Meier heiten ze, lig daor begraven. Dan
vin i'j d'r nog de namen van Sander Philips, Aser Wertheim, Diena Jacobs,
Joseph Windmüller en nog un paar. Den Joseph Windmüller was zien tied
wiet veuruut, want an de name te zeen was zien vrouw gin Jöddinne. Zee
heiten Grietje de Jong. Toen misschien ok al oecumene? D'n lesten is t'r in
5694 is 1934 begraven. Ik kan mien un jaor vegissen in de tied, maor zovölle
maakt dat neet uut. Die heiten Anna Wertheim, misschien un zuster van Aser
dee 'k hierboaven al nuumen.

Argens vin'k 't jammer da'w de Jödd'n now mot missen in 't darpsleaven.
Zee hadd'n met eur bepaolde gewoonten en eur maniere van praoten toch
wel iets wat ons antrok en waor wi'j wel es umme mossen lachen. An de an-
dere kante wazzen ze ok helemaole in de gemeenschap openommen en wod-
den ze vaste neet veur minder anezeen of gediscremeneerd, um ut modern te
zeggen.

Wa'k jammer vinne is dat ze um dat kerkhof ni'j puntdraod heb etrokken.
Was dat now neudig? De Jödd'n heb jao zolange achter puntdraod motten
zitten in de moffentied. Motte wi'j dan um de doojen ok nog weer puntdraod
spannen? 't Zal wel gebeurt wean zonder d'r bi'j nao te denken. Zin hef 't jao
niks. Dee wat slegs veur hef met de grafstene, kan d'r toch zo bi'j kommen.

Laot ze 't t'r maor weer afhalen en trekken d'n un gewone gladde draod um-
mehen at un hegge te duur wod of neet kan vanwege de dennen dee daor
greujt. Want puntdraod um un Jödd'n kerkhof liekt neet bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Veur dee 't neet wet: 't Jödd'n kerkhof lig an de Lochemseweg net veurbi'j
de boerderi'j ,,'t Lange Ende" in de timpe an de Kamphuuzerweg.



Voetbal
TOERNOOIEN SV RATTI
De gehele SV Ratti stond dit Pinksterweek-
end in het telken van voetbal.
Maandagmorgen 2e Pinksterdag, vertrok
de veteranenipïoeg naar Pax (Hengelo Gld.)
voor een toernooi. Voor enkele spelers was
dit een tnaindnig vooraf, wanlt men ging per
fiets.
De afd. zaterdag met hun Ie en 4e elftal
gingen naar Doetimdhem waar DZC 68 haar
toernooi hield.

SV Ratti l afd. zaterdag ging onder leiding
van de nieuw aangestelde trainer T. ter
Beek de strijd aanbinden tegen Kilder,
DZC 68 en Meerwijk OBetuwe). Het bleek
achteraf een goede start te zijn voor trai-
ner Ter Beek die met zijn ploeg een eer-
volle plaats bereikte in een zwaar toernooi.
De eerste wedstrijd tegen Meerbeek werd
met 1—0 gewonnen, de tweede wedstrijd
tegen poule-winnaar Kilder werd met 2—O
verloren en de laatste wedsitrijd werd door
hard werken op een gelijkspel gehouden te-
gen DZC 68 O—0.

Daarna moest men strijden om de 3e en 4e
plaats tegen Loo. LJOO werd 2e van poule
2 en SV Ratti vian poule 1. In deze span-
nende en sportieve strijd wist SV Ratti de
volle winst te pakken: l—O, zodat SV Rat-
ti l de 3e prjjs mee naar huis mocht ne-
men. Een goed resultaat!

SV Ratti 4 was niet zo gelukkig en verloor
alle wedstrijden op een sportieve wjjze. Te-
gen Grolse Boys ging men met 4—O ten
onder. Dit was wel wat geflatteerd en zo
werd tegen Gaanderenise Boys de uitslag
wat kleiner 2—l voor Gaanderense Boys.
Tegen TJOO B moest SV Ratti 2 doelpunten
incasseren maar verloor met 2—0.

