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Mr. M. Vunderink
opnieuw benoemd
tot burgemeester
van gemeente Vorden

In de raadsvergadering van dins-
dagavond werd bekend gemaakt
dat Mr. M. Vunderink met in-
gang van l mei opnieuw be-
noemd is tot burgemeester van de
gemeente Vorden.
Namens de raad werd de heer
Vunderink gelukgewenst door de
heer B. van Tilburg (PvdA). Hij
weer er op dat de taak van een
huidige burgemeester wel wat
verder reikt dan een "lintdoor-
knipper". Een ere-baantje is het
al lang niet meer. Men moet be-
reid zijn tot keihard werken.
"U hebt een stempel gezet op
veel dingen binnen onze gemeen-
te", aldus de heer Van Tilburg,
die vond dat de Vordense ge-
meenschap zich gelukkig mag
prijzen met het huidige openbare
bestuur. Hij betrok eveneens
mevr. Vunderink in zijn felicita-
ties. Namens de raad werd het
echtpaar Vunderink een bloemet-
je aangeboden.
Burgemeester Vunderink be-
dankte de raad voor deze geste.
Terugblikkend stelde hij: "Het
meest spreekt mij aan in het ambt
van burgemeester "het aktief
deelnemen aan het beleid". Een
behoefte die veel burgemeesters
hebben. Te aktief deelnemen
kreeërt risiko's, dan begeeft een
burgemeester zich op glad ijs. Ik
probeer het voorzichtig te doen.
Schuifelend en zorgen dat je niet
uitglijd. Een zorgvuldige afwe-
ging van belangen wordt je niet
altijd in dank afgenomen. Ik
hoop dat de raad mij de komende
periode kritisch zal willen
bijstaan en dat dit tot een vrucht-
bare ambtsperiode mag leiden",
aldus de heer Vunderink.

Nutsfloralia
Floralia bestaat dit jaar 55 jaar. Al die
jaren werden in het voorjaar stekplan-
ten uitgereikt aan de kinderen van de la-
gere scholen en ook aan volwassenen.
Ook nu wil men niet met die oude tradi-
tie breken en op 14 mei a.s. zal dan ook
de uitreiking van de stekplanten plaats
vinden.
De jaarlijkse tentoonstelling, waar men
de planten dan terug hoopt te zien en
waar zij mee kunnen dingen naar de vele
mooie prijzen, zal gehouden worden op
19, 20 en 21 september a.s. in de grote
zaal van het Dorpscentrum. Ook wordt
dit jaar weer een bloemschikkursus ge-
organiseerd, te beginnen in de tweede
helft van augustus. De juiste datum zal
te zijner tijd in Contact bekend gemaakt
worden.
Nadere gegevens omtrent de uitreiking
van de stekplanten vindt u in een adver-
tentie elders is dit blad.

Avo-Nederland
De jaarlijkse kollekte van Avo-Neder-
land wordt dit jaar in de week van 19
t/m 25 mei gehouden.
Sinds 1927 zet Avo-Nederland zich in
voor de gehandicapten, ongeacht hun
politieke- danwei levensbeschouwelijke
overtuiging.
Op woensdag 21 mei a.s. zal Socutera,
na het journaal op Nederland 2, een
filmpje over de doelstelling en het werk
van Avo-Nederland vertonen.

DANKWOORD
Het driedubbele feest van de verjaardag van de KoS|in, de kro-
ning en de herdenking van de bevrijding is een groot sukses gewor-
den.
Namens het gemeentebestuur wil ik graag de Oranjevereniging en
allen die op enigerlei wijze tot dit welslagen hebb^jpijgedragen
van harte dank zeggen voor het vele werk dat zij voWfn achter de
schermen hebben willen verrichten.
De gemeenschapszin die daaruit sprak was hartverwarmend en
heeft er voor gezorgd dat deze feesten voor organisatoren, deelne-
mers en toeschouwers nog lang in herinnering zullen blijven.

Mr. M. Vunderink,
burgemeester

Gemeen ten 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:
1. Verleende kollektevergunningen;
2. Ophalen huisvuil i.v.m. Hemel-

vaartsdag;
3. Hertaxatie i.v.m. waardebepaling on-

roerendgoedbelastingen;
4. Wet Arob publikaties.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
navolgende vergunning verleend:

— periode 12 mei t/m 18 mei t.b.v. Nat.
Commissie Alcoholbestrijding.

Ophalen huisvuil i.v.m.
Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zal op
donderdag 15 mei 1980 geen huisvuil
worden opgehaald. Wij verzoeken u
hiervan goede nota te nemen en er zorg
voor te dragen dat op deze dag geen
vuilniszakken langs de weg staan.

Hertaxatie i.v.m. waarde-
bepaling onroerendgoed-
belastingen
Met ingang van 1976 is in werking getre-
den de verordening op de heffing van
onroerendgoedbelastingen te Vorden.
Per diezelfde datum zijn o.m. de straat-
en wegbelasting en de personele belas-
ting komen te vervallen.
Als grondslag voor de berekening van
de belasting is gekozen voor de waarde
welke aan het onroerend goed in het
ekonomisch verkeer kan worden toege-
kend. In 1975 zijn dan ook alle gebou-
wen enz. door een erkend taxatieburo
geschat. Deze schatting per l januari
1975 is de afgelopen jaren het uitgangs-

punt geweest voor de berekening van
het bedrag dat eigenaren en gebruikers
aan onroerendgoedbelastingen hebben
betaald.
Volgens artikel 6 van de verordening op
de onroerendgoed-belastingen dient de
waarde iedere 5 jaar opnieuw te worden
vastgesteld. Zo dient m.i.v. J981 de be-
lasting te worden vastgesteld naar de
nieuwe heffingsgrondslag, d.w.z. vol-
gens de nieuwe schattingen gedaan per
1980.
De gemeenteraad heeft in zijn vergade-
ring van 27 november 1979 dan ook be-
sloten een krediet beschikbaar te stellen
om een hertaxatie te kunnen uitvoeren.
Houdringe b.v., het taxatieburo dat ook
in 1975 alle taxaties heeft verricht en
sindsdien ook is ingeschakeld bij nieuw-
bouw, verbouw, veranderingen, enz.,
zal ook nu de hertaxaties uitvoeren.
Hierbij zullen niet zoals in 1975 alle ob-
jekten volledig opnieuw worden ge-
taxeerd. Voor het taxeren van woning-
wetwoningen, premiewoningen, overige
woningen en garages wordt gebruik ge-
maakt van een taxatietechniek, die ener-
zijds resulteert in een betrouwbare
waardevaststelling en anderzijds de be-
woners zo min mogelijk overlast be-
zorgd.
Alle andere gebouwen zoals winkels, be-
drijven, boerderijen, enz. zullen op-
nieuw worden getaxeerd.

Het is dan ook mogelijk dat taxateurs
van het taxatieburo Houdringe b.v. zich
binnenkort bij u zullen melden voor de
hertaxatie. Deze taxateurs zijn in het
bezit van een door het gemeentebestuur
afgegeven legitimatiebewijs. Het ge-
meentebestuur verzoekt om aller mede-
werking opdat de taxateurs hun werk-
zaamheden goed kunnen uitvoeren.
Overigens bestaan er wel eens misver-
standen over het begrip "waarde in het
ekonomisch verkeer"; hieronder wordt

niet verstaan de waarde in bewoonde
staat of executiewaarde. Voor de onroe-
rendgoed-belastingen wordt onder eko-
nomische waarde verstaan, de waarde
die het onroerend goed zou kunnen op-
brengen als het vrij opleverbaar ver-
kocht zou worden. Het gaat dus om de
waarde die een woning zou kunnen op-
brengen als u hem zou verkopen en deze
direkt leeg zou opleveren. Dit is dus niet
hetzelfde als de waarde voor de inkom-
stenbelasting of de vermogensbelasting.

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

B.Th. Rondeel, Ruurloseweg 42, voor
het gedeeltelijk verbouwen van een
woonhuis en het verbouwen van een ga-
rage tot kantoor;

H. Broekman, Het Hoge 78, voor het
bouwen van een fietsenberging;
Ir. J. Ritter, Groenezoom 24 te Badhoe-
vedorp, voor het gedeeltelijk verande-
ren van het woonhuis aan de Wilhelmi-
nalaan alhier;

W. Onstenk, Holskampweg 5, voor het
bouwen van een ligboxenstal.

Gezinsdienst in Kapel
de Wilden boren
Aanstaande zondagmorgen 11 mei (de
moederdag!) zal er D.V. weer een ge-
zinsdienst gehouden worden in de Kapel
de Wildenborch, de houten kapel aan de
Kapelweg, halverwege Vorden-Lochem.
In overleg met de heer Kok, hoofd van
de Wildenborchse school en met zijn
echtgenote mevr. Kok-ten Broeke is de
liturgie samengesteld.
Kinderen van de Wildenborchse school
bereiden zich samen voor op deze ge-
zinsdienst en werken er ook aan mee.
En, wie weet, ook enkele jongeren uit
deze buurtschap. Iedereen is er zeer wel-
kom, a.s. zondagmorgen 11 mei.

"Alle Amerikaanse...
gasten al onder-dak en in bed...?",
vroeg iemand. Antwoord: "Nee, nog
niet alle 47..."
Heeft u nog een dak en een bed?
Graag spoedig bericht. En zeer be-
dankt! Teleoon 1366, familie Krajen-
brink, Ruurloseweg 19.

Gezamenlijke dienst op
Hemelvaartsdag
Volgende week donderdag, donderdag
15 mei (de Hemelvaartsdag)
Gereformeerde kerk en de
gemeente te Vorden een gezamenlijke

1 te houden en wel in de Gerefor-
meerde kerk.
In deze dienst, die begint op het
de aanvangsuur van de morge
diensten, hoopt dit jaar voor te gaan ds.
J. Veenendaal, Hervormde predikant te
Vorden.
Ja, de Hemelvaartsdag is vanouds een
(zoals dat dan heet) algemeen erkende
christelijke feestdag; maar het is (ook al
van vanouds) geworden tot een alge-
meen erkende christelijke fiets-dag.
En dat heeft ook z'n bekoring (in de
goede betekenis van dit woord). Hoe dit
ook zij, stellig kunnen en willen velen
dit kombineren (dauwtrappen moet im-
mers toch in alle vroegte gebeuren, bijna
vóór-dag-en-dauw...) en willen op deze
feestdag ook de gezamenlijke kerk-
dienst meemaken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN

13 mei Reisje K.P.O.
13 mei Soos
14 mei Ned. Bond v. Plattelands-

vrouwen
22 mei Bejaardenkring Dorpscentrum
20 mei NCVB Dorpscentrum
27 mei Soos

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

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

De heer A. Zeevalkink geridderd

D "Het heeft Hare Majesteit Koningin Juliana voor de laatste maal behaagd,
dat... "enz. enz.
In dez voor Juliana laatste lintjesregen heeft zij Vorden ook dit jaar niet vergeten.
De heer A. J. Zeevalkink, oud-hoofd van de bijzondere school Het Hoge werd na-
melijk benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende ver-
sierselen werden hem overhandigd door burgemeester M. Vunderink.
De heer H. J. Holsbeeke werd in Utrecht onderscheiden met de ere-medaille in zil-
ver in de Orde van Oranje Nassau. De heer Holsbeeke is 40 jaren in dienst geweest
bij de Nederlandse Spoorwegen.

