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Fietsvierdaagse trok 300 deelnemers

D De eerste fletsvierdaagse die de VRTC "De Achtkastelenrijders" organiseerde is een groot sukses geworden. Toen mevr.
Vunderink de eerste avond het startschot loste gingen niet minder dan 300 deelnemers van start. De organisatoren hadden een
viertal afwisselende routes uitgezet van resp. 30 of 20 kilometer. Om voor een herinnering in aanmerking te komen moest ten-
minste drie avonden worden deelgenomen.
De plaatselijke EHBO bood gedurende de vierdaagse de helpende hand bij de oversteek op de^orrangswegen e. d. De firma
Kuypers reed alle avonden mee met de reparatiewagen. Elke avond werden de deelnemers ondé^Jg frisdrank aangeboden. De
heer W. Tragter uit Almen en mevr. Kruitbosch uit Eefde kregen van voorzitter Joh. Pardijs bloemen aangeboden voor het
feit dat zij de oudste deelnemers waren tijdens deze fietstocht.

Verkeersproef Veilig
Verkeer Vorden
Aan de verkeersproef van Veilig Ver-
keer Nederland werd dit jaar door alle
leerlingen van de vijfde klassen van de
Vordense lagere scholen deelgenomen.

Een kommissie bestaande uit leden van
Veilig Verkeer Vorden en leden van de
plaatselijke rijkspolitie namen deze
theoretische proef op alle scholen tege-:
lijk af. Het resultaat was dat van de 136
deelnemende scholieren er 119 slaagden.

waarvan TÜ met O fouten. Zeventien
leerlingen behaalden het vereiste pun-
tenaantal niet. Naast het diploma ont-
vingen alle geslaagden het draaginsigne
van Veilig Verkeer Nederland.

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

De volgende onderwerpen komen deze
week aan de orde:
1. Spreekuur wethouder;
2. Verleende kollektevergunningen;
3. Aanvraag bijzondere kampeer-ex-

ploitatievergunning;
4. Wet Arob-publikaties.

Spreekuur wethouder
H.A. Bogchelman
Wethouder H.A. Bogchelman zal don-
derdag 29 mei a.s. niet aanwezig zijn,
het spreekuur van de wethouder komt
hierdoor te vervallen.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode 26 mei tot en mei 8 juni
1980 een kollektevergunning verleend
t.b.v. het Nederlandse Rode Kruis.

Aanvraag bijzondere kampeer-
exploitatievergunning
(Verordening op de Kampeerplaatsen en
Kampeermiddelen.)
Bij kontrole is ons gebleken, dat diverse
personen niet op de hoogte zijn van het
feit, dat voor bijvoorbeeld het kampe-
ren op de boerderij een bijzondere kaïn-
peerexploitatie-vergunning vereist is.
Deze vergunning moet worden aange-
vraagd door de eigenaar c.q. pachter
van de grond, met andere woorden door
degene die de kampeerplaats zal behe-
ren. In de bovengenoemde verordening
wordt het volgende omtrent de bijzon-
dere kampeerexploitatievergunning ge-
steld:
1. Een bijzondere kampeerexploitatie-

vergunning kan uitsluitend worden
verleend voor het toelaten van het
verblijf op of in kampeer plaatsen;
a. in gebieden t.a.v. het bestem-
mingsplan zich niet tegen een zoda-

nig gebruik van de daarin gelegen
gronden verzet en die zijn aangewe-
zen op de bij dit artikel behorende
gewaarmerkte kaart, of
b. in gebieden ten aanzien waarvan
het bestemmingsplan uitdrukkelijk
in een zodanig gebruik voorziet.

2. De bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning wordt uitsluitend ver-
leend voor:
a. een toercaravan en vijf tenten of
slaaptenten op een bouwperceel, ge-
legen in het agrarisch produktie-ge-
bied van grote landschappelijke
waarde, zoals aangegeven op de bij
de verordening gevoegde kaart;
b. met drie toercaravans en vijf ten-
ten of slaaptenten op een bouwper-
ceel, gelegen in het agrarische pro-
duktiegebied van landschappelijke
waarde, zoals aangegeven op de bij
de verordening gevoegde kaart;
c. met één toercaravan en bijbeho-
rende slaaptent, of één tent, op een
bouwperceel, gelegen in het agrarisch
produktie-gebied van beperkte land-
schappelijke waarde.

3. De bijzondere kampeer-exploitatie
vergunning wordt niet verleend voor
natuurgebied en voor bosgebied,
grotendeels van landschappelijke
en grote landschappelijke waarde.

4. De bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning wordt slechts verleend
voor een periode van ten hoogste 6
maanden in het tijdvak l april tot l
oktober.

De aanvraag bijzondere kampeer-
exploitatie vergunning:
1. Een aanvraag voor een bijzondere

kampeer-exploitatie vergunning
wordt ingediend in 3-voud en houdt
in: naam en adres van de rechtheb-
bende en van degene die de kampeer-
plaats zal beheren.

2. Bij de aanvraag als bedoeld in het
voorgaande lid moet worden overge-

legd een situatietekening in 3-voud,
met een kadastrale omschrijving van
het terrein; op de situatietekening
moet zijn aangegeven de plaats van
de bestaande gebouwen of bouwsels
en de aan te brengen of te handhaven
beplanting en, voorzover van toepas-
sing, de standplaatsen van de kam-
peermiddelen. Tevens moet voldoen-
de blijken welke maatregelen er wor-
den getroffen ten aanzien van de sa-
nitaire voorzieningen en van de af-
voer van afvalwater.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de afdeling Algemene Zaken
van de gemeentesekretarie.

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:

Woningbouwvereniging "Thuis Best",
p/a Kerkekamp 23a te Hengelo Gld,
voor het vergroten van de woning de
Hanekamp 20;
de heer A.J. Koning, Zutphenseweg 36
te Vorden voor het oprichten van een
bergplaats op perceel Zutphenseweg 36.

Vrouwenklub Medler
naar Drente
Ter afsluiting van het seizoen maakte de
Vrouwenklub Medler haar jaarlijkse
reisje. Het bestuur had in overleg met de
bekende chauffeur Jan Harren een
mooie tocht uitgestippeld naar Drente.
Begunstigd door stralend weer vertrok
men 's morgens om half negen vanaf het
Medler. De koffiepauze was op de Le-
melerberg waar men een prachtig uit-
zicht had en waar ook nog even werd
gewandeld.

Vervolgens ging het naar Schoonoord,
naar het openluchtmuseum Ellert en
Brammerd. Hier kon men nog plaggen-
hutten zien, evenals de eerste school van
Drente en vele andere bezienswaardig-
heden. Ook werd hier de lunch ge-
bruikt. Daarna vertrok het gezelschap in
de richting Westerbork, waar het Knip-
selmuseum met een bezoek werd ver-
eerd. In Frederiksoord werd nog een
kollektie schelpen bezichtigd. De laatste
rustpauze was bij Blom in Heino, waar
een voortreffelijk diner klaar stond. Na
het diner werden zoals ieder jaar de
trouwste leden met een presentje be-
loond.

Mevrouw Knoef bedankte namens alle
leden het bestuur voor het vele dat zij
deze winter weer hadden georganiseerd.
Voorzitster mevrouw Fokkink-Wensink
dankte allen voor de prettige samenwer-
king en de heer Harren voor het welsla-
gen van deze dag en wenste allen een
prettige zomer toe. Het was al tegen tien
uur toen het gezelschap in de allerbeste
stemming weer op het MyjÊu arriveer-
de, terugziende op een bijWder mooie
dag.

Geboren: geen;Geboren: geen;
Ondertrouwd: B.R. Eijkelkamp, en:
H.J.A.M. Bouwmeister; J.B.Th.M.
Borgonjen, en: J.W. Rietman; J.B.
Boersbroek, en: J.M. Smans;
Gehuwd: C. de Jonge, en: G.M. van
T;I.Til;
Overleden: geen

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Jeugddienst in de Hervormde
kerk
Aanstaande zondagmorgen l juni zal in
de Hervormde dorpskerk de maande-
lijkse Jeugddienst gehouden worden, die
mede voorbereid is door de jeugddienst-
kommissie.
In deze dienst hoopt dan voor te gaan
ds. J. Piasman, predikant voor buiten-
gewone werkzaamheden: industriepre-
dikant en wonend te Spankeren bij Die-
ren.
Na de Jeugddienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en koffie te drinken
in "de Voorde".

Ook avonddienst in de
dorpskerk
Er zal a.s. zondag l juni ook een avond-
dienst gehouden worden in de Hervorm-
de kerk te Vorden. In deze avonddienst
op de eerste zondag na Pinksteren
hoopt voor te gaan ds. J.C. Krajen-
brink.

Het Mc. Pherson studenten-
koor
Volgende week zaterdag (7 juni) komen
49 gasten, studenten en docenten uit
Mc. Pherson in de staat Kansa, Ameri-
ka een paar dagen op bezoek in Vorden.
Zij maken een reis door enkele landen in
Europa. Dit "Mc. Pherson College
Choir" hoopt mee te werken aan de
kerkdienst op volgende week zondag-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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
4 juni, bejaarden k ring Vorden; reisje.
4 en 5 juli: volksfeest Delden.
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse
17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

11 oktober: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting
17 januari: Pronkzitting
24 januari: Pronkzitting
27 februari: Karnaval
28 februari: Karnaval

1 maart: Karnaval
2 maart: Karnaval

morgen 8 juni, in de Hervormde dorps-
kerk.
Volgens dr. Jan van Asselt is het een
voortreffelijk koor!
Na de morgen-kerkdienst is er dan de
mogelijkheid om samen koffie te drin-
ken in "de Voorde".
Dit studentenkoor geeft 's avonds
(zondagavond 8 juni) om zeven uur een
konsert in de dorpskerk. Na het konsert
is er een ontmoetings-avond/kontakt-
avond voor iedereen in "de Voorde",
Kerkstraat 15. Dit alles staat dus bij le-
ven en welzijn te gebeuren op de volgen-
de weekwending, die van 7/8 juni.
Graag geven we deze berichten nodi-
gend door.

Kerk open...
In de maanden juni, juli en augustus is
de Hervormde dorpskerk geopend voor
bezichtiging en als stilte-centrum op de
dinsdagmorgen, de woensdagmorgen en
de donderdagmiddag. Enkele gemeente-
leden fungeren als gastheer/gastvrouw.
Een eenvoudige leestafel wordt inge-
richt.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag l juni, 10.00 uur, ds. J. Pias-
man (Spankeren), Jeugddienst; 19.00
uur, ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l juni, 10.00 uur, ds. A.A.
Zwaai, Beekbergen; 19.00 uur, drs. F.
de Jong, Doetinchem.