De vierde wedstrijd ging om de 7e of 8ste
plaats en in deze wedsitrijd wist SV Ratti 4
de eer te redden om van DZC te winnen
met l—O, zodat SV Ratti een beker en een
vaantje mee naar huis mocht nemen. Een
goed resultaat in een perfect georganiseerd
toernooi van DZC 68 uit Doetinchem. Maar
in zfln geheel een telken voor trainer T. ter
Beek om keihard met SV Ratti aan het
werk te gaan.

SV Ratti veteranen was minder gelukkig
en moest zelfs met speler Weerninik naar
het ziekenhuis om daar behandeld te wor-
den voor een gebroken pols, die hij had op-
gelopen in een sportieve wedstrijd tegen
Winterswijk. Bij een stand van l—l die la-
ter, omdat SV Ratti door dit gebeuren was
aangeslagen, met 4—l werd verloren. Ook
tegen Pax moest men de meerdere erken-
nen en verloor men met 1—0. Tegen Socii
werd de stand gelijk gehouden O—0. Uit al-
les bleek wel dat S V Ratti veteranen een
zeer sportieve ploeg was, want zij mochten
door hun sportMteit de Fair Flay-cup mee
naar huis nemen.

Het onderlinge toernooi werkte zjjn pro-
gramma verder af zonder bijzonderheden.
Zondag 3-Vèteranen 2—<1 (een heel goed re-
sultaat van de veteranen); Zaterdag 3-Rat-
tii A O—6; Zaterdag 3-Zondag 2 0—3.

Programma deze week: woensdag zondag
3-Zondag 2; donderdag Zaterdag 4-Zater-
dag 2. Zaterdag wordt het eerste gedeelte
van het toernooi van SV Ratti afd. zater-
dag afgewerkt van de 2e Mas GVB.

Zondag 13 juni toernooi veteranen die wordt
georganiseerd door Groenlo.

RATTI ORGANISEERDE
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op woensdag 2 juni werd op de Rattivelden
een geslaagd sohooilvoetlbaltoernooi gehou-
den voor alle Vordense scholen. Dit toer-
nooi was georganiseerd door de jeugdcom-
missie van Ratti. Er werd deelgenomen
door 8 teams.

De uitslag was als volgt: 1. Dorp I 6 pnt.
en tevens winnaar wisselbeker; 2. Hoge I
6 pnit.; 3. Dorp H 3 pnt.; 4. St. Ant. 3 pnt.;
5. Lande 3 pnt.; 6. Hoge H 2 pnt.; 7. Wil-
denlborclh l pnt.; 8. De Vordering O pnt.

Paardesport
Tweee Pinfcsterdag waren er in Geesteren
en ZeMiem ooncounsen, waaraan door pony-
en paaidecomibinaties van onze rijvereni-
ging' De Graafsdhap werden deelgenomen.
De resultaten waren voor meerdere ruiters
en amazones zeer gunstig. Bfl de pony's
werd Janeit Klein Haneveld met Pölaris 3e
in de L-dressuur (135 pnit.) en Alfred Sche-
pers met Sonja wend 5e mot 132 pnit. Bij het
BHSlprinigen werd Janet Klein Haneveld met
Pölaris 2e in de cat. B, Wiim Lenselink met
Sulivius wend Ie in de cat. C en Raymond
Ernst werd Ie in de cat. D.
Bij de paarden werd Petier Hollander met
Meteoor 3e in de L-dressuur (132 pnit.) en
Ben Wagenvoort met Mona 4e in de L-2
dressuur (136 pnt.).

Avondvierdaagse

Eerste dag richting Boggelaar; tweede dag
richting Enzerinck; derde dag richting
Kiefskamp; vierde dag richting Wilden-
borch.
Aanvang intocht zaterdag om plm. 5.00 uur.
Feestelyke intocht met medewerking van de
muziekkorpsen Concordia, Sursum Corda en
Concordia uit Eefde.
Route: café Lettink, Mispelkampdijk, Het
Wiemelink, De Steege, Het Jebbüik, De
Boonk, Zutphenseweg, Insulindelaan, Kerk-
straat, Schoolplein. Uitreiking van de
groepsprijzen en sluiting.