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 11 mei, 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal. Donderdag 15 mei, Hemel-
vaartsdag, 10.00 uur, ds. J. Veenendaal,
gezamenlijke dienst in de Geref. kerk.

KAPEL DE WILDENBORCH

Zondag 11 mei, 10.00 uur, ds. J.C. Kra-
jenbrink, gezinsdienst m.m.v. de Wil-
denborchse school.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 11 mei, 10.00 en 19.00 uur, ds.
J.R. Zijlstra (bediening Heilig Avond-
maal).

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 10 en zondag 11 mei, dr. van -
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 10 en zondag 11 mei: J. Stip-
donk, Varsseveld, tel. 08352-2220; N.j.
Edens, Vorden, tel. 05752-1453. Spreek-
uur za/zo voor spoedgevallen: 11.30-
12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur, dr. Breu-
kink. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; s.v.p.
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.



slagerij

HAAS- OF RIBKARBONADE
heel kilo

SUCADELAPPEN
500 gram

BOTERMALSE BIEFLAPPEN
500 gram

Slagersleverworst
ring, 500 gram

Zwan hele Westfaalse metworst
± 700 gram

Johma knoflooksaus
100 gram

MAANDAG 12 MEI:

Speklappen 1 K 498
DINSDAG 13 MEI:

Braadribbetjes 1 MO 298
WOENSDAG 14 MEI:

Gehakt h.o.h. ^ 598

groenteman

Trakteer moeder zondag op verse

IVOORKUST ANANAS 295
EXPORT KOMKOMMER
+ BOS RADIJS 195
2 kilo heerlijke Franse

GOLDEN DELICIOUS

VS-markt heeft prachtige veilingverse bloeiende
planten, plantenbakken, hang- en klimplanten en
snijbloemen.

Pracht gemengd

MOEDERDAGBOEKET 495

FLORIJN

JONGE JENEVER 1QQR
fles 1 liter, geen 1595 of 1495, maar l tlwlf

COEBERGH

BESSEI
fles 1 liter, geen 1450 of 1350, maar
BESSENJENEVER f f gg

QIIPFRMARinTM DU ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD.)ourcnlVlflnlv l tl\l ÜV RUSSEN - GROENLO - GOOR • WORDEN

f YAPO

ANANAS
fors blik
570 gram
geen 98 of 89

MAAR NU

«SSf-*--
Tt»

GROLSCH
BIER
krat 20 pullen
geen 1495
of 1395,

MAAR

ooos

595
Voor Moederdag!

Nieuw!

ROMANTILUl
medium dry,
fles 0,67 liter 298,

NU 3 FLESSEN

GROTE SLAGROOM-
MOEOERDAGTAART

11 MEI: MOEDERDAG

± 1000 gram

VICTORIA-WATER
fles 1 liter 69

TOMATENPUREÉ oo
nu 6 blikjes, van 150 voor 90

MELKBROOO
800 gram, gratis gesneden 165
EIERKOEKEN
pak 10 stuks 159

IDELIGE PANNENSET
met bloemmotief . . **_
nu van 59,90 voor 44ruü

NUTRICIA BENCO
pot 400 gram, voor

Verkade choc.repen
pak 3 stuks, van 275 voor 249

AUTODROP
pak 3 rol, van 150 voor 115

BIOTEX koffer 7OR
groen of blauw, van 895 voor f %IO

Roodstenen

HANGPOT MET OOR
met Geranium, van 895 voor

WEEKENDTAS , OOR
2 soorten, van 2595 voor l «f «f U

VELUCO

BRUINE BONEN
1 literblik van 89 voor 79

NUTRICIA

CHOC. MELK
1 literfles, van 209 voor 179

JOLLY SMULPUDDING « fio1/2 liter van 209 voor l Q9

GOUDA'S GLORIE

TAFELMARGARINE , oo
kuip 500 gram, van 169 voor l UÏJ

FRIESE KOE

IJSTAART
8 personen, van 345 voor 298

FLAIR

AARDAPPEL-
CONTAINER
van 1195 voor 795
NIVEA

CRÈMEBAD
500 ml, van 598 voor 475

EIGEN IMPORT!

PORTAL ROSÉ des 450 FA

STERIEL MELK
mager, fles 1 liter 49

Douche- en
badschuim
met gratis zeep, van 595 voor

P.C.D.

PINDAKAAS
pot van 139 voor 119

TAARTBEWAARDOOS
met doorzichtig deksel,
van 595 voor 395

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 8/5TOT 14/5 1980



Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon en mijn
broertje

REMCO

Johan, Engelien en
Mark Heuvelink

7251 EL Vorden, l mei 1980
Stationsweg 13

Moederdagtips
EEN ROKSPUIT

ALLES KNIP SCHAAR
SPELDEKUSSEN

CENTIMETER enz. enz.
bij:

LAMMERS
Zutphenseweg

Gevraagd: aardbeienplukkers
Te koop: spinazie en rabarber
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, telefoon 05752-6659

Meisje zoekt kamer met ge-
bruik van keuken en douche.
In Vorden of omgeving. Brie-
ven onder nr. V-1 buro Con-
tact.

Te koop: stereo autocassette
Blaupunkt met 2 boxen. Te-
vens te koop: jonge konijnen.
Almenseweg 24, Vorden

Te koop: g.o.h. damesbrom-
fiets met helm. B. Wiersma,
Prins Bernhardweg 22, Vor-
den

Te koop: draagbare televisie
zwart/wit, half jaar oud.
A. Stieding, Smidsstraat 6,
Vorden, telefoon 3172

Te koop: zeilboot Tempescou
in zeer goede staat. Insulinde-
laan 5, Vorden

Te koop: elektronisch orgel
en een rijzadel. Brinkerhof
42, Vorden

Moederdag-Fongersdag
OldFashion ƒ516,—
Ascot trommel 3 vs. ƒ 576,—
Bato trommel 3 vs. ƒ617,—
Sprint-Tour 5 vs. ƒ 628,—
Champion Tour
10 vs. ƒ499,—
Sprint GT Tour
10 vs. ƒ916,50
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: l seizoen gebruikte
Vendex model Monaco bun-
galowtent af m. 230x230x190
cm hoog met vast grondzeil.
Prijs ƒ 195,—.
Telefoon 05752-2928

Te koop: plan t bloemen, dui-
zendschoon, klokje en violen.
A. Hissink, Heijendaalseweg
3, Vorden, telefoon 1778

Gevraagd: huishoudelijke
hulp 3 x per week van 9-12
uur. Borst, Galgengoorweg
14, telefoon 6796

Vanaf zaterdag 10 mei a.s. ve-
le soorten
PERKPLANTEN

o.a. geraniums, sal-
via's, begonia's,
afrikanen, argratum
en vele andere

HUITINK
Ruurloseweg 60,
7251 LS Kranenburg-Vorden

Wie heeft per vergissing op 30
april na de film in hotel Bak-
ker de verkeerde jas meegeno-
men? Donkergroen jack met
capuchon, dubbelzijdig draag-
baar, binnenkant beige. Ik heb
jou jas! Christiaan Brinkhorst,
Brinkerhof 31, telefoon 2419

Te koop aangeboden: plm. l
ha weiland, vrij van pacht. Te
bevragen bij J.W. Heersink,
Het Stapelbroek 4, Vorden op
9 en 12 mei v.m. van 9 tot 12
uur. Briefjes inleveren uiter-
lijk 13 mei 1980 ,s middags 2
uur. Gunning voorbehouden.

„Stenderkasten"
een goede bolknak-
50 stuks

SIGARENMAGAZIJN

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

Op vrijdag 16 mei a.s. trouwen

RIA HARMSEN
en
ALFRED ZWEERS

in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.)
om 14.00 uur.

Receptie van 16.00 tot 17.15 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), mei 1980
Memelinkdijk 4 / Schapendij k 5
Toekomstig adres: Berkenlaan 66,
7255 XE Hengelo (Gld.)

Onze ouders

RIA EN JOB VREEMAN
traden in mei 1955 in het huwelijk.

Ter gelegenheid hiervan zouden wij het
zéér op prijs stellen om u op zaterdag 17
mei 1980 op een receptie in café-rest.
Royal, Kruisweg 1049 te Hoofddorp te
mogen ontvangen van 18.00 tot 19.30
uur.

De kinderen.

2131 TL Hoofddorp, april 1980
M.L. Kingstraat 28

Inplaats van kaarten

Op maandag 12 mei a.s. hopen wij D.V. met onze
kinderen en kleinkinderen ons 30-jarig huwelijk te
herdenken.

W. JANSEN
J.F. JANSEN-PELSKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „den Bremer" te Tol-
dijk.

7234 SV Wichmond, mei 1980
Okhorstweg 3

Vereniging Vordense bad- en
zweminrichting In de Dennen

De openstelling van het bad zal
plaatsvinden op zaterdag 17 mei
1980 om 14.00 uur.

De verkoop van abonnementen zal
geschieden op 12, 13, 14 en 16 mei
a.s. in het Dorpscentrum en wel van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.

De tarieven voor 1980 zijn:

ABONNEMENTEN
tot en met 15 jaar f 36,50
16 jaar en ouder f 67,00

GEZINSABONNEMENTEN
ouders met kinderen tot en met 15 jaar f 130,00

10 BADENKAART
tot en met 15 jaar f 14,50
16 jaar en ouder f 25,00

ENTREEKAARTEN
tot en met 15 jaar f 1,75
16 jaar en ouder / 2,75

Voor 65+ gelden de tarieven tot en met 15 jaar.