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 31 mei en zondag l juni, dr.

x 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 huisartsen van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 31 mei en zondag l juni: J.
Gosses, Doetinchem, tel. 08340-23721;
E.F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288.
Spreekuur voor dringende konsulten,
za. en zo. tussen 11.30 en 12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 31 mei, 12.00 uur, tot zondag-
avond l juni 23.00 uur, dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; s.v.p. bel-
len 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.OM4730uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor



slagerij

VARKENSLAPPEN
heel kilo

BRAADSAÜCIJZEN 343
c;nn nram %^ • ^^500 gram

SUCADE- of
BIEFLAPPEN 500 gram

ARDENNER SNIJWORST 1 oogram 118
HAUSMACHER LEIERWORST ioog 98

129STEGEMAN PATES
diverse soorten 100 gram

Maandag 2 juni

SPEKLAPPEN kilo 498
Dinsdag 3 juni

SCHOUDERKARBONADE kilo 598
- Woensdag 4 juni

RIBLAPPEN kilo 998

groenteman

254 kilo bloemige

Malta aardappelen
Nieuwe oogst

jonge worteltjes bos 198
250 gram

jonge peultjes
20 stuks

Jaffa late

Bos trosanjers
diverse tinten

Kaaps viooltje
3 stuks

slijter

FLORIJN
CITROENBRANDEWIJN 005
1 literfles van 11.25 voor WWW

ZEILER GRAFSCHAFT 505
a.b.a. wiin, 1 literfles van 675 voor W W W

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
- BORCULO - HENGELO (GLD.)

- GROENLO - GOOR - VORDEN

r

\*&

GRATIS
SPIDO RONDVAART
en
energiewedstrijd

WAST ZONDER KOKEN
WEL GOED SCHOON

2kg

250

ARIEL
ZEEPPOEDER
koffer 2 kilo
geen 695
of 625

MAAR NU

«Aft »u

GJIOLSCH
BIER

24 FLES

g e 3 , 9 5
of 11,95

MAAR NU

NIEUW! • + ^ t\
ZACHTE KANEELBROKKEN RU
rak ?OO aram l %^W

MINI KOETJESREPEN 1 Qfi
grote baal, van 259 voor • W W

GOLDEN WONDER CHIPS
papr. of nat., grote baal
120 gram, van 79 voor

DR E FT

VLOEIBAAR AFWAS
flacon 600 gram
van 289 voor

TIMSON

APPELSTROOP
beker 350 gram, nu

BOLLETJE BESCHUIT
rol geen 98 maar

DUTO

NEGERZOENEN Qü
oak van 159 voor l %r W

SUPERUNIE

ROODMERK KOFFIE o m n
pak 250 gram vacuüm gem. C l U

LUPACK

HAMBURGERS
blik 4 stuks

RIETEN

POPPEWAGEN
rood gelakt
van 1995 voor 1595
BANDENSTOEL
met ovale armleuning
van 2995 voor 2695
POLYETHER

SCHUIMKUSSEN
met katoenen overtrek
van 795 voor

MONA YOKI DRINK
3 smaken,
1 literpak van 179 voor

MARSALA

NOTENWIJN
fles van 460 voor

HANSON

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
van 1295 voor

BOURSIN

KRUIDENKAAS
80 gram, van 198 voor

BRINKERS

BAK EN BRAAD
pak van 79 voor

VOLKOREN TARWEROGGE ' 7 R
800 gram • f W
gratis gesneden

HERSCHI SINAS
1 literfles, geen 85 of 79
maar

TRISAN PLASTIC

KINDERSERVIES IQ K
van 995 voor • W W

RAAK SHANDY
1 literfles

AD VAN GELOVEN

SATEH
pak van 169 voor

UNICURA ZEEP
ongeparfumeerd,
pak 2 stuks, van 259 voor

ODISSA SHAMPOO
200 cc, 3 soorten
van 198 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 29/5 TOT 4/6 1980



Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

ARJAN

Annie Ruiterkamp-
Besselink

Henk Ruiterkamp
Marian, Erik

7251 NS Vorden, 25 mei 1980
"de Bessekamp"
Lindeseweg 26

Langs deze weg willen wij al-
len bedanken die de dag van
ons 30-jarig huwelijk in welke
vorm dan ook tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt

W. Jansen
J.F. Jansen-Pelskamp

Wichmond, mei 1980
Okhorstweg 3

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Johanna Willemina
Ruumpol-Marsman

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. Hulshof-

Ruumpol

Vorden, mei 1980

KOFFERS IN
REISTASSEN

voor uw vakanties.
Nu volop keus bij

WULLINK
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

Te koop: IVz ha kuilgras.
Briefjes inleveren vrijdag 7
uur. Onder voorbehoud.
G.D. Nijenhuis, Lindeseweg
10, Vorden

Verkoop maandag 2 juni

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

i

Te koop: 3 sterren diepvries
Marijnen 250 liter inhoud,
21/2 jaar oud. Telefoon 2787

Gezocht: goed tehuis voor 2
jonge poesjes. Lakerveld, De
Bongerd 28, Vorden

Rijdt Fongers
trommelrem, 3 versn. uitv.

model Ascot ƒ 576,—
model Bato ƒ 617,—

Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Fongers champion Race
10 versn. der. ƒ 440,—

Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Bij wie is mijn lieve, tamme
witte valkparkiet aangeko-
men. Geel kuifje en oranje
wangetjes. Tegen beloning.
Telefoon 05440-1021 b.g.g.
05752-6694

Gevonden: gouden armband
bij mevr. Hulshof, Spieker-
weg 3, Vorden, telefoon 1997

Te koop: bergroe en 80 are
kuilgras. Briefjes inleveren
zaterdag 31 mei voor 12.00
uur. W. Zweverink, Delden-
sebroekweg 13, Vorden.

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Af te geven: 2 jonge hondjes.
Mevr. van der Zwalm, Bek-
mansdij k l, Vorden, telefoon
05752-1774 van 6-7 uur-

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

gaan trouwen op donderdag 5 juni a.s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. J. Vee-
nendaal.

Dag-adres: hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Mei 1980
Keyenborg, Zaarbelinkdijk 11
Vorden, Dorpsstraat 17

Ons adres wordt: Zaarbelinkdijk 11,
7256 KL Keyenborg

Woensdag 11 juni a.s. gaan

WIM HULSHOF en
HERMIEN FLAMMA
trouwen in het gemeentehuis van Vor-
den.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (Gld.).

Kervelseweg 24, Hengelo (Gld.)
Deldensebroekweg 9, Vorden
Toekomstig adres:
Tuinstraat 14, 7241 AN Lochem

Inplaats van kaarten

Op 24 mei jl. hebben wij met onze kinderen, kleinkin-
deren en moeder onze 40-jarige echtvereniging her-
dacht.

J.G. WASSINK
F,W. WASSINK-ESKES

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
31 mei 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur
in hotel Bloemendaal, Stationsweg 24 te
Vorden.

7251 BN Vorden, mei 1980
Het Jebbink 50

Op 3 juni a.s. hopen onze ouders

H. LEEMKUIL
en
H.G. LEEMKUIL-TER HAAR

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Benny - Catrien
Geert - Marjanne

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 6 juni a.s. van
16.00 tot 18.00 uur in De Keizerskroon te Ruurlo.

7251 MT Vorden, mei 1980
Maandagweg 4

Wij zijn 25 jaar getrouwd.

PEGGY EN JAN VAN ASSELT

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7
juni van 18.00 tot 21.00 uur in „'t Pan-
toffeltje", Dorpsstraat te Vorden.

Mei 1980
Mc.Phesson Kansas 67460 U.S.A.

Voor ons geheel onverwacht nam God op Zijn tijd tot
Zich, mijn geliefde man en onze vader en grootvader

WILLEM WOLFERINK
echtgenoot van H.A. Smallegoor

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden:
Deventer:

Warder:

Zwiep:

Zutphen:

Vorden, 23 mei 1980
Hoetinkhof 7

H.A. Wolferink-Smallegoor
M.G. Boeve-Wolferink
G. Boeve
W.H. Lijnes-Wolferink
L. Lij nes
G. Koopman-Wolferink
J. Koopman
H. van Alen-Wolferink
P. van Alen
en kleinkinderen

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

WELKE WEG GAAT U?
„Gaat in door de enge poort, want wijd is die poort
en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en
smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er,
die hem vinden." (Matth. 7:13+14)

Gods Woord wijst u de weg ten leven. Daarom nodi-
gen wij u uit dit met ons te bestuderen.

Fam. A. Postma, Ruurloseweg 6, Vorden

Langs deze weg willen wij alle ingezetenen en mede-
werkers aan de geldinzameling voor de aktie van het
50-jarig jubileum van de Chr. Muziekvereniging Sur-
sum Corda hartelijk dank zeggen.
We hopen u in november tegelijk met het jubileum
het bedrag bekend te maken.
Mochten er nóg ingezetenen zijn die door omstandig-
heden of het niet thuis aantreffen tijdens de aktie hun
bijdrage willen geven dan is er nog gelegenheid om dit
te doen op bankrekening nr. 48.63.28.716 van de
Amrobank te Vorden of op giro 1389578 t.n.v. L.
Visschers, Riethuisweg 8 te Warnsveld met vermel-
ding 50-jarig jubileum Sursum Corda.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

SUPPORTERSVERENIGING
SURSUM CORDA

WEEKAANBIEDING

beige Nubeck
damessandalet

30,-met sleehak
normaal 47,90 nu

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

^VOORJAARSVERGADERING
VOETBALVERENIGING VORDEN

op 3 juni 1980 in het (clubgebouw,
aanvang 20.00 uur.

1 Opening.
2 Notulen najaarsvergadering.
3 Ingekomen stukken.
4 Mededelingen.
5 Kontributieverhoging.
6 Pauze
7 Best uursverkiezing. Aftredend D. Besselink,

H. Mulder en J. Jansen, allen herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden inge-
diend tot 1 uur voor de vergadering.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Namens het bestuur:
J. Jansen, sekretaris

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 2 tot en met 7 Juni

Boekhandel Hletbrlnk

van maandag 2 Juni tot en
met vrijdag 6 Juni.

Zaterdag 7 juni weer geopend.

BLOEMEN, GROENTE, FRUIT

E.C. KLUMPER
Dorpsstraat 17, Vorden

Wegens vakantie zijn wij

GESLOTEN
van 2 tot en met 9 Juni a.s.

RADIO- EN T.V.-SPECIAALZAAK
OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

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

unieke aanbiedingen!!!
Uitschieters van de week!!
Merk-spijkerbroeken
zware kwaliteit, per stuk

Maten 3 tot en met 15
NU 2 STUKS VOOR..

Geruite jongensblouses
2 stuks samen voor

29,50
45,OO
25,00

Modecentrum

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Hebt u belangstelling voor
volleybal en wilt u de plaatse-
lijke volleybalvereniging steu-
nen? Kom dan naar het
monster-volleybaltoernooi op
31 mei a.s. op het voetbal ter-
rein van de v.v. Vorden. Ver-
loting met zeer aantrekkelijke
prijzen. Toegang gratis.