door Francodse Sagan - tekst
en Ghislain Dussart - fotografie

Brigitte Bardot werd op 28 september 1934
te Paiijs geboren. Op achtienjarige leeftijd
had zjj al carrière gemaakt als fotomodel.
Het was Mare Allégret die haar in de film-
wereld introduceerde en haar in contact
bracht met zijn assistent, de voormalige
Paris-Match journalist Roger Vadim. Onder
regie van Vadim maakte Brigitte Bardot
haar eerste grote film. De mytihe Bardot
was geschapen en nu twintig jaar later
haalt Bardot nog regelmatig de voorpagi-
na's van de kranten. Het mag toch wel bjj-
zonder genoemd worden dat het sex-idool
uit de vijftiger jaren nog niet is bijgezet
in de stoffige nostalgiankasit, maar dat zij
nog steeds een stralende persoonlijkheid is.
Brigitte Bardot is reeds lang bevriend met
de beroemde schrijfster Francoise Sagn,
dus lag het voor de hand dat vroeg of laat
Francoise iets over Brigitte zou schrijven.
Francoise Sagan heeft nu de tekst geschre-
ven van een prachtig fotoboek over Bardot.
De foto's zijn van een andere vriend van
Brigitte, de 'bekende Franse fotograaf
GMslain Dussart. Het is een verzameling
buitengewoon fraaie opnamen geworden
waarin de fenomeen Bardot zich manifes-

teert zoals we haar altijd hebben willen
zien. De foto's zijn gemaakt over een pe-
riode van tien jaar, maar gezien de schier
„eeuwige" schoonheid van Bardot zouden ze
ook best in tien dagen gemaakt kunnen zjjn.
Voor de geïnteresseerde fotograaf is achter
in het boek een overzicht opgenomen van
de opnanuetechnische gegeven. Verschenen
bij Elsevier Nederland B.V.

DIEREN IN HUIS
van Hau Reiiseiibrink

In samenwerking met de Nederlandse Ver-
eniging tot Bescherming van Dieren is een
handig boekje verschenen over de verzor-
ging' van huisdieren, geschreven door de be-
kende auteur Han Rensenlbrink.
Er staan veel leuke illustraties in en er is
ruimte opengehouden voor het inplakken
van stickers met afbeeldingen van huis-
dieren, die verkregen kunnen worden bij
het afwasmiddel Dulbro GLtron.
Het boekje is voorzien van een inleidend
woord van de Dierenbescherming en geeft
vele nuttige aanwijzingen en tips voor het
houden van verscMllende soorten huisdie-
ren. Deze uitgave is vooral erg leerzaam
voor kinderen en een leuk bezit voor iedere
dierenvriend.
Het boekje heet „Dieren in huis" en wordt
aangeboden tegen kostprijs plus verzend-
kosten. Voor ieder besteld exemplaar wordt
door de fabrikant van Dubro Ctron
nog een bedrag van 75 cent besohikibad
gesteld aan de Nederlandse Vereniging toÊ
Bescherming van Dieren, die, zoals u weet j
erg goed werk cia^t voor het welzijn van
dieren.
Huisdieren zijn eT|g populair in Nederland.
Zo zijn er alleen al ongeveer l miljoen hor
den en 750.000 katten in onze gezinnen, dl
genoeg reden om dit boekje van harte aan
te bevelen. Om de prijs hoeft u het niet te
laten.

Het boekje, van 48 pagina's, kost slechts
/S,95, ind. verzendkosten. Het wordt u
thuisigestuurd nadat u dit bedrag hebt over-
gemaakt op poat^giro 83 63 30 tnjv. De Fe-
nix BV, Zwolle. Op het strookje zet u „Die-
ren in huis".

B»*

Beweging voor

elke Nederlander

dus ook voor u!

Doe mee!

De Avondvierdaagse wordt dit weekend gelopen,

gauw nog even bij MARTENS binnenlopen.

Daar is keuze in van alles en nog wat,

dan wordt er met frisse moed gestart.

o.a.:

trim- en sportschoenen
shorts, shirts, sokken e.d

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9
Vorden

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

Eigenlijk durf ik ze niet eens goed te laten zien, die foto's van buurmeisje
Sandra. Maar omdat er toch wel een leuk verhaal achter die twee foto's
zit, heb ik ze uit mijn verzameling gehaald. Dat verhaal ging over een
Moederdag-geschenk van Sandra. Ze had me al zo vaak met een fototoe-
stel zien lopen, dat ze me vroeg, of ik in het geheim mee wilde werken aan
een leuk plannetje. Ze wilde haar moeder een mooie foto geven van
zichzelf. Eén, die ze in een echt lijstje wilde zetten.
En of ik nou de foto wilde maken, want- zei ze - "dat kunt u zo goed".
Tja, als ze zo beginnen, dan ben ik als was. En zo togen we op een
y.onnige middag samen het bos in. Om Sandra aan een kado te helpen.