Opgave voor zwemlessen vanaf 19 mei aan het
bad. Kosten 12 lessen voor f 21,50

Na vrijdag 16 mei zullen de tarieven voor de abonne-
menten met f 5,00 administratiekosten worden ver-
hoogd.
Tijdens de abonnementsverkoop kunt u zich nog op-
geven als lid van de vereniging. De lidmaatschaps-
kosten voor 1980 bedragen f 5,00

RIJWIELAVONDVIERDAAGSE
IN VIERAKKER WICHMOND

Inschrijving op 12 mei om 18.00 uur in
café Worm in Wichmond.
Start iedere avond vanaf 18.30 uur tot
19.30 uur.
Inschrijfgeld f B,— per persoon en
f 20,— per gezin.
ledere deelnemer ontvangt na 3 van de
4 tochten een medalje.

TOERTOCHT
OP HEMELVAARTSDAG

Inschrijving op 15 mei vanaf 10.00 uur
tot 13.00 uur.
Start tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Sluiting startburo om 17.00 uur.
Inschrijfgeld f 4,50 per persoon.
leder die de tocht uitrijdt ontvangt een
vaantje.

10 mei 1940 10 mei 1980

Het was oorlog toen wij samen begonnen, maar toch
zijn wij erg dankbaar voor al die jaren.

Samen met onze kinderen en kleinkinderen willen wij
ons 40-jarig huwelijk herdenken.

B. GROOT JEBBINK
A. GROOT JEBBINK-HAARING

Receptie vrijdag 16 mei van drie uur tot
half vijf in zaal „de Herberg",
Dorpsstraat lOa te Vorden.

Vorden, mei 1980
„Boskamp", Galgengoorweg 8

5S5555R55SÏS555S555Ï58:'TlTYyyYYTYYTYYYirYV
De beste kwaliteit krijgt u bij
slagerij Krijt

Vrijdag en zaterdag in de reklame

heerlijke biefstuk
van eersteklas Nederlands
rundvee! Voor u afgesneden door

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

A A A A A A A A .

Zaterdag 10 mei hopen wij met onze kinderen ons 40-
jarig huwelijksfeest te vieren.

G.J. AALDERINK
A.B. AALDERINK-RIETMAN

Gelegenheid om ons te feliciteren
's avonds om half acht in zaal „de Her-
berg", Dorpsstraat lOa te Vorden.

7251 AD Vorden, mei 1980
Nieuwstad 17

Op vrijdag 9 mei a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest te herden-
ken.

G. BRANDENBARG
A. BRANDENBARG-REGELINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant Schoenaker, Ruurloseweg 64
te Vorden.

Vorden, mei 1980
Zelledijk l

NÉITSFLORALIA
UITREIKINK
STEKPLANTEN

Voor volwassenen: 1 citroengerani-
um + 1 ster van Bethlehem
prijs per stel f 3 . —

Uitreiking hiervan op woensdag 14 mei a.s.'s mid-
dags van 3-4 uur bij hoveniersbedrijf Kettelerij, Zutp-
henseweg alhier.

Opgaven bij:
mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, telefoon 1743
mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, telefoon 1351
mevr. Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

Voor de schoolkinderen:
1 bladbegonia + 1 achimenes
prijs per stel f 3,50

De plantjes voor de schoolkinderen worden 14 mei
a.s. op de scholen uitgereikt.

Goed nieuws!
„Hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld opdat
wij zouden leven door Hem." (1 Joh. 4:9)

Kontaktadres: Ruurloseweg 6, Vorden

„Ga d'r maar
bij zitten.. tt

Ca maar zitten In zo'n prach-
tige stoel,
als prijs te winnen In de

ZOMERAKTIE
VAN DE
VORDENSE

\ WINKELIERS-
VERENIGING

Eerstvolgende trekking a.s. zaterdag
om 16.3O uur op het marktplein

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

Kom donderdag, vrijdag of zaterdag bij:

Zutphenseweg 64

r uw bloemengroet
aan moeder
Als speciale aanbieding:

l GROTE BEGONIA
van 9,75 voor

l KAAPS VIOOLTJE
van 2,50 voor..

6,75

1,75
Verder ruim gesorteerd in alle soorten
kamerplanten

VORDEN, ZUTPHENSEWEG 64, TELEFOON 05752-1508 b.g.g. 2054

Als inwoners van Vorden, lijkt het ons
niet overdreven, de Oranjevereniging en
alle medewerkenden te bedanken voor
de wijze waarop zij voor ons Koningin-
nedag en de Bevrijdingsdag tot een ge-
weldig feest hebben gemaakt, zeker ver-
geleken met die vele andere plaatsen,
waar men nauwelijks iets organiseerde.

Wij hebben weer volop bloeiende

TUIN/PERK/BALKONPLANTEN
met vele nieuwe soorten tegen scherpe prijzen.

geranium hang en tuccia
tomatenplanten en chrysantenstekken

ook voor zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Op Els, Keyenborg, tel. 05753-1395

ELRIA
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor moederdag
LEUKE TAARTEN
FIJNE CAKE
GESORTEERDE GEBAKJES
deze artikelen gaarne tijdig bestellen

PRACHT DOZEN BONBONS
EN ANDERE AARDIGE ARTIKE-
LEN VOOR MOEDER

bij:

T WINKELTJE IN BROOD / BANKET
A.G. SCHURINK, Burg. Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877



ï Is weer moederdag!
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Brand bij Sueters op de Kranenburg

De Vordense brandweer rukte zondagavond met groot materiaal uit voor
een brand bij de fam. H.J. Sueters op de Kranenburg. De brand is waar-
schijnlijk ontstaan, doordat bij het aansteken van de open haard in de
woonkamer, een opeenhoping van takken (vogelnest) in de schoorsteen
vlam heeft gevat. Aanvankelijk probeerden de bewoners van het pand de
brand zelf te blussen. Toen dit met behulp van brandblussers enz. niet
lukte, kon de inmiddels ijlings gewaarschuwde brandweer onder leiding
van kommandant T. Boesveld binnen tien minuten de situatie meester
worden. Met behulp van hogedrukspuiten kon het vuur, dat woedde op
de bovenverdieping, worden bedwongen.

Van de bovenverdieping is de boven de
woonkamer gelegen slaapkamer prak-
tisch geheel uitgebrand, terwijl ook an-

dere slaapvertrekken grote schade oplie-
pen. Hoewel door de bewoners, met
behulp van de buren nog veel kon wor-

den gered, ging toch een grote hoeveel-
heid beddegoed en kleding verloren.
Gelukkig heeft de benedenverdieping
weinig waterschade geleden. Het is niet
bekend hoe groot de schade is; een en
ander was verzekerd.

Het naast de woonvertrekken aange-
bouwde winkelpand van de heer Sue-
ters, waarin souvenirs, speelgoed, enz.
is ook gespaard gebleven. Het is moge-
lijk dat de winkelinventaris ook schade
zal hebben opgelopen, doordat zich in
het pand veel rook ontwikkelde.

Kompliment voor Oranjebestuur
Dat de Oranje- en bevrijdingsfeesten in Vorden zijn geslaagd is zonder
meer de verdienste van het bestuur van de Oranjevereniging. Dit bestuur
heeft de plaatselijke bevolking een programma voorgeschoteld dat klonk
als een klok. De burgerij op haar beurt heeft dit terdege weten te waarde-
ren, getuige de grote belangstelling bij de vele georganiseerde evenemen-
ten.

De festiviteiten begonnen reeds op
dinsdag 29 april toen Vordens To-
neel het prachtige toneelstuk "Het
Eindpunt" voor het voetlicht
bracht.
Het feest in Vorden begon met
klokluiden, samenkomst van de
kinderen van de lagere klassen van
de plaatselijke scholen, vlaghijsen
door de padvinderij en een toe-
spraak door burgemeester M. Vun-
derink. Deze wees onder meer op de
band die er toch wel bestaat tussen
het dorp Vorden en Koningin Bea-
trix. Een band die is ontstaan tij-
dens de ingebruikname van kasteel
Vorden als gemeentehuis en waarbij
u zich ongetwijfeld nog wel zult her-
inneren, Beatrix de officiële ope-
ning verrichtte.

Het traditionele vogelschieten met
een rekord aantal deelnemers werd
gewonnen door Dries Bijenhof. Hij
schoot de vogel naar beneden; 2. H.
Bielderman, kop; 3. T. Walge-
moed, rechtervleugel; 4. J. Zweve-'
rink, linkervleugel; 5. A. Tragter,
staart (na loting).
De uitslagen bij het buksschieten
vrije baan was als volgt: 1. T.
Nijenhuis; 2. W. Zweverink; 3. G.
Oltvoort.
Personele baan: 1. M.G. Eskes; 2.
M. Siemerink; 3. W. Zweverink.
Terwijl de oudere scholieren en vol-
wassenen onderweg waren voor de
oriënteringsrit, voerde de groep
"Kwenie" in het dorpscentrum een
musical op.
De prijswinnaars bij de oriënte-

ringsritten waren:
meisjes 5e klas: 1. Fonke Kok; 2.
Els Olhout; 3. Karin Reintje;
jongens 5e klas: 1. Eddy Horsting;
2. Mare Breunis; 3. Radjiender
Chutkan;
meisjes 6e klas: 1. Emmy Jansen; 2.
Wilma Wentink; 3. Leonie van Bil-
jouw;
jongens 6e klas: 1. Sidney Roerde-
rikveldboom; 2. Laurens Eykel-
kamp; 3. Johannes v. Kempen;
meisjes 13/14 jaar: 1. Henrike Dek-
ker; 2. Petra Meyerman; 3. Erna
Hissink;
jongens 13/14 jaar: 1. Henk Jan
Strang; 3. Ab Velhorst;
15 jaar en ouder: 1. C. Voerman; 2.
mevr. Voerman; 3. Hella Fries.

Bij het Emmaplein werden deze dag
door het echtpaar Vunderink een
tweetal bomen geplant, die ge-
noemd werden naar Koningin Bea-
trix en Prins Claus.
Een prachtig vuurwerk in de weide
voor het kasteel was het laatste on-
derdeel van deze geslaagde Konin-
ginnedag.

DODENHERDENKING
Nadat zondagavond de slachtoffers
van de tweede wereldoorlog waren
herdacht, werd in de Hervormde
kerk een herdenkingsdienst gehou-
den. De kerk was tjokvol. Aan deze
dienst, die onder auspiciën stond
van de Oranjevereniging, werd
medewerking verleend door ds. J.
Veenendaal, ds. Jaap Zijlstra en

pastoor M.J. v.d. Werf. Verder
werkten meezat Vordens Dames-
koor, de Chr^Plmengde Zangvere-
niging "Excelsior" en het Vordens
Mannenkoor.