Wie helpt ons, echtpaar z.k.
aan buurhuis event. met gara-
ge of berging. Per l nov. a.s.
Brieven onder nr. H-3 buro
Contact

13e Avond vierdaagse
(WANDELTOCHT DOOR VORDEN EN OMGEVING)

4 tot en met 7 juni
Start tussen 18.30 en 19.00 uur op dinsdag
of woensdag: openbare lagere school.

Inschrijvingen en inlichtingen:
Hertog Karel van Gelreweg 12, tel. 2996
Insulindelaan 25 tel. 3052
Het Vaarwerk 16 tel. 1936
en bij de start.

j 13e Avondvierdaagse

UW ZAAK:

TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514



Mieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 29 mei 1980
42e jaargang nr. 13

Bouwbedrijf en houtzagerij
H. Groot Roessiiik bestaat 40 jaar

Dezer dagen is het 40 jaar geleden dat de heer H. Groot Roessink zich aan
de Hengeloseweg te Vorden vestigde. Na overal reeds zijn licht als tim-
merman te hebben opgestoken besloot de toen 25-jarige H. Groot Roes-
sink voor zichzelf te beginnen. Hij kocht een stuk grond en zette vervol-
gens een zagerij op. Tevens deed hij daarbij wat timmerwerk. In die be-
ginperiode was de hoofdmoot immers het "loonzagen" voor de boeren.
De heer Groot Roessink had toen 2 man personeel in dienst.

In de jaren 1940-'45 kreeg hij het
"vriendelijke verzoek" van de T.O.D.
om ook voor deze ongevraagde gasten
zaagwerkzaamheden te verrichten. "Ja-
wohl das mach ich", moet de heer
Groot Roessink zo ongeveer gezegd
hebben. Zo op het oog gebeurde dat
ook wel, maar in werkelijkheid was hij
druk voor de boeren aan het zagen. De
buurt was maar wat blij met de aktivi-

teiten van de heer Groot Roessink want
iedereen werd in die tijd van "stroom"
voorzien.

METSELWERK
Geleidelijk aan expandeerde het bedrijf.
Dat kwam ook omdat zo rond 1971 be-
sloten werd het metselwerk ter hand te
nemen, hetgeen meteen uitbreiding van
het personeelsbestand tot gevolg had.

Momenteel is de bezetting 16 man. De
werkzaamheden bestaan veelal uit parti-
kulierwerk, zoals bungalows, stallen-
bouw, varkensschuren etc. Ook op het
gebied van onderhoud pleegt men veel
werk te verrichten.
H. Groot Roessink sr. is inmiddels 65
jaar geworden. Hij is voornemens het
voortaan wat kalmer aan te doen. "Dat
zegt hij tenminste", zo reageert Groot
Roessinjjjr. lachend, die zijn vader se-
dert 19^rcrzijde staat en hem t.z.t. ge-
heel gaat opvolgen.
Werk is er op dit moment voldoende
"Wel vrees ik dat dit in de tweede helft
van dit jaar minder gaat worden", aldus
junior,^kich veelal met kalkulatie etc.
bezig hoWt.

Restauratierit per koetsje

Dinsdagavond vertrokken een aantal koetsjes
vanaf het kerkplein van de N.H. kerk in Wich-
mond voor de eerste van een reeks ritten, welke in
het kader van de restauratie van de N.H. kerk in
Wichmond, in de maanden juni, juli en augustus,
iedere maandagavond gereden zal worden.
Voor deze eerste rit waren vele genodigden aan-
wezig om dit vrij unieke gebeuren mee te maken.
Onder hen waren de heer en mevrouw van Nispen
tot Sevenaer, ds. en mevrouw Fortgens, burge-
meester van Warnsveld mr. W.W. Hopperus Bu-
ma en de direkteur van gemeentewerken, de heer
Beek, heren van de pers en vele anderen.
Halverwege de rit, die door prachtig landschap-
pelijk schoon van Wichmond en Vierakker leid-
de, werd er halt gehouden bij boerderij "t Mak-
kink" aan de Boshuisweg, waar de genodigden,
onder het genot van een heerlijke mok boerenkof-
fie en een snee krentenwegge, werden verwel-
komd door de voorzitter van de restauratiekom-
missie, ds. Fortgens.

Deze dankte de enthousiaste koetsjesbezitters
voor hun bereidheid, geheel belangeloos aan deze
tochten mee te willen werken. Verder sprak hij
een woord van dank aan "boerin" mevr. Boe-
nink, voor de genoten gastvrijheid en de heerlijke
koffie met krentebrood, welke door in 19e eeuwse
klederdracht gestoken dames op sfeervolle wijze
werd geserveerd. Verder sprak hij de hoop uit dat
deze ritten per koets suksesvol mogen verlopen,
opdat zij hun steentje zullen bijdragen tot de res-
tauratie van de N.H. kerk in Wichmond.

Hierna werden de deelnemers verzocht weer in te
stijgen om de rit naar het kerkplein terug te ver-
volgen, alwaar de avond besloten werd.
Belangstellenden voor deze koetsjesritten, die
iedere maandagavond vanaf het kerkplein van de
N.H. kerk in Wichmond om half acht vertrek-
ken, kunnen inlichtingen verkrijgen bij:
Mevr. Hammers-Smeenk, tel. 05754-462 en
mevr. 't Hooft-Oldenhave, tel., 05754-442.

Burgemeester M. Vunderink:

'' Stationsgebouw blijft zeer
waarschijnlijk behouden''
De kans is zeer groot dat het stationsgebouw voor Vorden behouden
blijft. Dit vertelde burgemeester Vunderink woensdagavond in de open-
bare vergadering van de kommissie Algemeen Bestuur, naar aanleiding
van vragen van de heer J. Bosch (PvdA).
"Er is overleg geweest met de spoorwegen en de borstelfabriek Havo.
Deze laatste is bereid een loods te slopen die op een andere plek weer ge-
plaatst moet worden. Voor de gemeente gaat dit ongeveer ƒ 9.500,- kos-
ten", aldus de heer Vunderink.

Voor het stationsgebouw zelf hebben
zich 30 gegadigden gemeld, waaronder
twee uit Vorden. Tandarts Haccou wil
er graag een praktijk in beginnen, ter-
wijl zijn vrouw een ruimte wil voor het
les geven van bewegingsgymnastiek. Er
blijft dan nog voldoende plek in het ge-

bouw over voor een verkoopruimte van
Litorama (schilderijen) etc.

Burgemeester Vunderink stelde duide-
lijk dat zijn voorkeur naar bovenstaan-
de kombinatie uitging. "De kans dat het
gebouw dan op langere termijn behou-
den blijft, lijkt mij zeer groot", aldus de

heer Vunderink.
De heer Bosch had ook wel oren naar
de gegadigde die er een automuseum
van wil maken. "In het kader van de
VVV-aktiviteiten staat mij dit wel aan",
aldus Bosch.
Op dit moment is het wachten nog op
antwoord van de spoorwegen. Wanneer
dit antwoord gunstig uitvalt en die kans
is volgens burgemeester Vunderink dus
erg groot, dan zal de gemeente Vorden
het stationsgebouw huren en op haar
beurt weer onderverhuren. Wanneer het
eenmaal zover is, dan zal definitief wor-
den besloten aan welke gegadigde(den)
het stationsgebouw zal worden ver-
huurd.

Bijna 7000 bezoekers in tuinen
van landgoed De Wiersse
De tuinen van het landgoed De Wiersse, gelegen tussen Vorden en
Ruurlo, blijken nog steeds een grote toeristische trekpleister te zijn. Op
tweede Pinksterdag had de eigenaar van het landgoed, de heer E.V. Gata-
cre, zijn eigendom • de ruim 22 ha grote tuinen - voor de eerste keer in dit
jaar ter bezichtiging opengesteld. Het aantal bezoekers was weer
buitgengewoon groot, bijna 7000 personen passeerden de controles.

Van de fraaie tuinen vielen vooral de
volop bloeiende azalea's op, terwijl de
vroegbloeiende rhodondendrons (de
witte en de rode) aller bewondering
trokken. Door het wisselende en soms te
koude weer in het voorjaar kon men nu
zelfs nog de lelietjes van dalen in de
wilde tuinen bewonderend^

Wielerronde van Vorden
Woensdagavond 18 juni^^aniseert de
R.T.V. Vierakker-W^hond in
samenwerking met de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" de wielerronde
van Vorden. De jeugd t/m 15 jaar uit
Vorden, Vierakker en Wichmond ver-
trekt voor een race over 5,5 kilometer.
Daarna volgt de race voor de senioren
van de beide organiserende verenigingen
en uitsluitend voor inwoners van Vor-
den, Wichmond en Vierakker. Deze
race gaat over een afstand van 15
kilometer.
Deze voorwedstrijden worden georgani-
seerd door "De Achtkastelenrijders".
R.T.V. Vierakker-Wichmond
organiseert een wedstrijd voor nieuwe-
lingen van de KNWU over een afstand
van 40 kilometer. Daarop aansluitend
een wedstrijd voor liefhebbers en vetera-
nen van de KNWU eveneens over een
afstand van 40 kilometer.
De start en finish is aan de Enkweg te
Vorden en de toegang is gratis.
Voor de voorwedstrijden kan men zich
inschrijven bij de heer H.J. Pardijs,
Wildenborchseweg 7, Vorden. De in-
schrijvingsdatum sluit 2 juni.

Vordenaren bij defile
prinses Juliana
De Vordense aanspanning "In de
Reep'n" is aangezocht om zaterdag 30
mei de kring Gelderland en Twente te
vertegenwoordigen bij het defile dat ter
ere van prinses Juliana op Soestdijk
wordt gehouden. De heer J.A. Haman
met de dos-a-dos van wijlen Koningin
Wilhelmina zal aan het defile deelne-
men, alsmede de heer Joh. Norde.
Mevr. Norde zal "aangekleed" worden
in de klederdracht van rond 1900.

Geslaagde schoolreis
De klassen l t/m 4 van de openbare la-
gere school dorp hebben hun jaarlijkse
schoolreisje weer achter de rug. De klas-
sen l en 2 vertrokken per bus naar de
kinderboerderij Malkenschoten bij
Apeldoorn en gingen vandaar uit verder
naar "Berg en Bos" met als grote at-
traktie de "Apenheul".
De klassen 3 en 4 gingen naar Harder-
wijk met een bezoek aan het Dolfina-
rium, een boottocht en tussendoor ook
nog de speeltuin. De inwendige mens
werd natuurlijk niet vergeten. Dankzij
de inzet van het onderwijzend personeel
en de hulp van diverse ouders is het voor
de kinderen een geslaagde dag gewor-
den.