Een week later kwam ze langs. Erg nieuwsgierig naar
het resultaat natuurlijk. Ze bekeek vol ontzag de twee
foto's, die ik door de fotozaak direkt maar had laten
vergroten. Want ze waren immers toch goed en ze
mocht de mooiste van de twee uitzoeken. Even was
het stil en ik wachtte bescheiden op de lof, die on-
getwijfeld zou komen. Toen begon Sandra te lachen.
En vroeg volkomen serieus. "Hebt u dat expres zo
gedaan met die boom uit m'n hoofd en die tak er
dwars doorheen?".

Die ene vraag richtte ineens mijn aandacht op de
achtergrond van beide foto's. Ik had, bij het maken
van de opnamen en na ontvangst van de foto's, alleen
gelet op het gezichtje. En niet die boom gezien en die
tak, die er toch wel een vreemd geheel van maakten.
"Ga maar gauw mee, Sandra", zei ik. "Dat was niet
expres, maar gewoon een vergissing". En toen
maakte ik de derde foto, die erg enthousiast werd
ontvangen door Sandra en door haar moeder. Die
twee andere heb ik maar niet laten zien.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.80 uur
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naalkursus vTfc 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmlntonklub In het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Dinsdagavond zomertralndng zwem- en po-
loklub Vonden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie Wndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hudshjschool o.l.v. mevr. Annelies TJJman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettea
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

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

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

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de plcknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderkluib De Flintertjes in De Voorde;
Kinderkhib De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Melsjesklub De Mub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Jeuigdsociöteiit apen van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeuigdsociëtedt open van 20.00 tot 22.00 uur

Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum BejaardenmJddag, 13.45
uur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
16 Viswedistrtjden De Snoekbaars
16 Chr. Vrouiwenver. Wlldenlborch
18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
18 Openbare les nutistolokfluflt en melodlka-

dulb, Jeugdcentrum
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Rekreatlef zwemmen Z en PC Vorden

'64 In de Dennnen
24 Jeugdcentrum Bejaandemmlddag, 13.45

uur
25 Volksfeest Denden
26 Vordense zwemkampioensdhappen

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

daal

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

Vonden '64

Augustus:
8 Vlawedstrijden De Snoekbaars

23-27 Zwemvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vonden '64

29 Viswedistrijden De Snoekbaars

Oktober:
9 Vdaweds'trfjden De Snoekbaars

Bibliotheekgalerie
Vanaf 8 juni is er in de Mbliotiheekgalerie
een tentoonstelliinig te besadhitigen, die is sa-
mengesteld door een groot aantal Vordense
vrouwen en enkele mannen. De expositie
heet Handwerk allerlhande(n) en deze
naam zegt al heel veel.
Het is een omvangrijke verzameling werk-
stulkken van allerlei aard, al of niet ge-
maakt volgens eigen ontwerp. De resultat-
ten mogen er dan ook zjjn. Behalve kant-
kloswerk, verwerkt in allerlei gebruiksvoor-
werpen en kaedingstukken, zjjn er wandkle-
den te zien, gemaakt djm.v. zeer uiteenlo-
pende technieken, kledingstukken., geweven
van zelfgesponnen wol, haakwerk, macra-
mé, bordiuiurwerk, poppen eniz. enz.
Vrijdagavond 11 juni zal er in de galerie
een kantlklos-demonstratie gegeven worden.
Uiteraard liggen er boeken bfl, niu voor
iedereen ter inzage, maar na afloop op 2 juli
a.s. te leen, zodat wellidht ook aan de hand
hiervan veel mensen creatieve ideeën kun-
nen opdoen.
Er is gebleken dat er mensen zjjn die de
exposities graag willen zien, maar de wen-
teltrap om er te komen als een belemme-
rin|g zien. In dat geval kan men van de
andere trap in het gebouw gebruik maken
en desgewenst is hierbij hulp te bdeden.