Op maandagmorgen 5 mei waren
wederom honderden Vordenaren
op de been om de ontsteking van
het bevrijdingsvuur mee te maken.
Het vuur werd aangedragen door de
estafetteploeg van de plaatselijke
trimklub, die de vlam aandroeg
vanaf het Bevrijdingsmonument te
Wageningen.
Aan het verzoek van de Oranjevere-
niging aan de Vordense jeugd om
deel te nemen aan de zogenaamde
bombarie-optocht werd op grootse
wijze gehoor gegeven. Behalve de
kinderen op fietsen, karretjes, etc.,
werd er deelgenomen door de plaat-
selijke muziekverenigingen, de
ponyklub (die ook 's middags een
demonstratie gaf), jeugdverenigin-
gen, etc. Aansluitend vond een bal-
lonnenwedstrijd plaats,
's Avonds organiseerde de Vorden-
se Jeugdsociëteit een optreden met
de popgroep "Shed Libation". Aan
deze avond werd tevens medewer-
king verleend door drive-in disko-
theek"Saburac".

Burgemeester Vunderink wees erop
dat het goed is dat er iedere vijf jaar
aandacht aan de bevrijding wordt
geschonken. Dit ter nagedachtenis
aan hen die hiervoor gevallen zijn.
De estafetteploeg overhandigde de
heer Vunderink een enveloppe met
daarin een copy van de brief van de
kapitulatie van de Duitsers.
Namens de burgemeester van
Wageningen (waar de kapitulatie
plaats vond) kreeg de heer Vunde-
rink tevens postzegels aangeboden
die op 5 mei zijn afgestempeld.

Kulturele voorstellingen in het
Dorpscentrum
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden heeft van het gemeen-
tebestuur van Vorden bericht ontvangen dat op een gemeentelijke subsi-
die van maximaal ƒ 15.000,- kan worden gerekend voor een serie profes-
sionele kulturele voorstellingen in het Dorpscentrum. In het kader van
deze serie zullen l a 2 voorstellingen in Zutphen en/of Lochem moeten
worden gegeven, om voor provinciale subsidie in aanmerking te kunnen
komen. Hierover zijn nog besprekingen gaande met de Schouwburg in
Lochem en de Hanzehof te Zutphen.

Allerlei bijzonderheden zullen t.z.t.
huis-aan-huis in brochure-vorm aan de
Vordense bevolking worden medege-
deeld. Noteert u al vast de volgende da-
ta (grote zaal Dorpscentrum):
24 oktober: Roemeense Dansgroep; 22
novermber: Toneelvoorstelling; 15 ja-
nuari 1981: The Chris Barber Band; 14
februari 1981: Cabaret "Vangrail"; 13
maart 1981: Frans Halsema.

Kindervoorstellingen:
22 oktober 1980: Poppentheater "De
trekwagen"; 24 december 1980: Pret-

festival met o.a. Klukkluk; 15 april
1981: Film van Ome Willem.

KOFFIEKONSERTEN
In samenwerking met de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, afdeling Vqr-
den, is een zeer aantrekkelijke serie
koffie-konserten geprogrammeerd.
Bewust is gekozen voor professionele
musici van zeer hoog nivo. Dit brengt
nogal hoge kosten met zich, maar ver-
wacht wordt, dat de Vordense bevol-
king dit zal weten te waarderen. Bijzon-

derheden hierover treft u eveneens aan
in de folder die t.z.t. huis-aan-huis zal
worden verspreid. Het is wel goed de
volgende data al vast te noteren:
zondag 26 oktober 1980: Piano-konsert
van Georg van Renesse;
zondag 21 december 1980: Gheselscap
goet ende fyn met Robert en Anja van
Lint en Hein Krantz met een "Midwin-
ter" programma;
zondag 15 maart 1981: Amsterdams
Piano Trio met Rob Mann, piano; Jo-
han Berkhemer, viool; Daniël Esser, cel-
lo.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Frakties in de gemeenteraad gaan
informeel nog eens praten over het
investeringsschema
Naar aanleiding van vragen in de verschillende raadskommissie heeft het
kollege van Vorden de raad dinsdagavond nog eens het investeringsschema
voorgelegd zoals dat ook reeds in december 1979 ter tafel kwam. "Dus
geen nieuw beleid en dat hebben we ook niet beoogd'% aldus burgemeester
Vunderink, die zei te hopen dat de gemeente in het najaar wat meer duide-
lijkheid in de financiële positie heeft.

De heer J.F. Geerken (CDA) toonde
zich lichtelijk teleurgesteld. Hij had ge-
hoopt dat het kollege toch bepaalde pri-
oriteiten zou voorstellen. "Het beeld is
wat somber. Ik veronderstel dat we toch
nog wel wat te verwachten hebben van
de GAMOG N.V., opbrengst woning
Medler, isolatieplan", aldus de heer
Geerken.
De heer J. Bosch (PvdA) vond eveneens
dat er hier of daar nog wel geld te vin-
den is. Ook hij toonde zich over de hui-
dige gang van zaken teleurgesteld. Hij
nodigde de andere frakties uit om sa-
men te overleggen welke plannen er ge-
maakt moeten worden. "Desnoods zul-
len we het zelf als fraktie doen'^wlus
de heer Bosch.
Mevr. Bogaert (VVD) vond dat de raad
de hand best in eigen boezem mag ste-
ken. Zij steunde de voorstellen wn in-
formeel overleg te plegen. fl|
De heer G.J. Bannink (éénmanstraktie)
vond het juist dat het kollege op dit mo-
ment de kat uit de boom kijkt. "We
hebben niets aan luchtkastelen
bouwen", zo merkte hij op.
Op vragen van de heer B. van Tilburg
(PvdA) antwoordde wethouder H.A.
Bogchelman (VVD) dat de 40 mille uit
de opbrengst onroerendgoed belasting
inderdaad voor doelgerichte investerin-

gen zullen worden gebruikt.
Burgemeester Vunderink juichte het toe
dat frakties en raad binnenkort nog eens
informeel zullen praten om gezamenlijk
tot een nieuw en weloverwogen schema
te komen. "Het hoge tempo van zicht-
bare projekten kunnen wij op dit mo-
ment niet aanhouden. Een groot deel
van het beleid speelt zich af op een ter-
rein waar de burger weinig van ziet. De
burger zal zich moeten instellen op in-
vesteringsbedragen die lager zullen lig-
gen dan voorheen", aldus de heer Vun-
derink die vond dat de gemeente Vorden
er wat de voorzieningen betreft, nog
"niet zo gek voor staat"!
"Natuurlijk moeten we er wel voor wa-
ken dat we niet stil blijven staan", aldus
de heer Vunderink.

Voorstel tot sloop Medlerschool
wordt drie maanden aangehouden
Tijdens de behandeling van het voorstel
van het kollege om de Medlerschool te
slopen, werd de vergadering 20 minuten
geschorst. Dit om de raad in de gelegen-
heid te stellen te luisteren naar de
toespraak van onze afscheidnemende
vorstin. Staande luisterde de raad naar
het Wilhelmus.
Vervolgens kwam de Medlerschool weer
uitgebreid ter diskussie en evenals in de

diverse kommissievergaderingen ook in
de raad uiteenlopende opvattingen.
De heer J.F. Geerken (CDA) zou in
eerste instantie de sloop graag een a
twee jaren uitgesteld zien. "De sloop
kost 8000 gulden. Laten we het gebouw
met het oog op de budgettaire positie
van de gemeente verhuren totdat een an-
dere oplossing is gevonden", zo vond
hij.
Dit in tegenstelling tot de heer G.J. Ban-
nink /éénmansfraktie) die zich voor-
stander toonde om het gebouw direkt te
slopen. "Het kost alleen maar rentever-
lies. Twee jaren is er door de gemeente
getracht een andere oplossing te vinden
en tot op heden zonder resultaat."
De raad aanvaardde uiteindelijk een
voorstel van de heer B. van Tilburg
(PvdA) om dit voorstel nog drie maan-
den aan te houden.
Burgemeester Vunderink tenslotte: "Ik
ben bang dat deze drie maanden verlo-
ren tijd zal zijn".
Met de heren J. Bosch en A.J. Stolten-
borg (PvdA) tegen, werd het voorstel
aangenomen om 10.000 gulden uit te
trekken voor wijziging en onderhoud
van de bewegwijzering rondom het
dorp. De beide tegenstemmers waren
van mening dat één en ander in het toe-
komstige verkeersplan moet worden in-
gepast .
Burgemeester Vunderink: "Deze maat-
regelen bevorderen dat het verkeer ron-
dom het dorp wordt geleid".
Op een vraag van de heer J.F. Geerken
(CDA) deelde wethouder Bogchelman
(VVD) mede dat de isolatienota volgen-
de maand in de raad zal komen.

Het eerste tuinameublement is eruit!

D Zaterdag werd het eerste tuinameublement uit de zomeraktie van de Vordense Winkeliersvereniging thuisbezorgd bij de
fam. Derksen aan de Bieshorstlaan in Warnsveld. De voorzitter van de vereniging, de heer Lammers, overhandigde hun de
prijs. De volgende trekking is a. s. zaterdag om 16.30 uur.

Aanwinsten bibliotheek
Onderstaand een keuze uit de aanwin-
sten van de openbare bibliotheek:
Volwassenen: B. Bekker: Chris jan de
Krummele; N. Kazantzakis: Christus
wordt weer gekruisigd; Y. Keuls: Keuls
potje; H. Lansink: De stille wens; J. van

Manen-Pieters: Voetsporen op het wa-
ter; R. Rubinstein: Ieder woelt hier om
verandering; I. de Hond & B. Korten-
horst: Niet trouwen, wel kinderen; Batt-
ledress; uniformen en 1700 tot heden;
G. Phelps: An introduction to fifty Bri-
tishnovels 1600-1900.

Kinderen: Mitsumasa Anno: Het bos
van Anno; Chr. Nöstlinger: Wie ben je
Loekie Live?; R. Scarry: Het drukke
volkje van Bezigstad; S. Stern: Het
azijn vrouwtje; G. Stone: Het lied van
de wolf; E. Gibbins en G. Ewens:
Trucks.