Doordat de toeloop geleidelijk liep -
ook 's morgens vanaf tien uur waren er
al wandelaars - kon men alles goed in de
hand houden. De echte tuinliefhebbers
bleven soms urenlang in de parken om
van al dat moois te genieten. Eigenaar,
de heer E.V. Gatacre: "Het is allemaal
buitengewoon mooie en rustig verlopen.

's Middags tussen twee en half vier was
het erg druk en ontstonden er op de
rijksweg Vorden-Ruurlo opstoppingen.
Dank zij het optreden van de Vordense
politie was dit spoedig geregeld."
Er zijn kilometers film verschoten om
de pracht van dit unieke landgoed te
vereeuwigen.
De kijkers kwamen overal vandaan;
uiteraard veel uit de regio met name
Oost-Gelderland en Twente. Jachtop-
zieners, personeel van het landgoed,
pachters en hun huisgenoten assisteer-
den bij de parkeergelegenheid, entree en
controles. De organisatie verliep - na
vier jaar ervaring - heel vlot. Op zondag
l juni en donderdag 5 juni zijn de tuinen
weer open. Men verwacht dat dan de
vele variëteiten rhodondendrons in volle
bloei zijn.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Wi'j konn'n d'r met Pinksteren ok bes us un paar dage uutgaon,
zowat iederene geet van hand allene wi'j zit altied maor in huus te
oel'n."
"D'r uut, waor wo'j in vredesname hen?"
Jan Willem Koskamp heel neet van uutgaon en zeker gin paar dage.
Zowiet had zien vrouw Trui um in 'n trouwdag nog nooit ekregen en
hee zaog ok neet in waorumme daor verandering in rtios komm'n.
Zee had al wel vaker liggen dramm'n oaver met vekansie gaon en
meer van die moderne fratsen maor zee kon um nog volle meer vetel-
l'n. Hele dage was e op 'n bouw, de tied dat e dan vri'j was wol e ok
wel us un keer bi'j huus wean. Daor had e un goed bedde, van die ho-
tels met bad en does j mos e ok niks hemm'n. At e zich ens in de
wekke 'n nekke goed wass'n von e dat e zich goed had ehad.
"Now, ik hadde zo edach van Zuud-Limburg of un endjen 't
buutenland in, daor is 't wat anders as hier op 'n vlakk'n", menen
Trui.
"Ziet maor da'j un ander metkriegt en laot mien in huus."
't Onderwerp wodd'n deur Trui den dag neet meer anereurd. Un
aovund of wat later kregen ze onvewachs vesite van Toon van de
Spitsmoes en zien vrouw. Althans veur Jan Willem onvewachs. Trui
wis dat de Spitsmoeze d'r heel anders oaver dachten as Jan Willem
wat 't uutgaon betrof. Daorumme had zee eur maor us un aovund
uuteneudugd buuten Jan Willem umme.

De koffie ston nog maor nauweluks op taofel of Trui begon d'r al
oaver. En zo as te vewachten was ga wen de Spitsmoeze eur groot ge-
liek, uurgaon daor wodd'n un mense anders van. Ze praotten net zo
lange tot Jan Willem 't dan wel us un keer wol prebeern, veurlopug
ene keer. Toon wis nog wel un redeluk hotel veur eur argens bi'j un
stouwsee tussen de bulten. Hee wol d'r ok nog wel effen veur eur
henbelFn.

Zo gebeurn' 't dat Jan Willem en ziene Trui met Pinksteren veur 't
eerste van eur leaven un hotelkamer van binnen zaogen.
"Now, now, wat is 't hier un sjieke bedoening en wat zut 't t'r alle-
maole netjes uut."
Dat von Jan Willem ok: "In huus bu'w 't wel anders gewend."
Trui was now neet al te fitterug wat 't klaorholl'n in huus betrof.
"Wi'j zölt de vuute ok nog wel mott'n wass'n, 't bunt zukke mooie
witte lakens."
"Daor zit wel un wasbak, gao i'j eers maor."
Met un goeien borssel en zepe haal'n Trui 'n rowsten schoet zo'n bet-
jen van de vuute. Een been in de wasbak op op 'n anderen staon, 't
veel veur Trui, die de butte vol rimmetiek hadde, neet al te hard met
maor 't leep toch zonder ongelukken af.
"Zo,nowi'j."
Jan Willem sloag de piepen van zien lange onderbokse un paar keer
umme en prebeern zien voet in de wasbak te kriegen. Maor dat ging
op gin stukken nao. Trui wis t'r wel raod op en haal'n un stoel waor
Jan Willem met zien andere been op ging staon, too kon hee
beginn'n. Trui kek t'r met andach nao.
"A'k mien dat zo bekieke heb i'j de vuute volle zwatter as ikke, Jan
Willem."
"Hoe kan 't ok anders, too kuuken da'j d'r gaot, ik bunne jao ok
vief jaor older as i'j."
Wat t'r wieter nog deur die twee is ezeg zö'w maor neet vetell'n, dat
bunt slaopkamer geheimen. Maor eslaopen heb ze d'r net zo goed as
bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Bij iedere f 25- boodschappen
een kansenvelop.

Een rondvlucht winnen. Ja, u leest
het goed Dat kan. En wel op een
zeer makkelijke manier. U hoeft alleen
maar voor ƒ 25,- boodschappen te
halen bij uw VIVO-supermarkt en u
maakt al kans op een rondvlucht
boven Nederland Die rondvlucht is
maar een onderdeel van een hele dag
te gast zijn bij Martinair in Lelystad
Vraag voor meer informatie naar de
Martinair-folderaan de kassa

Altijd prijs. Hoofdprijs, kor-
tingcoupons of 10 spaarzegels.

Deze actie van uw VIVO-winkelier en
Martinair, die loopt van 28 mei t/m 1 7 juni
1980, is best bijzonder, u heeft altijd prijs.
De hoofdprijs bestaat dus uit een dagje uit bij
Martinair in Lelystad In totaal zijn er rond-
vluchten voor 2.000 mensen beschikbaar.
Er zijn trouwens ook nog andere prijzen
Zoals bijvoorbeeld interessante kortingcoupons.
Die geven u recht op korting op merkartikelen,
welke zeker de moeite waard is. Ook kunt u
tien VIVO-spaarzegels winnen

Wat moet u doen?
U haalt bij uw VIVO-supermarkt voor ƒ 25,-

boodschappen U ontvangt dan een kansen-
envelop. In die envelop zit, als u geluk heeft,
de hoofdprijs. Als u niet zo gelukkig bent dat u
de hoofdprijs wint, hebt u in ieder geval of een
interessante korting op een
merkartikel te ,**"*"""""'
pakken of tien
VIVO-spaarzegels. t
U mag zo vaak é
meedoen als f
u wilt * V- „„*

Familie kan mee.
A Is u het gezellig vindt een familielid,

vriend of vriendin mee te nemen, dan kan dat
De prijs hiervoor bedraagt f 1 30,- per persoon
Uw introducé maakt dan hetzelfde programma
helemaal mee.

31 Bekende merken doen mee
aan de actie.

Tijdens de actieperiode zijn er interessante
kortingen te krijgen op 31 merkartikelen
Met klinkende namen, kijkt u maar.
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Gedurende de 3-weekse actieperiode zijn er
per week 10 merkartikelen in de aanbieding.
Als u met een kansenvelop een kortingcoupon
treft van een artikel dat net die week in de
aanbieding is, dan gaat het op de coupon
vermelde kortingsbedrag af van de aan-
biedingsprijs.

Kleurwedstrijd met mooie
prijzen.

Ook aan de kinderen is gedacht
Uw VIVO-supermarkt heeft een leuke kleur-
wedstrijd georganiseerd En... er zijn mooie
prijzen te jÈjnen, zoals Lego-vliegtuigbouw-
dozen, Mamnair-stewardesspoppen en een
grote opblaasbare DC-10 Als u nog geen
kleurplaat heeft, haal er dan een bij de kassa
Een deskundige jury beoordeelt de. inzendingen.

De kl^kplaat tot en met zaterdag 7 juni
as. inleveren bij uw VIVO-supermarkt.
In totaal zijn er 30 prijzen per supermarkt
Trouwens, ieder kind dat een kleurplaat
gekleurd inlevert krijgt een mooie Martinair-
sticker. De prijswinnaars
worden in de supermarkt
bekendgemaakt

Exclusief bij
Vivo: Martinair-
artikelen.

Of het allemaal nog
niet genoeg is, kunt u bij
uw VIVO-supermarkt %
tijdens de actieperiode
Martinair-artikelen kopen, die u nergens anders
kunt kopen. Dat zijn 2 Lego-bouwdozen
van Martinair vliegtuigmodellen (Cessna en
DC-9) voor f 9,50 per stuk En dat is echt geen
geld voor urenlang bouwplezier. En een fraai
uitgevoerde Martinair-vliegtas voor f 13,95.
(Zolang de voorraad strekt) Een koopje van de
bovenste plank De aan de actie deelnemende
VIVO-supermarkten herkent u aan een groot
acti&affiche op het raam. Uw VIVO-supermarkt
wenst u veel succes en... een goede vlucht!

Doe mee!
kortingcoupons o/
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EEN ENORME SORTERING

NCELSPORTARTIKELEN
KLUV

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

ii JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

TQYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 Jaar volledige garantie

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

TOYOTA Corolla 1200 E 1974
TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA 30 de Luxe 1976/1977
TOYOTACressidadeLuxe4-deurs1977/1978
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
OPEL Ascona 19 4-deurs, gas 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
DATSUN Violet de Luxe 1978
FORD TAUNUS 1600 L Station 1977
SIMCA 1307 GLS 1977

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
nee vollen

Qafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 66S4

NAPOLINA
damesschoenen met voetbed

in meerdere wijdtematen.
Ook voor losse steun.

Wij tonen u graag de komplete kollektie.

KONA GROUP

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

sport totaal Zutphenseweg 41,
telefoon 1318

eens
Rij voor uw Mercedes-Benz bestelwagen
s naar Zutphen of Lochem.En ontdek hoeveel

service u meer krijgt.
Bij Groeneveld, het officiële

adres.
Natuurlijk, in elk dorp of

stadje in de provincie woont wel
een handige monteur die soms
ook Mercedes-Benz bestelwagens
repareert. Maar Groeneveld
in Zutphen en Lochem is
het officiële adres voor
verkoop, service en ver-
huur van Mercedes- Benz
bestelwagens. De 14 vakbe-
kwame monteurs zijn door
Mercedes-Benz getraind en
werken met de nieuwste,
door Mercedes-Benz
aanbevolen gereed-
schappen en appa-
ratuur.

Daarom is uw J(
bestelwagen in j]
betere handen JJ
bij Groeneveld.

Is dat u die paar minuutjes extra
rijden niet waard?

Kom's langs. Of laat ons bij
ü langskomen.

