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A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 11 2, telefoon 05752-6478

VORDENSE WINKELIERS VERENIGING
Koninginnedag (30 april) zijn alle zaken de hele dag

GESLOTEN
De koopavond wordt hierdoor verzet naar DONDERDAGAVOND

Deense dansgroep naar
Vorden
Zo rond Koninginnedag zal een folklore-
dansgroep uit Gudbjerg (Denemarken) te
gast zijn van de Vordense boerendans-
groep "De Knupduukskes". Deze dans-
groep komt reeds op woensdag 18 april
naar Vorden. Op donderdag 29 april zal een
bezoek gebracht worden aan de Keuken-
hof, terwijl op zaterdag l mei een bezoek
gebracht zal worden aan Giethoorn en aan
de polders. Zondag 2 mei wordt de terug-
reis naar Denemarken aanvaard.

Op koninginnedag zullen de gasten uit De-
nemarken folkloristisch optreden,
(zie programma oranjekrant)

Fietsvierdaagse
Na het succes van het afgelopen jaar - met
een record aantal deelnemers - zal de
R.T.V. Vierakker-Wichmond op 10-11-12
en 13 mei wederom een rijwielavondvier-
daagse organiseren. Deze voor de vijfde
achtereenvolgende maal georganiseerde
vierdaagse biedt vele mogelijkheden en va-
riaties, want zowel voor trimmers, recrea-
tierijders als toerrijders zijn in de fraaie lan-
delijke omgeving, die onze streek rijk is,
aantrekkelijke fietsroutes uitgezet. Men
kan kiezen uit twee afstanden: 20 en 35 km.
De routes zullen leiden door en in de om-
geving van Warnsveld, Bronkhorst, Hen-
gelo en Vorden. De route zal duidelijk wor-
den aangegeven door bordjes. Onderweg
krijgen de deelnemers nog een consumptie

aangeboden door de wielervereniging. •
Aan een ieder die tenminste drie van de
vier tochten heeft uitgereden zal een herin-
neringsmedaille worden uitgereikt.
Inschrijving is mogelijk vanaf maandag 10
mei. De start is iedere avond bij café Worm,
Dorpsstraat 25, Wichmond.

Kandidatenlijst V.V.D.
Tijdens de ledenvergadering van 22 maart
j . l . is de volgende kandidatenlijst van de
V.V.D. samengesteld.
1. H. Tjoonk, 2. E. Brandenbarg, 3. H.A.
Bogchelman, 4. M. Groen, 5. Mevr. R, Pel-
grum-Rietman, 6. A.J. Kevelam, 7. H.
Bouwmeester, 8. mevr. E.D. Bakker-Doo-
renbos, 9. D.J. Janssen, 10. mevr. A. Bur-
bach-Otken.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
K.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Sp reekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 lot l 1.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 u u r .

Archiefonderzoek
In de gemeente bestaat sinds enige tijd de
mogelijkheid tot onderzoek in de oude ar-
chieven, ten behoeve van uw familieonder-
zoek, uw belangstelling voor de dorpshis-
torie of streekgeschiedenis.
De gemeente is daarvoor aangesloten bij
het streekarchivariaat Gorssel-Lochem-
Vorden-Warnsveld. De archivaris is door-
gaans eens per veertien dagen op donder-
dag in het gemeentehuis te Vorden aanwe-
zig. U kunt daar kostenloos inzage krijgen
in de gemeentelijke archiefstukken van
1795 tot 1931, de akten van de burgelijke
stand (geboorte, huwelijk en overlijden)
1811-1882 en de bevolkingsregisters 1813-
1930. Ook kan de archivaris u adviseren
over de mogelijkheden van onderzoek el-
ders.
Indien u op bezoek wilt komen is het aan te
bevelen vooraf contact op te nemen met de
archivaris, die - als hij niet in Vorden is -
meestal te bereiken is via de gemeente Lo-
chem, telefoonnummer 05730-1141.

Verleende bouwvergunningen, publikaties
ingevolge de Wet Arob.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer F.A.S. Wissink, het Elshof6

te Vorden, voor de bouw van een garage/
berging aldaar.