De schaduwryke
oplossing voor

elke situatie.
De 'Luxaflex' zonneschermen bieden u

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

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

® Een wettig gedeponeerd handelsmerk van© Hunter Douglas

Lammers
meubelen /tapijt

Burg. Galleéstraat 26, telefoon 1421

DISCO DAUWTRAPPEN / DISCO DAUWTRAPPEN

ZAAL SCHOENAKER
2 ORGANISEERT OP HEMELVAARTSDAG 15 MEI

•o

disco dauwtrapper!
m.m.v.
DISCO DRIVE-IN-SHOW
VORDEN

o.
o.

f" Voor de grootste afstand met brommer of fiets diver- •£
se leuke prijzen.
Danswedstrijd aanvang 14.00 uur, toegang f 2,50

DISCO DAUWTRAPPEN / DISCO DAUWTRAPPEN

ten have produktiebv
—^— ——-—--———.heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
ren van komplete installaties t. b. v. de veevoeder-,
chemische- en genotmiddelenindustrie.

', Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

r
CÜ2 lassers en

% konstruktiebankwerkers

Wij bieden:

— interessant werk
- gunstige financiële voorwaarden
- goede pensioenvoorziening
- reiskostenvergoeding
- verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8, Vorden

l

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

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

l
\

%

l

Praktijk Fysiotherapie
W.J.G. DEKKERS/G.J. HEERSINK

DORPSSTRAAT 6

Ons telefoonnummer:

05752-1983
(na 18.00 uur: 2578)

Wij behandelen zowel partikuliere patiënten als
ziekenfondspatiënten

Op alle maten Husqvarna
handgazonmaalmachlnes
voor moederdag

20,- korting
Henk van Ark
Burg. Galleéstraat 5, Vorden

Moederdag.
41 ' **Imei.

Voor mams een gezellig bloemetje,
voor oma een fleurig heidje,

ze hebben het zo nodig.

Bij ons volop keus in:

LEUKE BLOEMSTUKJES
MOOIE SNIJBLOEMEN

PLANTBAKKEN
DROOGSTUKJES

BLOEIENDE EN GROENE
PLANTEN

CACTUSBAKJES EN
ZIJDEBLOEMEN

AARDEWERK, KERAMIEK
EN PORSELEIN

Bloemenspeciaalzaak

J J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

KREATIEF CENTRUM

"KERKEPAD tt

Verwen moeder en geef haar iets .voor
de vrije uurtjes.

borduur- en handwerk-
pakketten
breitassen, naaldenkokers
en nog veel meer moeder-
daggeschenken.

Handwerkspeciaalzaak
voor Vorden en omgeving.

Dorpsstraat 8, Vorden, telefoon 05752-1921

In onze huishoudshop
vindt u speciale
Moederdagkado's

LAKENSETS
ONTBIJTLAKENS
HANDDOEKEN
THEEDOEKEN
ZAKDOEKEN
OVERHANDDOEKEN
TAFELKLEDEN
HUISHOUDDUSTERS

Uw adres:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Wist u, dat bij

oo-

OO

de monturenvoorraad sterk is uitgebreid!

een half jaar garantie wordt gegeven op uw
nieuwe bril (inklusief glazen)

De oogmeting deskundig en verantwoord wordt verzorgd

Bij aanschaf van een nieuwe bril uw "oude" bril gratis wordt hersteld (indien mogelijk)

Brilreparaties zo mogelijk dezelfde dag klaar zijn

Vakwerk, service en een goede nazorg hoog in het vaandel staan

6 goede redenen om te kiezen voor:

Siemerink
ZUTPHENSEWEG 7

Juwelier Telefoon 1505 Opticien

Watisfij
Moederdag

van
Stelt u zich de verrukking voor als de verrassing op moederdag een van die magnifieke klein-
meubelen is. 'n Eiken mimiset bijvoorbeeld, of een lektuurbak, of zo'n prachtig wortelnoten
bloementafeltje. Ideeën kunt u bij Woonvisie te kust en te keur opdoen. Variërend van een

spiegel in massief eiken lijst tot aan een charmante sekretaire, speciaal voor haar.

TEXTIEL EN MODE

GEZAMCLUK MKOPtN MAAKT STÏEDS M
SCHf BPSTÏ PRIJZEN MOGELIJK DAT IS Of
K BACKT Ï»N MEUBf ir,BCXP WOONVISIE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514
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ŝ~
0
r-

<

O
>
0
r-

<

o
>
o
<
0
>
0
H
<

0>

)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mm f M Mi • volledige garantie

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

TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA 30 de Luxe 1977/78
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1979
TOYOTA 1000 nov 1976
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
AUSTIN Allegro 1974
OPEL Ascona 19 4-deurs 1977
OPEL Kadett Special 2- en 4-deurs. 1978/79
PEUGEOT 304 GL 1976
MAZDA 323 ES 1979
DATSUN 1400 Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1978
FORD TAUNUS 1600 L Station 1977
VOLKSWAGEN Golf 1974
SI MCA 1301 Special 1975

Vertegenwoordiger T. Klasens, Q8340-42555

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

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

„JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

! tenhaveengineeringbv
1heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-

ren van komplete installaties ten behoeve van de ^
veevoeder-, chemische- en genotsmiddelenindustrie *

Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

\ TEKENAAR (wtb.)

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHHM 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

MM l
met goede praktijkgerichte inzichten en theoreti-
sche kennis op MTS-nivo.
Leeftijd van plm. 23 jaar.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te %
richten aan:
TEN HAVE ENGINEERING B.V.
Industrieweg 11, postbus 27
7250 AA Vorden, telefoon 05752-2244
tussen 8.00 en 16.30 uur of na werktijd tus- $
sen 18.00 en 19.00 uur telefoon 05457-2748 $
____— %

Industrieweg 1 1 Postbus 27 7250 AA Vorden Tel 05752-2244
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Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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nieuwe
Nu is het de tijd voor nieuwe tuinstoelen. Grote kollektie van een-
voudig tot erg mooi. En in alle prijsklassen.

barendsen
Maak nu uw keus in onze zaak.

ZUTPHENSEWEG 15, VORDEN, TELEFOON 1261

Je eerste stap in de maatschappij
zetje met de Bondsspaarbank.

Nu je de schooldeur voor de laatste keer
achter je hebt dichtgetrokken, kom je voor vragen
te staan waar je een paar weken geleden nog geen
weet van had.

"Hoeveel bedraagt het minimumloon van een
18-jarige?", "Hoe vraag ik een studiebeurs aan ?",
"Hoe schrijf ik een goeie sollicitatiebrief?" enz.

Een gratis boekje vol handige tips.
De Bondsspaarbank heeft een handig boekje,

dat je antwoord geeft op al deze vragen. Een soort
wegwijzer voor schoolverlaters dus. Vol raad-
gevingen en leuke tips. Een hoofdstukje over hoe je
het goedkoopste kunt reizen, vind je er bijvoorbeeld
ook in terug.

Je krijgt het boekje gratis en voor niks als je
even langs gaat bij de Bondsspaarbank. Je hoeft er
niet eens een rekening voor te openen. Al zou dat
op zich misschien zo
gek nog niet zijn.

Loop dus even
binnen bij de
Bondsspaarbank.
Er is er altijd één
in de buurt.

Slimme schoolverlaters
lopen evdfcinnen bij de

BONDSSPAARBANK S
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem.

WILT U WEER EEN
MOOIE BLOEMENTUIN?

Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle
soorten

perkplanten
Vers uit onze kassen. Ook voor handela-
ren.

Tevens geraniums,
fuchsia's en tomatenplan-
ten
inpakmateriaal meebrengen, zelfbedie-
ning

Kwekerij Huberts
Pastoriestraat 1, Baak, telefoon 05754-406

Sloggi zit
altijd goed.

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

05752-1314 en 05750-23346

Sloggi
Een altijd nieuw slipje maakt katoen-revolutie:
De altijd nieuwe Sloggi.
Vouwen en kreuken verleden tijd.
Sloggi tanga maat 36^2 f 7,95
Sloggi mini maat3644 f 8,95
Sloggi midi maat 38^8 f 9,95
Sloggi maxi maat 38-50 f 10,95

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

de grote
mcdetiend!

korte jasjes
in diverse
modellen
Hier bijvoorbeeld
een strikjasje

vanaf 98,-

VORDEN TEL (05752) 1381

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 11/z jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Woensdagmiddag geopend

Voor Moederdag
is 't gemakkelijk kiezen uit
zo'n grote kollektie schoenen
en tassen bij Wullink.

WULLINK
vooraan In schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

•l

\

KUNSTHANDELS
LIJSTENMAKERIJ

hoogwaardig antiek
o.a. Engelse dekenkist,

Spaanse betaaltafel enz. enz.

PBBBPOOOOOB

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

QOOBBBOBDPBOaBOBODQDaB



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 mei 1980
42e jaargang nr. 10

Jongensteam van Dash kampioen

D Afgelopen zaterdag werd in de Hanzehal te Zutphen een minivolleybalkompetitie gehouden. Deze kompetitie werd georga-
niseerd door "De Ijsselstreek". Kampioen werd het jongensteam (12 jaar) van Dash. Twee meisjesteams van Dash werden elk
tweede. In de Hanzehal werden ca. 40 wedstrijden gespeeld.
Op de foto: links: Ronald van Eijk; rechts: Henk Peters; en de spelers van het kampioensteam: Rens van Houte, Herbie Deur,
Michel van Burk, Rene Ubbink. Bennie Kolkman was wegens ziekte afwezig.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Ratti l - EGVV 1: 3-3
Ratti, afdeling zaterdag, heeft in de
laatste kompetitiewedstrijd - thuis tegen
EGVV l uit Gelselaar - een verdiend 3-3
gelijkspel behaald. Het was een erg har-
de wedstrijd, waarbij rechtsback A.
Klein Ikkink na een prachtige solo met
een laag schot aan Ratti de leiding gaf:
1-0. In de vijftiende minuut kwam
EGVV gemakkelijk aan de gelijkmaker
doordat een scherp genomen voorzet
min of meer door Bennie Aalderink in
eigen doel werd gelopen: 1-1. EGVV
wist nog voor rust een kleine voor-
sprong te nemen via Chris Zieverink, die
vanuit een onoverzichtelijke situatie
voor het Ratti-doel, de bal in het net
joeg: 1-2.
Na de hervatting bracht Jan Nijenhuis
uit een vrije trap, net buiten het straf-
schopgebied, de stand andermaal op ge-
lijke voet: 2-2. Ratti verhoogde de score

weer door Jan Nijenhuis, die tussen een
wirwar van spelers kon doelpunten. In
de laatste minuten maakte Chris Zieve-
rink van EGVV handig gebruik van een
misser van de Ratti rechtsback; vrij voor
goal maakte hij geen fout: 3-3.