Groeneveld heeft een aantal
voordelen te bieden die elke

bestelwagen-bezitter uit de
omtrek zou moeten kennen.
Zo kunt u beschikken over
een vervangende wagen
als de uwe in reparatie is. En
voor elke kliënt is er de
nooddienst die dag en nacht

klaar staat voor als u
pech mocht krij-

gen. Al met al
een aantal
punten om
eens te pra-

ten met
OttoNa-
huis,
hoofd

technische dienst in Zutphen.
Wij zijn donderdags geopend

tot 21.00 uur 's avonds, en 's zater-
dags van 10.00 tot 15.00 uur.

En wilt u een afspraak maken
om bij u thuis met onze adviseur
te praten over nieuwkoop, leasing
of verhuur, belt u dan even naar
één van onderstaande telefoon-
nummers.

Zó makkelijk
is Groeneveld bereikbaar:

^^Automobieibedrijf- .

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN. Tel.: 05750 - 20344.
Hanzeweg 27,7241CS LOCHEM. Tel.: 05730 - 4055.

Kies het zdkere voor het onzekere..0Qes Mercedes-Benz(£) Groeneveld

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

Tel. 05750-13813

zonnige japonnen, zomerse kleuren,
betaalbare mode en grote, maten ..

De schaduwrijke
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 © Munter Douglas

Lammers
meubelen /tapijt

Burg. Galleéstraat 26, telefoon 1421

vindt u nu nog volop bij:

MODECENTRUM

RUURLO

JAPONNEN vanaf

ZWIERIGE ROKKEN vanaf 29,95
BLOUSES korte mouwen, vanaf 29,OO
BLAZERS EN JACKS vanaf 69,OO
TRUITJES EN T-SHIRTS vanaf 10,OO en 5,00

Vrijdags koopavond tot 9 uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAB.ï.
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

ALS LOPEN
GRUWELIJK PIJNLIJK IS

zult u toch wel eens wat anders moeten
kiezen.

Kijk eens bij de gemak-
schoenspecialist Wullink.
Daar weten ze alles van voetgemak.

WULLINK
vooraan 'm schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493
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Wethouder W.A.J. Lichtenberg (CDA):
'' In V orden zwemt men praktisch
voor niks!"
In Vorden kost een gezinsabonnement (ouders met kinderen tot en met 15
jaar) ƒ 130,-. De heer G.Chr. Voerman (CDA) merkte dinsdagavond in de
raadsvergadering op dat Vorden met dit tarief behoorlijk uit de pas loopt.
"Vooral voor ouders met studerende kinderen is de leeftijdsgrens van 15
jaar te laag. Ik pleit ervoor deze grens op 18 of 19 jaar te brengen", aldus
de heer Voerman.

Wethouder W.A.J. Lichtenberg (CDA)
zei deze vraag verwacht te hebben. Hij
had bij een zestal zwembaden in de om-
geving naar de verschillende tarieven
geïnformeerd. "Hieruit is gebleken dat
bij drie zwembaden de tarieven boven
die in Vorden liggen en twee beneden
het Vordens tarief."
De heer Lichtenberg die vervolgens de
prijzen van verschillende abonnemen-
ten, dagkaarten, 10 badenkaarten etc.
opnoemde konkludeerde tot slot: "In
Vorden is men praktisch voor niks aan
het zwemmen!!"
De voorzitter van het zwembad "In de
Dennen", de heer L. de Boer, die deze
raadsvergadering bijwoonde, vertelde
ons na afloop dat de gezinsabonnemen-
ten zeer zeker voor het volgend seizoen
nader bestudeerd zullen worden en dat
de opmerking van de heer Voerman zeer
serieus zal worden genomen.

De raad van Vorden ging overigens in
een sneltreinvaart door de kleine agenda
heen. In het koetshuis zal een torenuur-

werk worden aangebracht. Burgemees-
ter Vunderink deelde mede dat de
schenking van de Amro-bank in het be-
drag is verwerkt.
De heer Vunderink deelde vervolgens
mede dat de gemeente bezig is een op-
lossing te zoeken voor het gebrek aan
grond voor de volkstuinvereniging.
"We zijn op een twee-tal punten
bezig", aldus de heer Vunderink.
De heer H. Tjoonk (VVD) werd desge-
vraagd verteld dat er vanaf het gemeen-
tehuis geen leidingen naar Deventer
zullen worden aangelegd met betrekking
tot brandmelding. "Dit wordt een te
kostbare voorziening, terwijl de risico's
voor brand betrekkelijk gering zijn", al-
dus de heer Vunderink.

Voorts ging de raad akkoord met de
voorgestelde grondtransakties met de
heer A.J. Rouwenhorst en de aankoop
van een perceel grond van de heer
H.S.J. Albers. De heer J.L.A. Doorn-
bos werd benoemd tot ambtenaar van
de burgerlijke stand.

Vroege zwemmers in Vorden
gedupeerd
Naar aanleiding van de gewijzigde openstelling van het zwembad "In de
Dennen" tijdens de ochtenduren, voelde een aantal vroege zwemmers
zich gedupeerd. Sommige van hen richtten zich met boze woorden tot de
bestuursleden.
Teneinde deze sluiting nader te motiveren en tot meer begrip hiervoor te
komen, kwam een delegatie van bestuur en "gedupeerden" bij elkaar.

Daar de onkosten voor het bad jaarlijks
in snel tempo hoger worden, mede
dankzij de sterk gestegen brandstofprij-
zen, moet ieder jaar een steeds grotere
bijdrage van de gemeente zorgen dat het
bad 's zomers kan funktioneren. Ten-
einde tot een zo groot mogelijke bezui-
niging over de gehele linie te komen,
ontkwam de salarispot personeel, waar
evenals elders via CAO regeling gewerkt
wordt, niet aan een doorlichting.
De enige mogelijkheid van bezuiniging
lag hier in de overuren. Daartoe werd
gezocht naar de minst rendabele uren.

Deze vielen onmiskenbaar in de ge-
wraakte periode waarin over een paar
jaren genomen het gemiddelde bezoe-
kersaantal circa 12 bedroeg, waardoor
besloten werd deze l1/: uur er uit dte
lichten.
Tijdens de vakantie periode wil men
hieraan enigszins tegemoet komen door
dan om 8 uur de poorten te openen en
eveneens de middagsluiting te laten ver-
vallen. Gezamenlijk kwam men tot de-
zelfde konklusie dat gezien vanuit het
oogpunt te moeten bezuinigen, deze
ochtendsluiting te rechtvaardigen valt.

Overweldigende deelname aan
lustrum-toernooi SV Ratti
64 teams uit de GVB en TVB op 7, 8, 14 en 15 juni aanwezig

De sportvereniging Ratti heeft voor de vijfde maal in suksessie een groots opgezet
voetbaltoernooi georganiseerd waarvoor een overweldigende deelname blijkt te
bestaan. De verenigingen (64 teams) komen niet alleen uit de GVB doch ook de
Twentse Voetbal Bond. Het vierdaagse toernooi wordt gehouden op de sport vel-
den van Ratti aan de Eikenlaan. Het begint op zaterdag 7 juni voor de afdeling za-
terdag 3e en 4e klas GVB/TVB; zondag 8 juni het veteranentoernooi; zaterdag 14
juni de afdeling zaterdag 2e klas en op zondag 15 juni de 2e klas afdeling dames.

Zaterdag 7 juni wordt gespeeld in vier
poules van elk vijf teams. Er zijn 4 be-
kers beschikbaar en een fair play-cup
beschikbaar gesteld door De Boggelaar.
Om over voldoende kleedruimte te be-
schikken heeft men een aantal eigenaars
van transportondernemingen en bouw-
bedrijven bereid gevonden wagens e.d.
beschikbaar te stellen.
De wedstrijden worden gearbitreerd
door KNVB-scheidsrechters/sters en
ook de plaatselijke EHBO verleend haar
medewerking.
Zondag 8 juni komen de veteranen voor
het vierde achtereenvolgende jaar aan
bod. Er komen twaalf teams welke strij-
den om 4 bekers en een fair play-cup be-
schikbaar gesteld door schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd.
Op zaterdag 14 juni treden elftallen uit
de 2e klas afdeling zaterdag tegen elkaar
in het strijdperk. Er wordt gespeeld in
vier poules van vier teams. Ook hier zijn
4 bekers te winnen alsmede een fair
play-cup welke beschikbaar is gesteld
door café Schoenaker.

Voor de tweede maal in suksessie zal
ook een toernooi voor de dames worden
gehouden. Zondag 15 juni komen 16
teams binnen de lijnen. Er zijn drie be-
kers en een fair play-cup te winnen wel-
ke is beschikbaar gesteld door de firma
Oldenkamp.
De organisatiekommissie van dit
monster-toernooi hoopt dat er veel
spannende en sportieve wedstrijden te
zien zullen zijn. Ratti-voorzitter A.
Heuvelink is erg kontent met dit jaar-
lijks terugkerend toernooi daar hier-
door de onderlinge solidariteit in de ver-
eniging en de relaties met de andere ver-
eniging bevorderd wordt.

VOETBAL

Pupillenvoetbaltoernooi
Op het gemeentelijk sportpark werd za-
terdag een voetbaltoernooi gehouden

voor pupillenteams. In totaal namen
hieraan 16 ploegen deel.
In poule A werd Vorden F l met 6 pun-
ten uit 3 wedstrijden eerste; 2. PAX Fl.
Poule B: 1. Sp. Eefde Fl; 2. Hercules
Fl.
Poule C: 1. Keyenborg F l (na
penalties); 2. PAX F3.
Poule D: 1. Vorden F3; 2. PAX F5.
Voorzitter F. Scharrenberg overhandig-
de de poulewinnaars een beker terwijl
alle aktieve deelnemers een herinne-
ringsvaantje kregen van Kluvers Sport
Totaal.

Dorpsschool winnaar
schoolvoetbaltoernooi
Op de sportvelden van de SV Ratti werd
het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi ge-
houden voor de basisscholen uit de ge-
meente Vorden. Er werd aan deelgeno-
men door acht teams te weten: OL
dorpsschool l en 2, School Het Hoge l
en 2, De Vordering l en 2, Kranenburg
en Wildenborch.
De ploegen werden in twee poules ver-
deeld. De vier finalisten waren Het Ho-
ge l, Dorpsschool l, Kranenburg en
Wildenborch. Na een spannende strijd
was de einduitslag als volgt: 1. Dorps-
school 1; 2. Het Hoge 1; 3. Kranenburg;
4. Wildenborch.

Laren winnaar voetbaltoernooi
regio West Achterhoek
Op de velden van het gemeentelijk
sportpark zijn de laatste wedstrijden ge-
speeld voor de regio West Achterhoek
van Jong Gelre. In totaal namen zeven
teams aan het toernooi deel.
Laren werd winnaar met elf punten uit
zes wedstrijden; 2. Hengelo 8 punten; 3.
Warnsveld 7 punten; 4. Hummelo &
Keppel 6 punten; 5. Vorden 5 punten; 6.
Almen 3 punten; 7. Steenderen 2 pun-
ten.
De eerste vijf teams zullen zaterdag uit-
komen tijdens de provinciale sportdag,
welke in Aalten zal worden gehouden.
De af d. Vorken zal op deze sportdag te-
vens met e^Buameshandbalploeg, een
gemengde voTeybalploeg en een heren-
touwtrekteam uitkomen.