2. Aan de gemeente Vorden, De Horster-
kamp 8 te Vorden, voor de bouw van een
sporthal aan het Jebbink 13 alhier.

Raadsvergadering van 27 april 1982
Deze vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in het gemeentehuis. Aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:
— Beschikbaar stellen van een krediet voor

het verder bouwrijpmaken van gronden
op het industrieterrein en in Kranen-
burg.

— Beleidsnota verkoop woningwetwonin-
gen.

— Verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal Kultureel Werk te Vorden
om een subsidie voor het aantrekken van
een part-time Sociaal Kultureel Wer-
ker(ster).

- Verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal Kultureel Werk te Vorden
om subsidie in de kosten van het organi-
seren van vakantiespelen in 1982.

— Beschikbaar stellen van een krediet voor
de vervanging van een minitrekker en
een kooimaaier van gemeentewerken.

— Bestemming batig saldo gemeentereke-
ning 1980.

Aanvragen van bij/oudere kampeerexploita-
tievergunningen. Verordening op de kam-
peerplaatsen en kampeermiddelen.
Voor het kamperen op de boerderij is een
zogenaamde bijzonder kampeerexploita-
tievergunning vereist. Deze vergunning
moet worden aangevraagd door de eige-
naar c.q. pachter van de grond, met andere
woorden door degene die de kampeer-
plaats gaat beheren. In de bovengenoemde
verordening wordt het volgende omtrent
de bijzondere kampeerexploitatievergun-
ning gesteld.
1. Een bijzondere kampeerexploitatiever-

gunning kan uitsluitende worden ver-
leend voor-tiet toelaten van het verblijf
op of in kampeerplaatsen:
a. in gebieden ten aanzien waarvan het
bestemmingsplan zich niet tegen een
zodanig gebruik van de daarin gelegen
gronden verzet en die zijn aangewezen
op de bij dit artikel behorende kaart, of
b. in gebieden waarvan het bestem-
mingsplan uitdrukkelijk in een zodanig
gebruik voorziet.

2.. Afhankelijk van de bestemming van het
betreffende gebied kan een vergunning
worden verkregen voor de plaatsing van
enige kampeermiddelen.

3. De bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning wordt niet verleend voor na-
tuurgebieden en voor bosgebied, gro-
tendeels van landschappelijke en grote
landschappelijke waarde.

4. De bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning word slechts verleend voor een
periode van ten hoogste zes maanden in
het tijdvak l april tot l oktober.

De aanvraag voor een bijzondere kam-
peerexploitatievergunning.
1. Een aanvraag voor een bijzondere kam-

peerexploitatievergunning wordt inge-
diend in drievoud en houdt in: naam en
adres van de rechthebbende en van de-
gene die de kampeerplaats zal beheren.

2. Bij de aanvraag als bovengebedoeld
moet worden overlegd een situatieteke-
ning in drievoud met een kadastrale om-
schrijving van het terrein; op de situatie-
tekening moet zijn aangegeven de plaats
van de bestaande gebouwen of bouwsels
en de aan te brengen ofte handhaven be-
planting en, voor zover van toepassing,
de standplaatsen van de kampeermidde-
len. Tevens moet voldoende blijken wel-
ke maatregelen er worden getroffen ten
aanzien van de sanitaire voorzieningen
en van de afvoer van afvalwater.

Nadere inlichtingen worden gaarne gege-
ven door de afdeling I tergemeentesecreta-

IVlededelingen in verband met de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad
De voorzitter van het hoofdstembureau

voor de verkiezj^/an de leden van de ge-
meenteraad bi^p ter openbare kennis
dat:
a. dit bureau op 23 april 1982 te 17.00 uur,

in het gemeentehuis in een voor de kie-
zers toegankelijke zitting zal beslissen
over
- de geldighe^^n de ingeleverde kandi-
datenlijst;
- het handhaven van de daarop voorko-
mende kandidaten;
de wijze van de vermelding van de
daarop voorkomende kandidaten;

b. de op heden ingeleverde en door het
hoofdstembureau onderzochte kandida-
tenlijst voor deze verkiezing, waarvoor
de stemming zal plaatshebben op 2 juni
1982, voor een ieder op de secretarie der
gemeente ter inzage zijn gelegd.