H en K l -Ratti 1:0-0
Het eerste elftal van Ratti afdeling zon-
dag heeft de voetbalkompetitie toch nog
met een verrassend 0-0 gelijkspel tegen
koploper Hummelo en Keppel l afge-
sloten. H en K, dat onlangs reeds het
kampioenschap van de afdeling binnen-
haalde, bleek in de eerste helft iets ster-
ker dan de gasten uit Vorden/Kranen-
burg. De thuisklub had pech toen een
eerste aanval op het Ratti doel, waarbij
de bal in duidelijke buitenspelpositie
achter doelman Huitink verdween, geen
resultaat had; het doelpunt werd terecht
afgekeurd.
Ook toen hun middenvoor vrij voor de
Ratti-goalie kwam, had zijn schot geen
sukses. Bij Ratti had Jan Schoenaker
voor rust een mooie kans, maar de H en
K-doelman bleek paraat.
Na de thee werd Jan Schoenaker op de

middenvoorplaats vervangen door
Frans Bleumink, terwijl Hartman de ge-
blesseerde Jos Jansen verving. Ratti had
nu het heft in handen en de thuisklub
kwam er praktisch n^. meer aan te pas.
Bleumink had pe^A toen zijn door
Theo Polman aang^even bal, ternau-
wernood door de H en K-keeper tot
hoekschop kon worden verwerkt. Ook
de vrije trap van Theo Polman, net over
de uitlopende doe^tóediger, had een
beter lot verdiend.^Bor het slecht be-
nutten van de kansen moest Ratti met
een gelijkspel (0-0) genoegen nemen.
Een kleine zege voor Ratti zat er duide-
lijk in. Doordat Oeken - eveneens de-
gradatiekandidaat - zijn laatste kompe-
titiewedstrijd in winst omzette, zijn Rat-
ti en Oeken gelijk onderaan geëindigd.
Evenals enkele jaren geleden, zal er nu
tussen beide teams een beslissing moeten
worden gespeeld, om uit te maken wie
uiteindelijk zal degraderen. Waarschijn-
lijk zal deze belangrijke ontmoeting
aanstaande zondag 11 mei op een neu-
traal terrein (dat van de Warnsveldse
Boys???) worden gespeeld.

Beslissingswedstrijd Vorden III
Door thuis met 5-1 van Baakse Boys II
te winnen moet Vorden III om het kam-
pioenschap een beslissingswedstrijd spe-
len tegen Be Quick IV. In de ontmoeting
tegen Baak stond Vorden bij rust met O-

V orden 5 kampioen

D Het vijfde elftal van de voetbalvereniging Vorden is er zondagmorgen in geslaagd ongeslagen kampioen te worden in haar
afdeling. Bij de rust leidde Vorden in de ontmoeting tegen Socii V met 4-0 dankzij goals van Henk Steintjes (2x), Jan Leegstra
en Jannes Koster. De eindstand 7-0 werd na rust bereikt via goals van Derk Besselink, Ab Nijenhuis en Toon Wesselink.

l achter. Na de thee scoorden Henk
Hengeveld (2x), Ab Wentink, Tonnie
en Henk Lubbers de doelpunten voor de
thuisklub.

Voetbaluitslagen v.v. Vorden
Vorden II-Vios Beltrum 30-1; Vorden 3
- Baakse Boys 25-1; Vorden 4 - Eiber-
gen 55-1; Kotten 2 - Vorden 4 4-0; Vor-
den 5 - Socii 5 7-0; Vorden 6 - Lochem 9
2-0; Dierense Boys 6 - Vorden 8 0-2.

VOLLEYBAL

Sukses voor Dash-jeugd
Voor de volleybaljeugd in de leeftijd
van 8 tot 12 jaar (mini of pupillen)
wordt in distriktsverband in toernooi-
vorm de kompetitie verspeeld. Afgelo-
pen zaterdag werd in de Hanzehal te
Zutphen het laatste toernooi voor dit
seizoen gehouden. Door de volleybal -
vereniging Dash werd door 6 teams deel-
genomen. Zowel de jongens als de
meisjesgroepen hebben goede resultaten
geboekt. Het jongens A-team werd zelfs
kampioen, terwijl de meisjes A op de
tweede plaats eindigden. Dit is een zeer
verdienstelijk resultaat waar het Dash-
bestuur uiteraard ook zeer content mee
is.

Dash-toernooi
Het op 31 mei a.s. op de velden van de
v.v. Vorden te houden buitenvolleybal-
toernooi heeft zoals eerder is bericht aan
belangstelling niet te klagen. Bij het be-
stuur bestond de vrees, dat als gevolg
van het defilé voor het paleis Soestdijk
en de televisie-uitzending daarvan, een
verminderde belangstelling zou bestaan.
Maar het aantal aanmeldingen overtrof
alle verwachtingen. Het rekord van
vorig jaar met 165 teams is met grote cij-
fers gebroken. De aanmelding bedra^^
nu reeds 208 teams. Op 45 uitgezflk
volleybalvelden zullen de wedstrijden"
worden verspeeld.
Het publiek heeft gratis toegang. Tij-
dens het toernooi zal een verloting wor-
den gehouden.

TOUWTREKKEN

mannen van coach-trainer Jan Willem
Bröcker wisten in de zware 720 kg. klas-
se niet alleen de konkurrentie (Eibergen
en Bekveld) de baas te blijven, tegen het
eveneens favoriete Twente I werd een l -
l puntenverdeling bereikt. Beide teams
gaan aan kop met 29 punten (na drie
toernooien). Eibergen werd eervol twee-
de en Bekveld en Twente I behaalden
een gedeelde derde plaats.
Het toernooi werd gehouden op het
nieuwe sportkompleks van de Eerbeek-
Hallse touwtrekklub EHTC. Na een
welkomswoord van de vice-voorzitter
van EHTC, de heer Wolters, kwamen
de teams uit de 720 kg klasse, de 560 kg
klasse en de jeugdklasse in aktie.
In de 720 kg klasse was de eindstand:
1. Heure, 11 p; 2. Eibergen, 9 p; 3. Bek-
veld en Twente I elk met 8 p; 4. EHTC
en Hofboys elk met 3 p; 5. Twente II, O
p. In het algemeen klassement staan
Heure en Twente I nu gelijk met 29 pun-
ten, gevolgd door Eibergen met 27 en
Bekveld met 23 punten.
Bekveld kwam in de 560 kg klasse beter
voor de dag en wist nog net vóór het
sterke Vorden-team de eerste plaats te
behalen. Eibergen en Heure mochten
met de derde en vierde plaats tevreden
zijn. Vorden en Eibergen gaan nu nek
aan nek na drie toernooien.

Eindstand 640 A klasse: 1. Bekveld, 13
p; 2. Vorden, 12 p; 3. Eibergen 10 p; 4.
Heure, 9 p; 5. Erichem 6 p.
Bij de jeugd haalde Bekveld in de A-
klasse eveneens de hoogste lauweren,
echter op de voet gevolgd door het Zel-
hemse Oosterwij k.
Jeugdklasse A: 1. Bekveld, 10 p; 2. Oos-
terwijk, 8 p; 3. Treklust, Warnsveld 5 p;
3. Bisons, 5 p; 4. Erichem 2 p; 5. Heure,
O p. Bekveld leidt in het klassement met
30 punten.

Groep IV: R. Mullink-P. Besselink 0-2;
R. Lichtenberg-B. Nuesink 2-0; J. Kuin-
R. Slutter 0-2; E. Hengeveld-R. de Beus
2-0; R. Slutter-R. Mullink 2-0; P. Besse-
link-B. Nuesink 0-2; R. Lichtenberg-R,
de Beus 0-2; E. Hengeveld-J. Kuin 0-2;
P. Besselink-E. Hengeveld 2-0; R. Lich-
tenberg-R. Mullink 2-0; R. de Beus-R.
Slutter 2-0.

Heure winnaar in Eerbeek
Het touwtrekkersachttal van Heure,
Borculo heeft zich op het derde bonds-
toernooi in Eerbeek kranig geweerd; de

Onderling kompetitie DCV
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Masselink-Slutter 2-0; Graaskamp-Wes-
selink 1-1; Ruesink-Grotenhuis 0-2;
Hoekman-Brummelman 2-0. Jeugd
groep I: J. Dij k-H. Dijk 0-2; groep II: J.
Slutter-E. te Velthuis 0-2; H. v.d. Ka-
mer-E. Brummelman 0-2; groep III: H.
van Langen-R. Bulten 0-2; J. Kruisel-
brink-M. BoerkampO-2; J. v.d. Kamer-
M. Boerkamp 0-2; F. Rouwenhorst-J.
Kruisselbrink 0-2; J. v.d. Kamer-R. Bul-
ten 0-2; H. van Langen-J. Kruisselbrink
2-0.

PAARDESPORT

L.R. en P.C. "de Graafschap"
Paarden: Op het kringkonkours te La-
ren, zaterdag 19 april, behaalde Joop
van Druten met Marco een tweede prijs
in de B-dressuur. Ben Wagenvoort met
Patrick werd tweede bij het B-springen.

Pony's: De pony's gingen zondag 27
april naar Bathmen. Zij behaalden in de
afdelingsdressuur viertallen een derde
prijs. Individueel werden Erik Pardijs
met Helma en Hennie Lenselink met
Sulvius elk derde in de klasse L-dres-
suur.

Zeskamp speelde V.T.P.
mixteam parten
In hun opmars naar een kampioenstitel
is het zaterdag-mixteam van de Vorden-
se tennisvereniging V.T.P. in de uitwed-
strijd tegen Tega (Gaanderen) gestrui-
keld, door met 4-1 te verliezen. Dit was
tegen de verwachting in, aangezien thuis
met 3-2 was gewonnen. Vorden was ge-
handicapt door het niet meespelen van
Ron van Wijk en Frans Hompe. Dit
i.v.m. de zeskamporganisatie.

Alle hoop, op toch nog een kampioens-
titel voor V.T.P., is gevestigd op het he-
renteam bestaande uit Jan Krooi, Eelke
Huizinga, Joop te Brake, Dick Weyers;
Theo ter Beek en Peter Bielowski, dat
met 5-1 van Warnsveld won.