Wisselend sukses Vordense
jeugdvijftallen
De afgelopen zaterdag werden de lande-
lijke finales klubvijftallen voor pupillen
en aspiranten afgewerkt. Door een suk-
sesvol optreden in de Gelderse finales
kon de Vordense damklub DCV in
beide halve finales een vijftal afvaardi-
gen. Het pupillenteam bestaande uit
Henk Hoekman, Rene Brummelman,
Michiel van Burk, Ernst te Velthuis,
Andre Plijter en Jurgen Slutter reisde af
naar het Zuid-Hollandse Monster. Hier
moesten zes teams strijden voor één fi-
naleplaats.
De eerste wedstrijden werden door de
Vordense pupillen gewonnen, maar
door een terugval later op de dag miste
men de finale. Uiteindelijk werd Vorden
tweede achter Ridderkerk. Henk Hoek-
man behaalde 10 punten uit vijf
partijen; Rene Brummelman 9 punten
en Michiel van Burk zes punten uit vijf
partijen.

De aspiranten van Vorden kwamen za-
terdag uit in Hazerswoude. De konkur-
rentie bestond hier uit de jeugddam-
klubs van Goes, Nijkerk en Hendrik Ido
Ambacht. De Vordense spelers konden
geen vuist maken en verloren van Nij-
kerk en Hendrik Ido Ambacht. Johan
Krajenbrink en Wieger Wesselink be-
haalden resp. vijf en zes punten uit drie
partijen.
De overige vier spelers, Andre Graas-
kamp, Patrick Eckringa, Henk Hoek-
man en Rene Brummelman behaalden
in totaal 7 punten. Dit jaar dus geen
Vordens team in de nationale finale.

WATERPOLO

Vorden (dames)-He Key 2-3
In het verwarmde zwembad "In de Den-
nen" verloor het damesteam van Vor-
den met 2-3 van He-Key uit Hengelo. In
de eerste speelperiodes waren de dames
uit Hengelo duidelijk beter en werd ge-
leidelijk een 0-3 voorsprong opge-
bouwd. In de vierde periode bracht Di-
seree Westerveld de spanning nog even
terug door tweemaal te scoren 2-3. Bij
deze stand bleef het evenwel.

Vorden (heren)-Hanzekikkers
(Zutphen) 5-3
In de eerste periode ontstond reeds een
spannende strijd, met voor beide teams
wisselende kansen. Vorden sloot deze
eerste periode af met een 3-2 voor-
sprong, dankzij doelpunten van Arjan
Mengerink (2 x) en Gerrit van Bemmel.
In de tweede periode scoorde Arjan
Mengerink opnieuw: 4-2. Nadat de
Zutphenaren de stand tot 4-3 hadden
gereduceerd, bepaalde Arjan Menge-
rink de eindstand op 5-3.

ZWEMMEN

Zeskamp zwem wedstrijden
te Vorden
In het zwembad In de Dennen worden
zaterdagmiddag 31 mei zwem wedstrij-
den gehouden. De organiserende vereni-
ging Vorden '64 heeft hiervoor de vol-
gende teams uitgenodigd: Brummen, De
Berkel uit Lochem, Duikelaar uit La-
ren, De Nymph uit Gorssel en He-Key
uit Hengelo.
Vorden heeft deze teams de afgelopen
wintermaanden ook reeds in kompeti-
tieverband ontmoet.

PAARDESPORT

Ponyklub
Op Hemelvaartsdag ging de ponyklub
naar het concours te Lochem. Het vier-
tal maakte enkele foutjes, waardoor het
buiten de prijzen viel en ook individueel
vielen de prestaties wat tegen.
In de dressuur kreeg Albert Bielderman
met Evening Sunset nog een derde prijs
en bij het springen werden Erik Pardijs
met Helma en Mirjam Vaessen met
Morgana zevende en negen A^
Tweede Pinksterdag ginge^^pven rui-
tertjes naar Geesteren. Zij kwamen 's a-
vonds met tien prijzen weer terug. Het
viertal liet nu een veel betere verrichting
zien zodat ze een tweede prijs kreeg.
Hennie Lenselink met Sug|is werd
tweede in de dressuur en zi^pag voor-
taan in de L-2 dressuur starten. Albert
Bielderman was eerste in zijn ring met
Evening Sunset. Everdien Ruitenberg
met Hera werd zevende in de L-2 dres-
suur. Bij het B-springen kreeg Rita Kor-
negoor een eerste prijs met Ella, terwijl
ze in de B-dressuur ook nog een derde
prijs kreeg. Bij het L-springen kreeg
Erik Pardijs een tweede prijs en Mirjam
Vaessen een vierde prijs. Erik Pardijs
mag voortaan in het M-springen uitko-
men. Mirjam Vaessen met Morgana
kreeg tenslotte een 15e prijs in de grote
rubriek "bestgaande rijpony".

Paarden
Tweede Pinksterdag behaalde Anrtelien
Weenink een eerste prijs in de L-
dressuur met haar paard Ronnie op het
concours te Groenlo. Wim Groot Nue-
lend met Norman werd zesde in zijn
ring.

Huissen te sterk voor
Vordens herenteam
Het herenteam van VTP uit Vorden
heeft de uitwedstrijd tegen Huissen met
4—l verloren, waardoor het team niet
meer voor promotie in aanmerking
komt.
Nu de KNLTB-kompetitie geëindigd is
koncentreert de tennisvereniging zich op
de buurtkompetitie die tot aan de va-
kantie op de woensdagavonden wordt
gespeeld. In deze kompetitie spelen
VTP-teams onderling om een grote wis-
selbeker.
Daarnaast speelt er op de donderdag-
morgen een damesteam in de regio-
kompetitie samen met Brummen, Eer-
beek en Zutphen.
Voor de junioren die eveneens aan een
regio-kompetitie deelnemen (zaterdag-
ochtend) volgt over enkele weken een
uitwisseling met Hengelo.

MOTORSPORT

PCC-rit
De Graafschaprijders
Zaterdagmiddag 31 mei wordt in Vor-

den de PCC-oriënteringsrit gehouden
welke meetelt voor het provinciaal kam-
pioenschap. De start is bij café Schoen-
aker. De heren G. Versteege en J. Men-

nink hebben de rit uitgezet.
De PCC-rit bestaat uit drie afzonderlij-
ke trajekten.

Veteranen Legioen Nederland
richt af d. "De Achterhoek" op
De Nederlandse Bond van Oud-Strijders, het "Veteranen Legioen Neder-
land" (VLN) heeft in Oost-Gelderland een nieuwe afdeling opgericht.
Van de 45 in de regio Achterhoek verspreid wonende leden, reageerden de
meesten positief om een eigen afdeling "De Achterhoek" op te richten.

De oprichtingsvergadering werd gehou-
den in café-restaurant De Ploeg te Vars-
seveld. Er werd bij stemming een dage-
lijks bestuur gekozen te weten de heren
G. Fabius, Meddo, als voorzitter,
J.P.G. Thewis te Vorden, als sekretaris,
W. van den Bosch, Borculo, penning-
meester en P. van den Broek en E.J.H.
Saathof resp. te Vorden en Winterswijk
als bestuursleden.

Men hoopt door een eigen afdeling een
hechtere onderlinge band te krijgen, ter-

wijl men voor informatie en/of eventu-
ele moeilijkheden sneller en gemakke-
lijker kan terugvallen op een bestuur
wat dichterbij huis is.
Op vrijdag 6 juni 's avonds om acht uur
zal in het Dorpscentrum te Vorden een
"kennismakingsavond" worden gehou-
den. Na een korte vergadering zal rit-
meester K. Brouwer uit Amersfoort een
aantal aktuele gebeurtenissen bespreken
en een film vertonen over de SALT-ont-
wapeningsbesprekingen tussen de USSR
en de USA.

Inspraak verkeersplan mogelijk
tot l september
Op 29 mei zal de gemeente Vorden een huis-aan-huis folder verspreiden,
waarin de bevolking de mogelijkheid wordt geboden haar zienswijze te ge-
ven op het verkeersplan. Inspraak is mogelijk tot l september a.s.
Burgemeester Vunderink deelde dit woensdagavond mee in de kommissie
Algemeen Bestuur naar aanleiding van vragen van de heer J. Bosch
(PvdA).

De heer Bosch die tevens informeerde
naar de stand van zaken betreffende het
komplan kreeg van burgemeester Vun-
derink te horen dat hierover binnen en-
kele weken advies is te verwachten van
de P.P.C. "Dan zal bekeken worden of
er hier of daar nog wat wijzigingen aan-
gebracht moeten worden. In elk geval
komt het komplan na de vakantie ter vi-
sie te liggen", aldus burgemeester Vun-
derink.

In totaal heeft het gehele komplan-
gedoe drie jaar geduurd. "Ik ben het
met de heer Bosch eens dat dit soort
procedures sneller moet kunnen worden
afgewikkeld, maar hopelijk is de
"kwakkelperiode" nu snel achter de
rug", aldus de heer Vunderink.
Met betrekking tot het jeugdcentrum
(dat momenteel door een drietal Vor-
dense firma's van de gemeente wordt ge-
huurd) deelde burgemeester Vunderink
mede dat het op dit moment verstandig
is om te wachten op het verkeersplan.
Dan zal bekend zijn of het noodzakelijk
is, op de plek van het gebouw parkeer-
ruimte te kreëren.

GRONDTRANSAKTIES
De kommissie Algemeen Bestuur hield
zich dinsdagavond eveneens bezig met
de grondtransakties van de gemeente
met de heer A.J. Rouwenhorst. De
kommissie toonde zich verheugd dat
onteigening is voorkomen. Wel had
men graag een andere bestemming ge-
zien voor een strook grond van 5 meter
die aan de heer Rouwenhorst wordt af-
gestaan.
"Deze grond zou uitstekend geschikt
zijn als trapveldje", aldus de heer J.F.
Geerken (CDA). "Hebben we aan ge-
dacht, het leverde voor de heer Rou-
wenhorst minder grond op, daardoor
ging hij er niet mee akkoord", aldus de
heer Vunderink, die zei, dat de gemeen-
te bezig is met een belendend stukje dat
als trapveldje gebruikt zou kunnen wor-
den.
zowel de heer Geerken (CDA) als de
heer Bosch (PvdA) drongen er bij de
heer Vunderink op aan, de vereniging
voor volkstuintjes aan grond te helpen.
Burgemeester Vunderink: "We willen
graag aktief meewerken."