Vorden, 20 april 1982
De voorzitter voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

De voorzitter van het centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad maakt bekend dat op donder-
dag, 22 april 1982 te 16.30 uur, in een open-
bare zitting in het gemeentehuis de num-
mering van de ingeleverde lijsten van kan-
didaten voor de op 2 juni 1982 te houden
stemming ter verkiezing van de leden van
de gemeenteraad zal plaatshebben.

Vorden, 15 april 1982
De voorzitter voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Stemmen hij volmacht of stemmen elders
Op 2 juni a.s. zijn de verkiezingen voor de
Gemeenteraad. Omdat er zich omstandig-
heden kunnen voordoen waardoor U niet
zelf kunt gaan stemmen, bijv. door vakan-
tie of ziekte, zijn er enkele regelingen ge-
troffen.
Bij vakantie of ziekte e.d. kunt U een ge-
zinslid, huisgenoot of een kennis, die in
hetzelfde stemlokaal als U moet gaan stem-
men, machtigen om Uw stem uit te gaan
brengen (stemmen bij volmacht). U kunt
dat o.a. doen door op de voorkant van Uw
oproepingskaart Uw naam en de naam van
degene die voor U gaat stemmen in te vul-
len. U plaatst beiden Uw handtekening
daarbij.

Degene die voor U gaat stemmen neemt
ook Uw kaart mee naar het stembureau en
brengt tegelijk met zijn of haar stem ook
Uw stem uit. U kunt dit ook nog op de dag
van de stemming zelf doen als U plotseling
weg moet of ziek wordt.

U kunt daarnaast ook een verzoek indie-
nen om aan de stemming deel te nemen in
een stembureau naar keuze in Vorden (kie-
zerslegitimatiekaart). Hiervoor kunt U een
formulier verkrijgen bij het bureau burger-
zaken ter gemeentesecretarie.
Dit formulier moet uiterlijk 14 dagen voor
de dag der stemming ter secretarie worden
ingeleverd.

Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met genoemde afdeling Burgerza-
ken, tel. 2323, toestel 21.

Uit het politie-rapport
De beheerder van de Stichting Behoud Na-
tuurmonumenten deed aangifte bij de po-
litie van het storten van zakken vuilnis in
een bermsloot. Het bleken 23 paar oude
zweedse klompen te zijn. De politie wist
de eigenaar op te sporen, die verklaarde de-
ze klompen bij de weg te hebben geplaatst
voor de vuilnisophaaldienst.

Aldaar heeft iemand het meegenomen,
maar van geen waarde blijkende, het te
hebben gedumpt in de bermsloot.

Aanhangwagen ontvreemd

In de nacht van 13 op 14apriliseeneen-as-
sige aanhangwagen ontvreemd uit de loods
van de Graafschap aan de Stationsweg. De
eigenaar T.A.J.W. had de aanhangwagen
niet beveiligd of vastgemaakt.
De heer W. uit Winterswijk deed aangifte
van diefstal van een aanhangwagen, ge-
stald op het industrie terrein in een in aan-
bouw zijnde loods van de fa. ten Have.

Uitlaten van honden
De rijkspolitie gaat verbaliserend optreden
tegen hen die honden uitlaten in gemeen-
telijke plantsoenen, b.v. het Wiemelink.
Meer en meer ondervindt het plantsoen-
personeel hinder, ja zelf letsel bij het
maaien van het gras. Dus: honden in de
goot uitlaten.

Vuilstort bij begraafplaats

Bij een begraafplaats zag een voorbijgan-
ger een automobilist aldaar zakken met
gras en bladeren deponeerde. Hij gaf het
kenteken van de auto door aan de politie en
een dienstdoende surveilance-wagen kon
de dader even later aanhouden. Er volgde
een proces-verbaal.