De A-junioren verloren zaterdag met 2-
4 van Doetinchem. Het mix-team (zon-
dag) was thuis niet opgewassen tegen
kampioenskandidaat Rakum uit
Hengelo. Vorden verloor met 1-7. Het
zaterdag-herenteam verloor met 5-1 van
Holten.

Het programma voor komend weekend
luidt: zaterdag junioren Varsseveld -
V.T.P.; heren V.T.P. - Ruurlo; mix
V.T.P. - De Hoven; zondag heren
V.T.P. - Bergh; mix Quick - V.T.P.

Motorklub 'De Graafschaprijders'
winnaar zeskamp te Vorden
Het team van motorklub "De Graafschaprijders" is in Vorden winnaar
geworden van de zeskamp die in het kader van de Oranje- en bevrijdings-
feesten werd georganiseerd.
In totaal namen 12 ploegen aan deze zeskamp deel, die via voorrondes uit
moesten maken wie uiteindelijk in de finale zouden komen.

In de eerste voorronde kwamen uit:
touwtrekvereniging "Medler"; fa. Dos-
tal; verpleeginrichting Enzerinck;
zwem- en poloklub Vorden '64; voetbal-
vereniging "Vorden" en de voetbalvere-
niging "Ratti". De beide voetbalvereni-
gingen en de zwemklub plaatsen zich
voor de finale.
In de tweede voorronde kwamen uit:
volleybalvereniging "Dash"; badmin-
tonklub "Flash"; Jong Gelre; motor-
klub "De Graafschaprijders"; G.J.V.
en het "Vaarwerk". Hier plaatsen zich
Jong Gelre, de motorklub en de G.J.V.
voor de finalepoule.
Voor deze finalewedstrijden bestond
een flinke belangstelling. De verschillen-
de onderdelen werden van kommentaar
voorzien door Albert Sikkens. Als
scheidrechters fungeerden de heren F.
Hompe, A. Sikkens, N. van Houte, R.
van Wijk en A.F. de Vries.
Door de ploegen werd fanatiek om de
punten gestreden. De zeephelling, dool-
hof, hindernisbaan, etc., het was lang
niet gemakkelijk.
Uiteindelijk werd het team van de mo-
torklub "De Graafschaprijders" met 35
punten winnaar; 2. Jong Gelre 30 pun-
ten; 3. voetbalver. "Vorden" 29 pun-
ten; 4. zwem- en poloklub "Vorden
'64"; 5. voetbalver. "Ratti"; 6. G.J.V.
De wisselbeker, beschikbaar gesteld

door de winkeliersvereniging, werd
overhandigd door de heer G. te Velt-
huis. Tevens waren er bekers beschik-
baar gesteld door "De Herberg" te Vor-
den.

L



Gerenoveerd zwembad te Vorden
(kosten ƒ 800.000) gaat 17 mei open

U verwijt ons dat er momenteel in Vorden nauwelijks of niets zichtbaars
tot stand komt. Dan kijkt u maar eens naar het zwembad dat over enkele
weken geopend zal worden."
Woorden van deze strekking sprak burgemeester M. Vunderink vorige
week in de raadsvergadering tot de fraktieleider van de PvdA, de heer J.
Bosch, bij de behandeling van het investeringsschema.

Wel, de 800.000 gulden die de raad van
Vorden in september 1979 voteerde voor
renovatie van het zwembad "In de Den-
nen" lijken goed besteed, want de akko-
modatie heeft een ware metamorfose
ondergaan.
Met de voorzitter van de badinrichting,
de heer L. de Boer, als gids hebben we
een kijkje genomen en kunnen konsta-
teren dat het gerenoveerde bad er bij-
zonder fraai komt uit te zien.
Wanneer het bad op 17 mei wordt ge-
opend, is er tevens een einde gekomen
aan de lange "lijdensweg" die het
zwembad de laatste jaren heeft moeten
ondergaan. In de raad van Vorden is het
bad diverse keren en dan vaak in nega-
tieve zin onderwerp van gesprek ge-
weest.

VOORGESCHIEDENIS
Het lag aanvankelijk in de bedoeling het
bad in een drietal fasen te renoveren.
Fase 2 vond plaats in 1977. Toen is het
bad vernieuwd en betegeld en werd het
leidingnet aangelegd vanaf het bad naar
de technische installatie. De kosten be-
droegen rond de ƒ 450.000,-.
De volgende stap zou zijn de vernieu-
wing van de technische installatie. In-
tussen zou een studie gemaakt worden
of een overdekt zwembad een haalbare
kaart zou zijn en wel of geen uitbreiding
van het open water. Nieuwbouw van de
kleedakkomodatie vormde een onder-
deel van het schema.
"Dat bewuste onderzoek hebben wij
zelf gedaan. Gegevens verzameld, plan-
nen gemaakt, eksploitatielasten bere-
kend etc. In maart 1979 hebben we deze
gegevens in een verslag verwoord en aan
het kollege van B & W gezonden", zo
zegt voorzitter L. de Boer.

zondag 11 mei

ANTIEKBEURS
TE KEYENBÓRG
in dorpshuis ,,de Horst"
van 11.00 tot 18.00 uur

Het bestuur van het zwembad stelde
zich op het standpunt dat kollege en
raad een keus moesten maken uit de ver-
schillende mogelijkheden omdat de ge-
meente Vorden in wezen de financier is
van het bad.
"In tegenstelling tot het advies van de
Vereniging voor Nederlandse Gemeen-
ten, waren wij van mening dat uitbrei-
ding van het open water niet strikt
noodzakelijk is. De V.N.G. heeft het
onderzoek gebaseerd op bezoekersaan-
tallen van 100.000-150.000 per jaar, ter-
wijl de realiteit is 70.000-80.000 bezoe-
kers per jaar. Ten aanzien hiervan is het
huidige wateroppervlak voldoende.
Ook hebben wij de gemeente geadvi-
seerd geen overdekt zwembad te bou-
wen", aldus de heer de Boer.
Op 28 augustus werd het advies van het
zwembadbestuur gehonoreerd. De raad
voteerde ƒ 800.000,-. Zwembadvoorzit-
ter de Boer, die zelf het ontwerp voor de
renovatie maakte, nam kontakt op met
Sportbouw B.V. uit Kedichem, een fir-
ma die de bouw in zijn totaliteit ver-
zorgt.

BOUW VERLIEP VOORSPOEDIG

In september vorig jaar werd met de re-
novatie gestart. Het verliep dusdanig
vlot dat het bad op 17 mei geopend kan
worden, veertien dagen eerder dan ge-
pland.
De oude entree en de oude kleedhokjes
zijn afgebroken. Thans een fraai loket
met daarnaast aan de linkerzijde een
vertrek voor het badpersoneel. Aan de
rechterzijde een keuken voor het perso-
neel met daarvóór de kleedgelegenheden
voor de heren. Aansluitend voor de da-
mes, onderbroken door de garderobes.
Op de plek van de oude kleedhokjes is

thans een "bosplantsoen" aangelegd.
Waar vroeger de garderobe was, wordt
thans de laatste hand aan een kantine
gelegd die plaats biedt aan 40 personen.
Aansluitend een groot buitenterras.
Verder is er een berging gemaakt waar
de zwem- en poloklub haar attributen
kan opbergen. Naast deze berging is een
keuken.

GEHANDICAPTEN

Voorzitter de Boer wijst erop dat het
bad toegankelijk is gemaakt voor
gehandicapten. Ook zijn er toiletten
voor rolstoelpatiënten aangebracht.
De zon- en speelweides zijn flink uitge-
breid. Er is ongeveer 800 m2 bijgeko-
men.
De technische installatie, die kompleet
vernieuwd is, heeft een re-circulatietijd
van 4 uur (in dit tijdsbestek wordt het
water uit het bad gepompt, gezuiverd en
weer in het bassin teruggebracht).
Met deze technische installatie is een be-
drag gemoeid van 300.000 gulden,

snaanleg 50.000 gulden; inventaris
gulden. Het bouwkundig gedeel-

te vergt de meeste centen, te weten een
bedrag van 420.000 gulden, alles inkl.
BTW.

het oog op de hoge energiekosten
bad de komende jaren altijd zo

half mei worden geopend. De tarieven
zijn met ongeveer 8 procent gestegen
(het landelijk gemiddelde). Om u een
idee te geven van de prijzen: een abon-
nement tot 16 jaar, ƒ 36,50 per jaar;
daarboven ƒ 67,00; gezinsabonnement
met kinderen t/m 15 jaar ƒ 130,-. Een
entreedagkaart kost ƒ l ,75 voor de leef-
tijdsgroep tot 16 jaar en ƒ 2,75 daarbo-
ven. Voor 65 plussers gelden tarieven als
voor de groep tot 16 jaar.
Het badbestuur is voornemens om het
bad veel voor rekreatieve doeleinden te
gebruiken zoals bijvoorbeeld rekreatie-
dagen, sportdagen, demonstraties in
schoonzwemmen, etc.
Bij het peuterbad zullen binnenkort nog
wat houten speelwerktuigen geplaatst
worden.

De kinderbescherming "Sakor" spreekt hiermede haar hartelijke
dank uit aan alle gevers en geefsters, die de kollekte tot een sukses
gemaakt hebben.
Onze grote waardering gaat ook uit naar de dames, die met de
lijsten rond gingen.
Het zal u een voldoening zijn, te weten dat het resultaat is:
ƒ 5411,75.

Het komité

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

Lhedert zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039

Het kan toch ook anders
Na onze oproep, vorige week in Contact, om de versiering in ons dorp
niet te vernielen, is gebleken dat er praktisch niets meer vernield is. En dat
is nu eens een positief bericht! De jeugd heeft zich echt positief gedragen
en een steentje bijgedragen aan de feestelijkheden in Vorden. Hartelijk
dank hiervoor.
Alleen de Nieuwstad was van straatversiering voorzien. De versiering was
eenvoudig gehouden, om de kosten niet te hoog te laten oplopen - het gaat
hier tenslotte om een kleine groep mensen - maar toch was het een leuk
gezicht. Buurtgenoten, die in het verlengde van de Nieuwstad wonen, heb-
ben gezegd volgend jaar ook mee te willen doen, dus ook hier positieve ge-
luiden. En zo volgen er misschien nog meer, die volgend jaar (30 april)
hun buurt of straat versieren, zodat Vorden er dan nóg feestelijker uitziet
Het zou toch mooi zijn, dat Vorden er een traditie van maakt, zo'n feest
gezamenlijk te vieren, in alle opzichten is het toch nu ook geslaagd.