markilnx

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,1 0 cm

Advies, Leveren en montage

VORDEN,
Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

Gevraagd per l juli:
meisje voor 3 dagen per
week in huishouding en
eventueel winkel.
G. R. van Neck, Vorden-
seweg 70, Hengelo Gld.
telefoon 05753-1321

Woningruil: aangeb.
hoekhuis, 4 sl.k., c.v., ga-
rage. Gevraagd: huis met
3 sl.k. en grote tuin.
Brieven onder nummer
19-1 buro Contact

Te koop: g.o.h. kinder-
wagen (spijkerstof)
Telefoon 05752-2495

Te koop: Zundapp brom-
fiets i.z.g.st. kleur brons
D. Meijerink, Rommel-
derdijk l, Vorden, tel.
05752-6776

Gevraagd: woonhuis, vrij-
staand, liefst buiten de be-
bouwde kom.
Telefoon 05752-6821

DANSAVOND
VERENIGING
ALLEENSTAANDEN

op 20 juni om
19.30 uur in
hotel Meilink te
Barchem

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphcns Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

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

sinds 1830

Het bedrijf ontwerpt en installeert o.a. centrale

verwarming, leidingwerken en tanlcinstallaties.

Door uitbreiding van de werkzaamheden kunnen

wij plaatsen drie

(HULP) MONTEURS
(18-22 JAAR)

Indien men daarvoor interesse heeft en

ongeveer 18 jaar is, kan men de

3-jarige opleiding volgen tot monteur

( l dag per week).

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

G.EMSBROEKSZIM C.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER (05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

Een vertrouwd begrip:

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

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

Wegens verbouwing

gesloten
van maandag 14 t.m. vrijdag 25 juni

Sla nu uw slag:
a.s. vrijdag en zaterdag moet de winkel
leeg. Op alle artikelen korting van

Zaterdag 26 juni staan wij weer voor u
klaar in onze vergrote en gemoder-
niseerde

speciaalzaak in bloemen, groente, fruit

J. J. DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

BEKENDMAKING}
GAZELLE-dealer:

TRAGTER
Zutphenseweg 85

GAZELLE Tel. 1256

maakt bekend dat hij de
modellen 1976 van GAZELLE
heeft ontvangen, uitgepakt

en opgesteld.

Kom snel kijken.
Dat wordt
opstappen en
wegwezen.
Gazelle fietsen hebben Vredestein banden

Voor . . .

bikinj's

badpakken

zwemslips

en badlakens

uw adres . . ,

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEVRAAGD:

all-round
monteur

Autobedrijf Kuypers
Vorden - Telefoon 1393

Niet al te HP,
maar Mei Mode

Semi klassiek van uitvoering, zowel over-
hemd als pantalon. Prettig, passende maten,

waarin u zich helemaal thuis voelt.
Kwaliteiten, om voorjaar en zomer in

tegemoet te gaan.

textiel en mode
/chooldermcin

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders der gemeente
Vorden; gelet op het gestelde in artikel 132,
lid l van de Algemene Politieverordening der
gemeente Vorden; besluiten: aan te wijzen als
gebied, waarin van gemeentewege een dienst
van geregeld ophalen van huisvuil, keukenaf-
val, scherven en brandstofresten wordt on-
derhouden:

HET GEHELE GRONDGEBIED VAN DE
GEMEENTE VORDEN.

Bepalen: dat dit besluit in werking treedt per
l juli 1976.

Vorden, 8 juni 1976.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Keurig

verzorgd
drukwerk

In offset en boekdruk
Zwart of kleurendruk

Grote of kleine oplagen

Raambiljetten

Folders

Orderbloks

Briefpapier

Rekeningen

Familiedrukwerk

Vraagt u eens vrijblijvend prijsopgaaf

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

Stevige, royale tafel
in de maat 160 x 80 cm, met bijpassende massief eiken stoelen.

Rustiek en solide van karakter en vormgeving. Stoelen per stuk 135.
en de tafel slechts 345.-.