Ruit ingegooid

Op 16 april werd des avonds om kwart voor
twaalf een ruit ingegooid bij de familie H.
aan de van Heeckerenstraat. De steen is
door de politie meegenomen. Onderzoek
m.m.v. een speurhond vond plaa(

Vernieling bermpaaltjes opgelost
Vanaf hoogzomer '81 tot het najaar werden
regelmatig bermpaaltjes vernield, staande
aan de Wildenborchseweg. Ook werden re-
flectoren verwijderd.
De gemeente deed aangifte hiervan bij de
rijkspolitie. Thans is gebleken dat een 20-
tal schoolgaande jongelui uit Vorden in de
leeftijd van 13-16 jaar deze vernielingen
hebben verricht.
De totale schade bedraagt f4000,- en zal op
de ouders worden verhaald.

Hooiberg afgebrand

De rijkspolitie werd gewaarschuwd voor
een brand aan de Riethuisweg. De heer R.
aldaar was bezig enig vuil te verbranden in
een metalen vat. Het vuur sloeg over naar
een hooiberg, welke geheel afbrandde.
Voor de brandweer was er geen eer te beha-
len. De heer R. zorgde zelf voor de nablus-
sing.

Gezinsdienst a.s. zondag
A.s. zondagmorgen 25 april wordt er (zo is
tenminste de planning) zowel in de Gere-
formeerde kerk als ook in de Hervormde
kerk te Vorden een GEZINSDIENST ge-
houden, die mede voorbereid is door een
interkerkelijke commissie.
Heel het gezin is er welkom! Ook de leden
van de Hervormde Jeugdkerk hopen-de ge-
zinsdienst mee te maken. Liturgieën wor-
den gestencild en uitgereikt.

Ook de zondagsschool
naar de gezinsdienst
Ook de kinderen en de leiders/leidsters
van de Zondagsschool in het dorp en in
Medler/Linde hopen a.s. zondagmorgen
de Gezinsdienst mee te maken in de
Dorpskerk.
Een uitnodiging is door de leiding aan de
kinderen meegegeven. Daarin staat o.a.
"De kinderen worden met hun ouders in
de kerk verwacht. ZE ZITTEN OOK BIJ
HUN OUDERS. Voor kinderen die alleen
komen, staat erbij "de Voorde", Kerkstraat
15 een leidster om zo samen de kerk in te
gaan en de gezinsdienst mee te maken.
Ook in het Medler is er vroegtijdig een leid-
ster/leider bij het clubgebouw die alleen
komende kinderen meeneemt naar de
dorpskerk..."

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

We hopen echter dat het gezin samen ko-
men kan. In de Dorpskerk wordt het muzi-
kale intermezzo verzorgd door het gezin
Boerstoel: vader en twee zoons. Hun in-
strumenten zijn: trompet en twee clarinet-
ten.

Hoe waren de
Leerhuisavonden?
En wat gaan we samen
verder doen?
Op dinsdagavond 27 april wordt er, zo is af-
gesproken, in "de Voorde" een zo genaam-
de "evaluatie-avond" gehouden over de
leerhuisavonden die in, het Achterhuus
gehouden zijn in de voorbije tijd 1981/
1982.
Hoe was het? Kwam het over en aan? Wat
zijn de ervaringen? Ja, het is altijd goed dat
samen es te bekijken en te bespreken. Daar
leerje ook van! We kijken echter die avond
niet alleen achteruit maar ook vooruit: Wat
gaan we doen in een volgende serie Leer-
huis-avonden 1982/1983. Zijn er sug-
gesties, plannen, wensen? Iedereen die er
geweest is op de leerhuisavonden, is zeer
welkom op de hierboven genoemde
avond. Meer nog: IEDEREEN is er wel-
kom om over dit stuk gezamenlijke kerke-
werk mee te denken en ideeën te laten ho-
ren. De interkerkelijke commissie stelt de
aanwezigheid van belangstellende (om dat
zo te noemen) erg op prijs.
Het is de bedoeling het "winter-program-
ma" aan te bieden op zondag 12 september
en wel na de gezamenlijke startdienst (te
houden in de Dorpskerk) in het Dorpscen-
trum. U ziet het: Vorden is echt een dorp.
Gelukkig maar.