1 de redaktie,
L.G. Weevers

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
:Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 1 'rSO
STGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
.9, Vorden.
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TUINTAFELS, PARASOLS ETC.

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN
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4 typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-bevelllglng
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slijpinrlchting

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Te koop:
vrijstaande woning
met tuin, in kom van Hengelo (Gld.).
Indeling: kamer, keuken, kelder, slaap-
kamer beneden, douche, w.c., gang.
Boven twee slaapkamers. Bergruimte

huis en aparte garageruimte.

lPrijs n.o.t.k. IWf te aanvaarden 1 augustus 1980.
lekink 10, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2628 of
05752-2329

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

Tti. 05750-13813

Nu voordelig flitsen!!!

BRAUN
elektronenflitser
richtgetal 14 met middenkontakt
plm. 100 flitsers per batterijlading
nu van 49,50 mm** mm**
voor 32,5O
ook zeer geschikt voor de kruiwagen-
aktie kamera's.

Kerkstraat 1, Vorden, telefoon 05752-1313

Voor Moederdag

len goede tip

ooisteDaq!
Geef haar "onvergetelijk"

mooie geschenken.
En die hebben wij!

U verwent moeder
het meest met een
nieuwe fiets

met trommelremmen en 3 versnellingen

Keuze uit vele types en kleuren bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS Telefoon 1393

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532
MODE VOOR HET HELE GEZIN

Raadhuisstraat 22. tal. 1367
VORDEN

Moederdag
verwen haar met zo'n lekkere

SLAGROOMTAART
MOKKATAART
CHIPOLATATAART

vers van uw echte bakker

,/XSSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384



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

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tl huur bij:

HELMINK
VOHDIN ZUTPHENSEWEG TEL 00752 H.14

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek
tiuwn Dectinchcmrn Ruurlo

ViMhocktewcg n

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

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

Sigarenmagazij n
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)

.Telefoon 05753-1637

Schoenreparatie
- bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Zo'n modieuze, ruime en
geweldig praktische tas
had u vast al heel lang willen hebben!!!

portemonnee, make-up tasje, sleutelring,
betaalpas-etui, extra klepvak

moederdagprijs 30,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

MOEDERDAG

Talloze speciale aanbiedingen
en tevens

10% korting
op alle overige artikelen

Zie ook onze etalage en onze voorjaarskrant

HOUT- EN BOUWBOND C.N.V.
afdeling Vorden

inlevering
vakantlezegels

8 en 9 mei a.s. 's avonds van 7 tot 9 uur
Zutphenseweg 48, Vorden.

de P.V.

Bestel voor Moederdag eens zo'n
lekkere taart van
warme bakker Oplaat

Diverse soorten:
slagroomtaart, vruchtentaart, mokka
taart, appeltaart, bavaroaseta;
kwarktaart
Bestelt u s.v.p. vroegtijdig, telefoon 1373

Warme Bakker Oplaat
BAKT HET VOOR U

HOTEL-RESTAURANT B AIVIX E R
VORDEN

vraagt voor spoedige indiensttreding:

EEN MEDEWERKER
ALGEMENE DIENST

voor het algehele onderhoud en kleine
reparaties.
Onderhoud tuin.
Verzorging van devarkens en paarden.aevar

3TWISSWij bieden een afwisselende werkkring
en een goed salaris.

Sollicitaties, na telefonische afmaak, telefoon 1312

Fortex in de jaren '80

Met de nadruk
cv kwaliteit

We weten het, 't zijn dure tijden vandaag.
De prijsstijgingen zijn niet van de lucht.

Logisch dat verstandige mensen méér op kwaliteit
en duurzaamheid gaan letten en een persoonlijk

advies belangrijk vinden.
Als je iets koopt, koop dan iets goeds.

Logisch ook dat juist die mensen vaste Fortex
klanten zijn.

Kwaliteit op z'n best.

Een advies... wij zijn er voor.
Tot ziens dus.

FASMON
WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Ook voor moeder
een sportief geschenk

TENNIS- EN BADMINTONARTIKELEN
RUITERSPORT
PRISMAKIJKERS
TRAININGSPAKKEN
PARASOLS
TUINSTOELEN EN TAFELS

Martens
tttidt Jorllrtffendl

Jach't- en sporthandel - Zutphenseweg 9, Vorden

Een taart voor
moeder

in verschillende smaken

Siemerink
ZUTPHENSEWEG 7

Telefoon 1505 Opticien

Dozen bonbons, chocolaadjes

Kasteel Vorden koekjestrommel

En vader kookt deze dag
met ijs toe van

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

Voor Moederdag volop keuze in

koffers
tassen
portemonnees
paraplu's (KNIRPS)

LAMMERS
meubelen /tapijten /lederwaren
Burg. Galleéstraat 26, Vorden, telefoon 05752-1421

Gedistilleerd

Jonge Gildester 13,75

Vieux Florijn 14,95

Zomerwi/n
Een prachtige muscadet
van het huis Ackerman, nu

Winninger Weinhex
frisse wijn van de Bovenmoezel-
kwaliteit, nu

6,95

5,95

Voor Moederdag
NACHTHEMDEN
DUSTERS
PYAMA'S ENZ.

Uw adres:

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wegens huwelijk van een van onze medewerkers

Is de winkel
gesloten op vrijdag
avond 9 mei

HET ZELF CENTRUM
Schoolstraat, Vorden



dag moeder!
Dat zeggen we straks op Moederdag. ,,En dat u nog maar veel van deze feestelijke dagen in ge-
zondheid mag beleven! En hier is een kleine attentie!" Gekozen in de winkel, waar u zelf ook
graag rondsnuffelt omdat er zoveel is om het huis mooi mee te maken. En ook veel praktische ge-
schenken zijn te vinden, die het huishouden gemakkelijker maken. Wat zegt u? Als er nu iets
wordt gekozen, dat u niet zelf gekozen zou hebben? Nou da's geen probleem. Komt u na Moeder-
dag gezellig even iets anders uitzoeken. Goed idee voor vaders en kinderen: wie moeder wil ver-
wennen gaat naar

barei^sen ZUTPHENSEWEG 15, VORDEN, TELEFOON 1261

Tips voor leuke
moederdaggeschenken

schoenen, tas, portemonnee, rijbewijsetui,
portefeuille, muilen, klompen, slippers,
linnen schoenen, leren riem enz.

Bij aankoop boven de ƒ 75,-

een paar panties gratis

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

zondag 11 mei

T a k e it
Easy

Hemelvaartsdag 15 mei

Tramps
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Granges MetaHverken In Zutphen te dochter ven het Zweedse Grftnges
concern, één van Europa's grootste ondernemingen in de
metaalverwerkende industrie. Het Zutphens bedrijf vervaardigt
hoogwaardige messing- en nieuwzHverband voor verdere verwerking in
voornamelijk de automobiel- en elektrotechnische industrie
(autoradiateuren, lampvoetjes e.d.) Er wenden momenteel 325 mensen
in ons bedrijf, waarvan 225 in de Kontinu-dienst.

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

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
We zoeken nl. kandidaten voor de volgende funkties:

PRODUKTIEVOORMAN
(in 4-ploegendienst); verantwoordelijk voor het optimaal verloop van het produktieproces in de
Walserij. (M.T.S. niveau).

ONDERHOUDSMONTEUR
(in dagdienst en in 4-ploegendienst), ten behoeve van reparatie en onderhoud van gecompliceerde
produktiemachines. (LT.S./M.T.S. niveau)

DRAAIER/FREZER
(in dagdienst) voor onderhoudsdraaiwerk van machinedelen.

RONDSLIJPER
(in 3-ptoegendienst) voor het slijpen van walsen en rollen.

KWALITEITSCONTROLEUR
(in 4-ploegendienst) ter bewaking/controle van de kwaliteit van ons eindprodukt, dunne messing-
band.

HEFTRUCKCH4UFFEUR
(in 4-ploegendienst) voor het materiaaltransport in de Gieterij.

ALL-ROUND PRODUKTIEVAKMAN
opté^Éig/begetelding naar diverse produktiefunkties binnen de produktie-afdeiingen Gieterij of
Walserij.

Voor de funkties in 4-ptoegendlenst geldt het volgende rooster 7 ochtenddiensten van 06.30-14.30, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30,3 dagen vrij.

Men ontvangt daarvoor een forse ptoegentoeslag van 33% op het basissalaris (in a-ploegendienst: 17%).
Op het basissalaris komt voor ieder van de bovenstaande funkties een aantrekkelijke produktie-bonusregeling (vorig jaar
gemiddeld 10,2%), 8% vakantietoeslag, een goede reiskostenregeling en gratis koffie.
De basisvakantie bedraagt 22 dagen; in de 4-ptoegendienst komen daar 2 vakantiedagen en 13 roostervrije dagen bij.

BENT U GEÏNTERESSEERD
OF WILT U NADERE INFORMATIE?
SchrijtTu ons dan of belt u ons tel.: 05750-1.08.18, afdeling personeelszaken tst. 211,132, 222.

ZONNESCHERMEN JALOUZIEËN
Voorbeeld: JdlOUZieën
breed 60 pm hoog 100 cm... 54,- gehaald 50,•
breed 100 cm hoog 100 cm... 65,- gehaald 6O,-

zonneschermen D.H.Z.
breed 200 cm hoog 100 cm. . . 225,- gehaald 2OO,-
knikarm
breed 250 cm hoog 200 cm.. 836,- gehaald 780,-

G. DE VRIES telefoon 05752-2137

De avondopenstelling van
vrijdag 9 mei is verplaatst naar

donderdag 8 mei a.s.
vrijdag 9 mei om
4 uur gesloten

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15

Dagelijkse renteberekening

MOEDERDAG

In onze kreatief-shop vindt u

KUSSENPAKKETTEN
vanaf 15,

Een boek voor Moeder-
dag hoort er bij

Kom eens kijken bij

Boekhandel HIETBRIIMK

VOORJAARSAKTIE VRIJDAG

W *•Je.

MARKTEN VORDEN
Tijdens de markten van 9, 16 en 23 mei a.s. hou-
den marktkooplieden en marktvereniging een

GROTE VOOR-
JAARSAKTIE
een voorjaarsaktie met voor het publiek tal van ver-
rassingen o.a. een prachtige wandklok.

9 en 16 mei ontvangt het kopend publiek waarde-
bonnen. Deze bonnen te deponeren in een op de
markt staande bus.

23 mei om 11.00 uur bekendmaking van de prijs-
winnaars. Prijzen dienen persoonlijk in ontvangst
te worden genomen.
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