Zo gemakkelijk is
kleurvergroten

Een vriend vergroot al vele jaren zelf zijn
kleurenfoto's. Eerlijk gezegd hebben we
hem daarom altijd bewonderd, sinds we
een avondje zijn donkere kamer-gast
waren. Met veel geduld werd er die
avond toegewerkt naar één goede kleur-
vergroting, dia na veel proeven en
materiaalverbruik inderdaad tot stand
kwam. Kleurvergroten was vroeger een
hobby alleen voor de erg geduldige
doka-man of -vrouw.

In een kwartier.
Onlangs hadden we een kleurvergroting
nodig en vroegen we die vriend met enige
schroom of hij wat wilde verzorgen. Het
bleek geen enkel probleem te zijn want
zei hij "kleurvergroten is nu zo gemak-
kelijk, dat iedereen het kan leren. Kom
maar 's mee". En zo stonden we die
avond in zijn donkere kamer en dat was
meteen al de eerste verrassing.

Geen doka meer.

Die donkere kamer was namelijk niet
donker meer ook al hing er die avond
wel een gordijn. Je kunt nu in elke
kamer, die 's avonds even donker
gemaakt kan worden, kleurenfoto's ont-
wikkelen. Alleen het belichten van het
fotopapier gebeurt nog in het donker,
het onwikkelen, dat vroeger in volkomen
duister in de plastic bakken gebeurde,
wordt nu in een buis gedaan. Dat heet
de "drum" en dat is eigenlijk een
donkere kamer in het klein.



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

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

KNIPTIP

Vindt u het ook zo leuk om te snuffelen in de foto-verzameling van
een ander? Nee, ik bedoel niet uit nieuwsgierigheid, maar wél om te
zien hoe andere mensen bepaalde onderwerpen in beeld brengen.
Laatst ontmoette ik een man, die zo bezeten is van fotograferen,
dat-ie een halve boekenkast vol foto-albums heeft. Alles, wat hij de
afgelopen tien jaar heeft meegemaakt en gezien is in die boeken
vastgelegd. Bij veel foto's kon hij een smakelijk verhaal vertellen
waarom-ie dit onderwerp zo had gemaakt. En wat er op dat mo-
ment gebeurde. Die paar uur albums doorbladeren was eigenlijk
één boeiende les in fotograferen. Gelukkig kreeg ik toestemming
een paar van die foto's hier te laten zien.

Landschapsfoto's moetje een beetje "opbouwen",
zei deze foto-specialist. Zoals dat bijvoorbeeld is
gebeurd op die eerste plaat. Je ziet een motief, dat
je geschikt lijkt: in dit geval een mooi kerkje op
een soort eilandje. Je kiest een standpunt, waar-
door er een voorgrondpartij ontstaat en een mid-
denstuk, dat het oog als vanzelf naar de verte leidt.
Het rustpunt is die kerk. Veel mensen fotograferen
alleen de kerk. Op zich een leuk motief, maar zo'n
foto mist diepte en spanning.

De tweede foto is volgens hetzelfde principe opge-
bouwd. Hier is het diepte-effekt ook bereikt door
dat rijtje vissers, die steeds kleiner worden. De
boerderij en de brug vormen de rustpunten. De fo-
to hierboven is weer om een heel andere manier
geslaagd: het standpunt werd met zorg gekozen,
waardoor je als het ware met het water mee de ver-
te inkijkt. Door bij een lage zonnestand te fotogra-
feren, pinkelt het zonlicht in de golven. De donke-
re oevers zorgen voor een sterk kontrast.

Jonge Schiedammer
Rijnbende

Grolsch pijpjes
+ gratis bierglas
per krat voor

13,95

12,95

voorgoed
antiek
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Vordense Winkeliersvereniging
Uitslag trekking zaterdag 3 mei 1980
TUINAMEUBLEMENT : Fam. Derksen, Bieshorstlaan 2, Warnsveld
TUINSTOEL

PARASOL

STRETCHBED

SLAAPZAK

Mevr. Brinkman, Almenseweg 5, Vorden; H.J. Hilverink,
De Bongerd 39, Vorden; H. Bosman, Enzerinckweg 8, Vor-
den; D.J. Bijenhof, Mispelkampdijk 4, Vorden.
J. Kos, De Haar 15, Vorden; Jansen van de Berg, Christina-
laan, Vorden.
J.W. Golstein, Enkweg 8, Vorden; mevr. Meijerink, Over-
weg 3, Zutphen.
B. Wunderink, Ruurloseweg 85, Vorden; J. Lucassen,
Ganzesteeg 6, Vorden; R. de Weerd, Heerlijkheidstraat,
Borculo.

Trekking zaterdag 10 mei 1980
PARASOL

STRETCHBED

SLAAPZAK

STOEL

TUINSTEL

A. Schipper, Het Vaarwerk 19, Vorden; G.D. Nijenhuis,
Onsteinseweg 7, Vorden.
A. Tragter, Zutphenseweg 78a, Vorden; O. Wempe, Het
Vaarwerk 17, Vorden.
Bruinsma, Het Wiemelink 30, Vorden; G. Dijkman, De
Steege 4, Vorden; M. v. Dijk, Julianalaan 6, Vorden; Gar-
ritsen. Rijksstraatweg 43, Warnsveld.
A. Middelkoop, Ruurloseweg 7, Hengelo; G. Remmers,
Nieuwstad 44, Vorden; J. Kolkman, De Hanekamp 2, Vor-
den; G. Regelink, Hengeloseweg 16, Vorden; A. Eggink,
Beatrixlaan 10, Vorden; C. Gleezen, v. Wassenaarlaan 18,
Almen.
E. Lammers, Zutphenseweg, Vorden.

Uitslag trekking zaterdag 17 mei 1980
PARASOL

STRETCHBED

SLAAPZAK

STOELEN

TUINSTEL

F. Schrunselaar, Het Jebbink 13, Vorden; fam. Garritsen,
Rijksstraatweg 43, Warnsveld.
B. Meijer, Het Elshof 1, Vorden; G. Kranenbarg, Hertenweg
1, Hengelo (Gld.).
J. Doornink, De Bongerd 14, Vorden; J. ter Maten, Zut-
phenseweg 113, Vorden; fam. Geurds, Wiendelsweg 2,
Keyenborg; fam. Verschueren, Rijksstraatweg 65, Warns-
veld; J. Menkveld, Veermansweg 12, Hengelo (Gld.).
D.J. Hogeslag, Kruisdijk 5, Vorden; fam. Geurds, Wien-
delsweg 2, Keyenborg; J. Drijf hout, Alexanderlaan 22, Vor-
den; fam. v. Houte, H.K. v. Gelreweg 39, Vorden; fam.
Wansink, Hoetinkhof 35, Vorden; fam. Gerritsen, Ruurlo-
seweg 32, Vorden; H.J. Hulshof, Villa Nuova, Vorden;
fam. ter Beest, Staringstraat 2, Vorden.
fam. Lebbink, Eikenlaan 27, Vorden.

Uitslag trekking 27 mei 1980
SLAAPZAK

PARASOL

STRETCHBED

STOEL

TUINAMEUBLEMENT

Langwerden, Nijlandweg 3, Vorden; SLoetjes, Het Wieme-
link 61» Vorden; H.T. v. Ark, Hoetinkhof 29, Vorden;
A. Bargeman, De Boonk 27, Vorden.
Akkerman, Zuivelweg 1, Vorden; De Roode, Het Gulik 11,
Vorden.
H.J. Bannink, Clauslaan 9, Vorden; mevr. Teerink-Nijland,
Smidsstraat 8, Vorden.
Regelink, Hengeloseweg 16, Vorden; E.G. Heesen, Het
Wiemelink 2, Vorden; Zents, Ruurloseweg 119, Vorden; G.
Harmsen, Hoetinkhof 38, Vorden; J. Schröer, Wilden-
borchseweg 23; R. de Rosario, Het Wiemelink 26, Vorden.
J. Bijenhof, Hoetinkhof 85, Vorden.

VORDEN, DE BONGERD 23

GUNSTIG GELEGEN ROYALETUSSENWONING
MET SCHUUR

VRIJ GELEGEN TUIN OP HET ZUIDEN EN ACHTEROM

Indeling: entree, toilet, keuken met betimmeringen en ruime doorzonkamer.
Eerste verdieping: 3 slaapkamers en een luxe badkamer met ligbad. Tweede ver-

dieping: vaste trap, berging en een slaapkamer.

is in overleg vrij te aanvaarHet geheel verkeert in goede staat van onderno
den. f 153.000,-

Inlichtingen: Zutphenseweg 31, telefoon 05752-1531

Hooi NodorMiNi op 90000 voot not

SHOES

Stevige stoppers voor vader en zoon.

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

zondag l juni

Bob East
show band

Gld. telefoon 05753-1461

Zet de bloemetjes
binnen.
Weekendreklame

GEMENGD BOEKETvoor 4,50

De laatste bollen, het kan nog

nu 25% korting
gladiolen, dahlia's, lelies e.d.

Het adres voor een fijn bruidsboeket

Bloemenspeciaalzaak

J.J.Dijkerman
BLOEMEN HOUDENVAN MENSEN



GROOT BUITENVOLLEY-
BALTOERNOOI
op de terreinen van de v.v.
Vorden op 31 mei a.s. Aan-
vang 10.00 uur. Toegang gra-
tis.

Gevraagd: tuinman voor on-
derhoud van de tuinen en het
park van De Wiersse. Woning
eventueel beschikbaar.
Brieven aan E.V. Catacre,
Wiersserallee 9, 7251 LH
Vorden

PAARDRIJDEN
„De Hessenkamp"

Kerkhoflaan, Vorden

Te koop: maaibalk en kunst-
meststrooier bij A.G. Schot-
man, Hamsveldseweg 10,
Vorden.

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

Radio/
TV-servlee
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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

ZONNIGE HERENMODE BIJ:

Wij maken van oud
weer nieuw

- stas'stralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

TUINEN DE WIERSSE
OPEN
zondag l juni; donderdag 5
juni van 10.00—17.00 uur.
Entree ƒ 2,50 per persoon.
Gratis parkeren!

Te koop: alle soorten kool- en
tomatenplanten en bieslook-
pollen alsmede jonge konij-
nen. D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

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

Te koop: versterker, cassette-
deck, 4 oud-hollandse stoelen
en tafel, VW 1%8.
W. Bouwmeister, H. v. Bra-
merenstraat 16, Vorden.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt. '
„De Olde Meulle"

'Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .] 13,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
3, Vorden.

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

CONTACT
Graag
gelezen!

RUURLO

LICHTGEWICHT PANTALONS vanaf 69,OO
STRETCH PANTALONS vanaf 15,OO
K O L B ERTS in lichte kleuren vanaf ...................... 1{ 9,00

BLAZERS vanaf ...................................... 175,O<
SHORTS in linnen, helanca, stretch, corduroy en denim vanaf

Grote kollektie overhemden ook met
korte mouw, polo-shlrts, T-shlrts, enz.