Gast aan tafel...
U gaat er dagelijks mee door? Neem een
gast aan tafel. Bij koster Eggink, Kerkstraat
15 en ook in de Dorpskerk zij n nog wel fol-
ders en spaarkartonnetjes te krijgen om-ze-
te-gebruiken.

Het orgel in de Herv. kerk
De werkzaamheden aan het orgel in de
Herv. dorpskerk gaan regelmatig door. Ge-
lukkig is, ook op de zondagen, het orgel ge-
deeltelijk te gebruiken. De bestemming
van het VOORJAARSFONDS is dit jaar
ook: het orgel.
We zijn als gemeente heel blij met deze
grote beurt aan het oude Loman-orgel. De
organist Rudi van Straten hoopt binnen-
kort meer te schrijven over dit orgel. Ook in
de landelijke organisten-bladen.
In de zomertijd worden er weer een paar
concerten gegeven, o.a. door Dirk Jansz
Zwart uit Rotterdam.
En natuurlijk door Rudi van Straten zelf
ook. U hoort en leest er te zijner tijd nog wel
meer over.

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: G.J. Raterink en B.H.
Fokkink: H.J. Zoerink en J.W. van den
Vlekkert: C. Jhanjan en F. Ibrahim.
GEHUWD: D.J. Teerink en B.J.A. Be-
rendsen: G.H. Horsting en W.G. Breuken
G.W. Altena en J. Th. de Wit.
OVERLEDEN: geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 25 april 10.00 uur Ds. J.C. Krajen-
brink. Gezinsdienst.

KAPEL WTLDENBORCH
10.00 uur ds. C.R. de Jong. Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 25 april 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Gezinsdienst. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H.Hogedoorn,Lochem,tel.05730-1483.
Spreekuur voor spoedgevallen om 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 24 en zondag 25 april dr. Sterrin-
ga,tel. 1255.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij de dienstdoende huisarts.

WEEKEND/AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 24 april en zondag 25 april: dr
Wechgelaer, tel. 1566. Tevens de komende
week avond- en nachtdienst.

TAFELTJE DEK JE
Memvr.TakkenkampTel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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.

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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zomer in zicht!
dynamische jonge mode in vrolijke zomertinten.
katoenen blazer f 49,-
pantalonmet tuniek-blouse met drie-kwart mouw f 47,-
steekzakken f 59,- modieuze bermuda met omslag aan de pijpen f 45,-

Grote kollektie kommunie en feestjurkjes
bij

RUURLO

exclusieve jurkjes en overgooiers in talloze modellen en stoffen, ook een grote kollektie.

ModJSChe broeken o .a .Piraten en Bermuda v .a ............................. 19,50

Kinderjacks v a 25,-
Plastic regenjacks (gestreept) nu 1 2,95 + 1 5,-

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open tussen 6 en 7 uur. Zaterdags de hele dag open ook tus-
sen (1/2 één en 1/2 twee).

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

(P.S. Onze collectie is om te stelen)

Op juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VORDEN TEL. (05752) 1381



Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

BRIGITTAENDICK
TEERINK

Zutphen, april 1982
Multatulistraat 20

Tegen adv. kosten af te halen:
1 5 gezonde vijvergoudvis-
sen.
Margrietlaan 20, Vorden.
tel. 2001.

Gevraagd: vakantiewerk van
juni t/m juli door 17 jarige jon-
gen. Liefst bij boer of iets der-
gelijks.
Brieven onder nr. 6-1
Bureau Contact.

Te koop: circa 60 baal droog
hooi.
W. Vlemingh, Slotsteeg 10.
Tel. 05753-2985

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VCWDEN - TEL 05752-1971

Te koop: 5 rol schapengaas+
vlakke cement dakpannen.
tel. 05752-1412

Te koop: jonge konijnen, groot
soort, mooie kleur.
Klein Ikkink, OudeZutphense-
weg 5, Vorden. tel. 1418

Te koop: Hermes portable
type machine, z.g.a.n. „Pica"
letter.
Lotterman, Oude Zutphense-
weg 2, Vorden, tel. 1964.
Na 17.00 uur.