Kompleet als afgebeeld voor de raak geschoten prijs van 875.* ''

Vraag naar ons gratis Tapijtboek 1976



WIJ HEBBEN VAKANTIE VAN

11 T.M. 27 JUNI 1976

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

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Vorden

ZIE DE KOMENDE

VOETBALUITZENDINGEN

GOED !

Voor vakkundig advies en

installatie:

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Voor

vaderdag-
geschenken
naar:

Boek- en kantoorboekhandel

H l ETER IN K
Kom eens kijken,

een boek hoort erbij !

Weekaanbieding

DAMES-
SANDALET
met kurk-sleehak en

crepe-zool, bovenmateriaal

leer in brique en beige

normaal 44,95 deze week

34,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 , - Vorden

Vandaar de Histor
Gemakskalender.

Dat is 1. een erg leuke
verjaarskalender en 2. een
uitgebreide vraagbaak
voor elke amateurschilder

Komt u 'm maar
gauw bij ons halen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

WEEKENDAANBIEDING

Heren-
overhemden

v

bedrukt
deze week voor 18,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VADERDAG
zondag 20 juni

Voor vaders met een tuinhobby:
nu extra verlaagde prijzen
op tuingereedschap

15% korting
op alle voorradige tuinartikelen.
Op bloembakken voor tuin, terras
en balkon zelfs

20%
En dan hebben we nog een aantal speciale
prijzen, bijvoorbeeld:

WOLF ACCU-SCHAAR
kompleet 89,50

GAZONHARK met steel
van 19,20 nu 14,50

WOLF HAK
van 11,65 nu 6,50

GAZONBELUCHTER
van 14,90 nu 9,95

WOELER met hakje
voor de border van 9,20 nu 6,95

HANDHARKJE
voor de border van 7,95 nu 5,95

Gereedschappen voor huis en tuin

GEMS WINKEL
VORDEN 05752-2124)

Voor al uw

VLOER-

BEDEKKING
naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

.speciaal

MODERNE KATOENEN

VESTEN
in moderne kleuren

24,95
met bijpassende katoenen

COLTRUIEN
19,95

tcHÜel CA mode

/chooldermciA

Rabobank vorder.
de bank voor iedereen

Op dinsdag 15 juni wordt

het nieuwe bankgebouw

Zutphenseweg 26

officieel geopend door

Mr. M. Vunderink

burgemeester van, de

gemeente Vorden.

Op woensdag 16 en

ledereen die de ba„k wil donderdag 1 7 J

bezichtigen is hartelijk
houden wijwelkom.

Wij tonen u graag de vele

voorzieningen

en u kunt kennis maken

met onze medewerksters

in medewerkers.

open huis
van 18.30 tot 21.00 uur.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

|̂ HBH9Bî ||B^^^HIBinî B^HHIIB^MMnBKî H^H^^H^B^^Ki9HBnHl̂ ^BBaBMHiuiHBHHHM^HBKMMHBH^3K;̂ BBB^^BKBBî ^^nKBB

Wij gaan weg. 10 tof 50% korting
KINDERWAGENS

van 459,50 nu 299.50
van 299,50 nu 229,50
van 369,00 nu 259,50
van 299,50 nu 199,50

WANDELWAGENS

van 49,95 nu 34,95
van 59,95 nu 44,95
van 149,50 nu 119,50
van 129,50 nu 99,50

Ledikant en klepkast
van 695,00 nu 499,50
van 895,00 nu 599,50
van 865,00 nu 549,50

Houten kinderstoelen
van 109,50 nu 79,50
van 139,50 nu 99,50

Houten kibofa-box
van 129,50 nu 89,50

Plaids nu 9,95
Wiegdekens nu 19,95
Led. dekens nu 29,95

Autostoel
van 79,95 nu 49,95

Houten troon
van 29,95 nu 19,95

Autostoel en onderstel
samen 299,50 nu 199,50

Autostoel
van 99,50 nu 69,50

Babyhuis ECKHARDT Nieuwstad l O, Vorden
ALLES MOET WEG

AKTIE

Denkt u er aan, dat u VRIJDAG 11 JUNI EN ZATERDAG 12 JUNI uw waardecoupon inlevert voor

één vers krentebrood
met amandelspijs

bij: BAKKERIJ OPLAAT, DROGIST v. d. WAL, LEYENSMI DDELENBEDRIJF W. PARDIJS