Vrijdags koopavond tot 9 uur - Woensdags de gehele dag open - Maandags gesloten

Calamiteitenverzekering
Sterpolis
Stichting Assurantiebu-
reau van de Geldersche
Maatschappij van Land-
bouw

Adressen inspekteurs
De inspekteurs zijn als regel telefonisch
bereikbaar 's morgens van 8.00-9.00
uur.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21,
7021 OC Zelhem, tel. 08342-2617

J.A. Norde, „de Zeist", Zelstweg 1,
7251 JR Vorden, tel. 05752-1967

Veeschade-
verzekering van
Agra-Risico
Wat is verzekerd?
Al het rundvee ouder dan 6 maanden,
tegen een met u overeen te komen
waarde per volwassen dier — maximaal
- f 3.000, — . Voor jongvee wordt de

waarde afgeleid van het volwassen dier
en wel als volgt:
12—20 maanden 75% van de waarde
volwassen dier;
6—12 maanden 50% van de waarde
volwassen dier.

Waarvoor verzekerd?
Vee dat sterft of vee dat in verband met
ekonomische onbruikbaarheid voor mel-
kerij of mesterij noodzakelijkerwijze moet
worden afgemaakt; alsmede diefstal of
vermissing

Eigen risiko: 4% van de totale verze-
kerde waarde.

Bruto premie: basispremie f 200, — +
M,— per f 1000,— van de totale ver-
zekerde waarde per jaar.

Hagelschade-
verzekering
Wij bemiddelen voor het afsluiten van
een hagelschadeverzekering bij de On-
derlinge Veenkoloniale Hagelverzeke-
rings Maatschappij O.V.H.M. te Wilder-
van k.
De O.V.H.M. (opgericht door de Veen-
koloniale Boerenbond op 1 juli 1910) is
een onderlinge organisatie met 160 af-
delingen, ruim 4200 deelnemers met
een verzekerd areaal van bijna 100.000
hektare.
Wij noemen u gaarne enkele premies
van de voorrlaamste gewassen per
f 100,— verzekerde waarde:
Fabrieksaardappelen 0,20
Konsumptie-aardappelen 0,25
Suikerbieten ^^ 0,60
Haver ^f 0,40
Erwten 0,70
Pootaardappelen 0,25 - 0,30 - 0,40
Rogge 0,20
Tarwe , 0,20
Gerst Jk 0,20
Mais • 0,50
Bonen 0,50 - 0,80
Witlof 0,60

Landbouwhuis, Roermondsplein 20,
6811 JN Arnhem, telefoon 085
512413
(heer Folmer)

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 1T,5O

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

ers.

4 typen
I versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking A

mes-bevelllglngV
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

KEYENBORG
HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

TIJDELIJK
van 19 mei
tot en met

6 juni

0039

iww"Safes*
Welkoop biedt ruime keus...
kijk maart Vooral met vaderdag weet Welkoop wat verwennen is.

Aktie geldig van 29/5 t/m 14/6.

l

OK zomerset
Het zomerzonnetje komt,
dus auto onderhoud is noodzaak.
Plastic draagtas met: OK ruitenreiniger
250 cc, OK shampoo 500 cc,
gewone spons, insectenspons.
Normale prijs f 8.50
Welkoop knalprijs

!

Welkoop handzaag
Voor het zware zaagwerk is goed
gereedschap noodzaak. Lengte 45 cm.
Normale prijst 12.90
Welkoop knalprijs ̂ £+

Skil découpeerzaag
Het handige gereedschap voor veel
precisie-karweitjes, nu in metalen koffer
met accessoires.
Normale prijs f 312.-
Welkoop knalprijs

Verstekbak met zaagje
Van stevig beukenhout, gelijmd en
geschroefd, 30 cm lang.
Tevens 10" zaagje met houten handvat.
Normale prijs f 15.-
Welkoop knalprijs

Meinor zwenksproeier 61 W
Met unieke Meinor sector-kiezer
met 4 standen voor optimaal sproeien.
Sproeioppervlakte van 6 m2 tot 220 m2.
Normale prijs f 26.15
Welkoop knalprijs

Plastic tuinslang W
Kleur geel/zwart, op rol a 25 meter.
Normale prijs f 25.75
Welkoop knalprijs

Auto verbanddoos Esculaap
Een volledig ingerichte, grotever-
banddoos, een noodzaak onderweg
(let op! in vele landen bent U verplicht
een verbanddoos bij U te hebben).
Normale prijs f 23.95
Welkoop knalprijs

alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

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

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

CONTACT
Graag
gelezen!

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

•«-.

Komt u ook kijken op 31 mei
a.s. op het terrein van de v. v.
Vorden naar het volleybal-

fest ij n? Op 45 velden spelen
in totaal 208 teams een plezie-
rig partijtje volleybal.
Toegang gratis.

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
—- -+ — J *$^

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



Huur
Mister Steam
on reinig zalf uw vloerbedekking

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

grondig zólf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

KINDERWAGENS TE KUST EN TE KEUR
fantastisch zult u zeggen...
. . . dat de kinderwagenafdeling van babyshop Landeweerd u een zo enorm assorti-
ment laat zien. Bijvoorbeeld de geweldige Teutonia kinderwagens (alleenverkoop voor
Zutphen en omgeving). Klassiek, modern of romantisch, wat u ook zoekt op onze
kinderwagenafdeling zult u het kunnen bewonderen.
Wij geven u graag advies.

BABYSHOP

LANDEWEERD
EEN BEGRIP VOOR ZUTPHEN EN OMGEVING !
Laarstraat 1 - Zutphen - Tel. 05750 -14394

* Pandora'
'luxe zelfbouw keukens
De luxueuze droomkeuken voor een meeneem-prijs'

Uw HARTEwons

D« keuken is leverbaar in verschillende
uitvoeringen, maasief eiken en grenen,
kunststof beige linnen en groen met

houten greeplijst enz.
De bijgaande kleurenfotders maken uw
keus wel erg gemakkelijk. Om op een
voudige wijie uw keuken te kunnen w
menstellen zijn de verpakkingen van de
rompen voorzien van etiketten waarop
staat welke maat deur l en) op deze torn
pen gemonteerd kunnen worden. Ook
de verpakkingen van de dozen zijn op

een dergelijke manier gekodeerd.

De afgebeelde keuken
3 m lang kost u:

in eiken vierkant 1917,
in grenen lamel 1414,
l in kunststof beige 1118,

OOK U KUNT DAT
alles is voorgeboord - op maat

gezaagd deels voorgemonteerd -
dozen zijn genummerd en gekodeerd

- zeer duidelijke tekeningen
en handleidingen.

Er kan gewoon niets mis
't is zo simpel als het

ei van Columbus

Wij noemen deze
droomkeuken K '80

omdat de tachtiger jaren de jaren van
besparing en bezuiniging zullen worden.

Welnu, u kunt honderden tot
duizenden guldens besparen door zelf te

monteren. Daarnaast geeft deze
zelfwerkzaamheid grote
voldoening als u samen

het eindprodukt
staat te bewonderen

- en zo is het -
zeker weten.

Er is nu een systeem ontwikkeld dat een luxe keuken in elk
huis mogelijk maakt. Een systeem dat wel degelijk rekening
houdt met de ontwikkelingen en toepassingen van moderne

materialen op het gebied van keukenfabrikage.
De keuken wordt geleverd in zelf bouwpakketten. U kunt uw

favoriete keuken dus direkt mee naar huis nemen.
Het tweede voordeel is dat u de montagekosten

zelf verdient, omdat u de keuken thuis
zelf opbouwt.

In de verpakkingen van rompen en deuren
vindt u al het benodigde

hang- en sluitwerk. In de folder
vindt u uitgebreide instrukties

voor de montage van uw
luxe keuken.

x Eenmaal gereed, heeft u uw
\. luxueuze droomkeuken

en dat voor een
meeneemprijsl

Keukens leverbaar in
massief eiken landhuisstijl
massief eiken vierkantstijl

massief grenen landhuisstijl ^
massief grenen lamel m

kunststof beige ^
kunststof groen

bijpassende kunststof aanrecht-
bladen in licht of donker eiken

groen of café-kleur.
Tevens roestvrijstalen

aanrechtbladen
in wafel- ets of vlak

U kunt op <
juiste maat keuka]
door middel van

verpakkingen vl
Op de achterpagir

men t

(exkl.: aan-
rechtblad,
spoelbak

kraan, gas-
of elektr.

apparatuur

bij de rompen de
; de maten zijn

r aangegeven op de

een pracht woonboek
voor de prijs van een rolletje behang

Het model deur wordt op de verpakking
aangegeven door middel ven een letter.

Ook die specrlikatie vindt u op de
achterpagina

Let u er dus op dat u het juiste nummer

STANOAARDMATEN:
de bovenkasten zijn 34.3 cm diep
de onderkasten zijn 55 cm diep

werkende breedte
aarirechtblad 60 cm
hoogte onderkasten

H.'.

BOUWMARKT

TOlltltUC
TOLDIJK Zutphen Emmerikseweg 17

TEL.05755=1655
«htblad

Uw Spaarbank gakt
Een" praf ht woonjkiek, nokkie-itöktóe voïftips, i

kleu^fètojs ^n wj^beschrijvingen.
Kortom, een v^oopboeit ivaat je echt vvatlaan tyebt

j§ kunt lezen flöe je hiiis ef opvallend goe<j uit kaïi zien.
En hoe fijner wonen beslist niet duur hoeft te zijn.
Haa|i(}a| boe%. Snel Want ̂  is er npg voorraad.

Op &aar uw Spaarbank,

"Geslaagd!"

Gazelle
de "geslaagde" fiets:
| • altijd kwaliteit

• prima service
• vele modellen,

maten en kleuren.
Laat je vakkundig

adviseren.
Kom gauw langs bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Dorpsstraat 12, tel. 1393

PS. GEFELICITEERD!

GAZELLE fietsen rijden op l
VREDESTEIN banden ~

BONDSSPAARBANK

Grote sortering

HEREN/JONGENS
ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
DUIKBRILLEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Dorpsstraat 15, Vorden

boekdruk „ , v
offset IVCIW

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vordert

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
aan huis en aparte garageruimte.

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

Makelaars- en assurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531

NederlandscheL___J Middenstands
Spaarbank

sterpolis
Stichting Assurantiebureau van de
Geld. Maatschappij van Landbouw
Roermondplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085-512413

Voor een deskundig advies over

levensverzekeringen en
alle andere
verzekeringsvormen
naar:

J.A. NORDE
LEVEN INSPEKTEUR

Nieuw adres:
„DE ZELST", ZELSTWEG 1
7251 JR VORDEN
Tel. 05752-1967 (8.00-9.00 uur v.m.)
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