Gevraagd woningruil Lochem-
Vorden
Tel. 05730-3611

Te koop: dragende vaars 6 mei
a.d.t. bij
AA. Hoebink, Eikenlaan 19.
Vorden.

Te koop: 2 paar voetbal*
schoenen maat 5 en 4.
Tel. 05752-1864

Bijeenkomst "Vrouwen in
WD", afd. Vorden op 28 april
a.s. in hotel Bakker om 20.00
uur. U bent van harte welkom.

Paardrijden. Stoeterij de Hes-
senkamp. Kerkhoflaan 5. Vor-
den. tel. 1737.

Gevraagd: "Hulp in de huis-
houding voor halve dagen,
eventueel hele dagen".
Mevr. Dostal, Onsteinseweg
20,7251 ML Vorden.
Tel. 05752-6691.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Voor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate certi-
form en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
lock naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Te koop: eetaardappelen bij:
H. Arfman, Schuttestraat 13,
Vorden. tel. 6610

Te koop: nieuwe damesfiets
H.W. Lindenschot, de Stroet 8,
Vorden.

sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

In plaats van kaarten

Eben Haëzer
Gode dankbaar hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen op 29 april D.V. ons 50
jarig huwelijk te herdenken. Die ons hierbij
willen gelukwensen kunnen dat doen op 30
april in zaal Bakker waar wij receptie hou-
den van 15.00 tot 16.30 uur.

J.W.WEIJS
J.WEIJS-MIGGELS

De Boonk 31
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GEORGE EN INEKE
Hartelijk gefeliciteerd met jullie 1 5 ja-
rig huwelijk a.s. zaterdag.

Pienke, Martje-Johanneke
Wïllemeintje.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is
geweest, delen wij u mede dat heden is overleden mijn
lieve man, onze zorgzame vader, opa en schoonzoon

HENDRIK BEUMER

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: B. Beumer-Lebbink
Dronten: Margriet en Jan Regelink

Berdie, Erwin, Marjan
Bennekom: Joke en Bert Makkink

Annet, Jeroen
Dronten: Erik Beumer
Doetinchem: Loes Vrielink
Vorden: G.J. Lebbink-Versteege

7251 MZ Vorden, 16 april 1982
Schuttestraat 1 8

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

Na een langdurig en moedig gedragen ziekte is heden
uit onze familiekring weggenomen onze beste broer en
zwager

HENDRIK BEUMER
echtgenoot van D. Lebbink

in de leeftijd van 60 jaar.

Rust in vrede

Vorden: H.J. Beumer
J. Beumer-Groot Obbink

Vorden: J.G. Bosch-Beumer
HJ. Bosch

Wichmond: G.H. Heuvelink-Beumer
T.G. Heuvelink

Laren: M.H. Langenkamp-Beumer
Joh. Langenkamp

Vorden 1 6 april 1 982

Op 16 april is van ons heengegaan onze beste zwageren
oom

HENK BEUMER
echtgenoot van B. Beumer-Lebbink

op de leeftijd van 60 jaar.

Almelo. DA. Lebbink
G. Lebbink-Weenk

Vorden: H. Scheffer
R.G. Scheffer-Bannink

Hengelo (G):E.W. Harmsen
M. Harmsen-Lebbink
en neven.

Heden ging van ons heen ons hooggeacht bestuurslid
en vriend de heer

H. BEUMER

Ruim 20 jaar heeft hij de belangen onzer maatschappij
behartigd.

Bestuur en medewerkers O.W.M. Vorden.

Vorden, 16 april 1982

Bij de recreanten-groep heren van de volleybal-
vereniging Dash is nog plaats voor

enkele sportievelingen
die het volleybalspel beslist niet behoeven te be-
heersen.

Er wordt gespeeld op dinsdagavonden in de
Sportzaal aan het Jebbink van 9.30-10.30 uur.
Vrijblijvend kan iedere belangstellende enkele ke-
ren meedoen. Wie meldt zich?

Nadere informatie: telefoonnr. 3086 of 2275.
Aanmelden aan de zaal op dinsdagavond ook mo-
gelijk.

Op woensdag 28 april 1982 is het een heugelijk feit
dat we hebben overgenomen

restaurant

„De Kemphaan"
Groenloseweg 90 te Winterswijk

We zouder het leuk vinden u te mogen begroeten
tijdens ons open huis op woensdag 28 april van

16.00-20.00 uur.

Vorden, april 1982
Hoetinkhof 76

Henk en Maria Pelle.

In plaats van kaarten

In plaats van kaarten

Heden ging geheel onverwacht van ons heen onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster en tante

GERRITJE KAPPERT
weduwe van Jan V/ogman

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: B.G.VIogman
M.J. Vlogman-Norde

West-Berlijn: G.J. Vlogman
H. Vlogman-Kirsher

Vorden: Fam. R. Hulshof-Kappert
en kleinkinderen.

Vorden 18 april 1982
De Boonk 29
Korrespondentie adres:
Zutphenseweg 16,7251 DK Vorden

^^nrouwdienst zal worden gehouden op donderdag 22
april om 13.00 uur in het rouwcentrum Het Jebbink 4te
Vorden.

De teraardebestelling vindt aansluitend plaats om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in
voornoemd rouwcentrum.

De bladenman heeft "het aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen-
man bellen.
Tel. 05735-2532.

STRALEND!
Witte

kurksandalet met
goud afgezette bies,
een zonnig koopje!

Te koop: een g.o.h. Gazelle
oma fiets billijke prijs.
Tel. 05752-2347.

Na een langdurige ziekte is, in het volste vertrouwen op
God heden rustig van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

WILLEM GROOT NUELEND
echtgenoot van M. G. Bogchelman

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: M.G. GrootNuelend-Bogchelman
Vorden: W. Groot Nuelend
Vorden: H. Groot Nuelend
Lochem: R. Groot Nuelend

A. Groot Nuelend-Hengeveld
Stefan - Peter.

20 april 1982
Mossel se weg 11
7251 KN Vorden

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 24 april om
12.00 uur in de kapel in de Wildenborch waarna om
13.00 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de
Algemene begraafplaats van Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
kapel in de Wildenborch.

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

Na een langdurig, doch moedig gedragen ziekte, is he-
den van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en
oom

W. GROOT NUELEND
echtgenoot van M. G. Bogchelman

op de leeftijd van 63 jaar.

Hengelo (Gld): J. Vissers-Groot Nuelend
J.W. Vissers

Vorden: H.J. Groot Nuelend
J. Groot Nuelend-Eggink

Vorden: H. Ruiterkamp-Groot Nuelend
H.J. Ruiterkamp

Hengelo (Gld): F.G. Janssen-Groot Nuelend
W. Janssen

Vorden: G. Groot Nuelend-Nijenhuis
neven en nichten

Vorden, 20 april 1982

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GRASMAAIERS
voor nieuw en reparatie
Fa. Kuypers, tel. 1393.

Te huur: Winkelpand ca. 70
m2 -t- magazijn 40 m2

Brieven onder nr. 6-2
Bureau contact.

Een nieuwe fiets? U slaagt bij
ons zeker.
Tweewielerbedrijf Kuypers.

De Nuts-Babysitcentrale
wordt van 28 april t/m 5 mei
waargenomen door Mevr.
Stertefeld, tel. 1897.

Zaterdag 24 april om 14.00 uur
wordt een natuurwandeling
gehouden bij kasteel de Kiefs-
kamp te Vorden onder leiding
van natuurgidsen.

Geslaagd of 16 jaar, dan een
bromfiets van
Kuypers, tel. 1393.

Te koop: z.g.a.n. koelkast en
gasfornuis
Hoetinkhof 101, tel. 1221

De Nuts-Babysitcentrale
wordt van 28 april t/m 5 mei
waargenomen door mevr.
Stertefeld, tel. 1897.

Heden overleed na een moedig gedragen lijden, onze
geliefde schoonzoon, zwager en oom

WILLEM GROOT NUELEND
echtgenoot van M. G. Groot Nuelend-Bogchelman

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: D. Bogchelman-Wassink
Vorden: H. Bogchelman

G.H. Bogchelman-Abbink
Hengelo (Gld): H. Bulten

M.S.G. Bulten-Nieuwland

neven en nichten
Vorden, 20 april 1982

Door de vele reakties die wij gedurende de eerste weken
na de overname van de pra kt i j k van dr. VAN TO N G E R E N
van u mochten ontvangen is het ons helaas onmogelijk u
allen persoonlijk te bedanken voor de bijzonder plezieri-
ge verwelkoming in Vorden.
Deze hartelijke ontvangst was boven onze verwachting.
Hiervoor onze hartelijke dank.

W.J.C. HAAS
EAM HAAS-V.D. KORPUT

Wegens sterfgeval a.s. donderdag 22 april de ge-
hele dag

GESLOTEN
Slagerij Vlogman
Zutphenseweg.

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op vrijdag 30 april 1982 (koninginne-
dag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 30 april 1982 verplaatst naar donderdag 29
april 1982

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

VAK

r 6ü* AAN LMOtétf
ÉÉN

Grandioze
klokkenshow

van dinsdag 27 april t/m
v zaterdag 8 mei a.s.

Horlogerie-goud-zilver-optiek Spalstraat 15, Hengelo (Gld)

Wijziging avondopenstelling
postkantoor Vorden

In verband met Koninginnedag, 30
april 1982, is de avondopenstelling van
het postkantoor te Vorden verschoven
naar donderdagavond 29 april 1982.
(18.00-20.30 uur)

de direkteur.



Volop voorjaar...
lo VS-ordeel

Curver
koe/box
25 liter.
van 19.95 voor

Tijgerbrood
800 gr a m
gratis gesneden

Doublemint
Kauwgom
4-pack
van 2.19 voor

Geldig van 22/4 -

Botermalse
bieflappen
500 gram 8.98

Geldig van 22/4 - 24/4 Oranje bitter
f les 0.5 liter
van 9.95 voor

Sesam bol/en
zak 9 stuks
nu

Henkes vieux
1 liter
van 16.60 voor

Nibbit cocktail
per zak
van 1.59 voor Sucadelappen

500 gram 8.98
kilo

Door de zon gerijpt!
Import
Aardbeien
bakje a 200 gram

Blanc de blancSun ware
afvalbak

Frutella
fruitstaafjes
zak 14 stuks
van 1.39 voor

Coberco dagverse^f o QSoepvlees
250 gram

bruin of beige
van 22.50 voor volle yoghurt

1 liter nu i
Gevulde
koffiekoekjes
per pak
van 1.29 voor

verse
kuikenbouten
kilo

Jacky kwark
naturel
450 gram
van 2.15 voor

Brie punt
200oram
van 3.98 voor

Driehoek chocomello's
ofromello's
pak 6 stuks
van 1.98 voor

Cordon bleu
van kippenvlees
3 stuks

Ie kwaliteit
Rode
rabarber
1 kilo

Ham worst
150 gram

Iglo chocoijsjes
doos 10 stuks
van 3.98 voor

Chinese
deurmat
35X60 cm
van 4.75 voor

Maandag:
Zuurkool
ui het vat
500 gram

Champignon
gehakt ~

Campina Cono's
roomijs
doos 8 stuks
van 5.98 voor Dinsdag. Jonge

Raapstelen
1 kilo

Katenspek
100 gramBrise

continue
verfrisser
3 geuren

Venz
chocolade hagel
melk of puur
groot pak 400 gr.
van 3.09 voor

Woensdag: pracht
Bladspinazie
1 kilo

Schouderham

MARKTSunil zeeppoeder
koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Johma
komkommer
salade

Supermooie
Begonia's
diverse tinten
per stuk

Dubbelpak
2 geurenZwarte kip

advocaat
f Ie s 0. 5 liter
van 5.95 voor

Maandag-dinsdag
Schouder-
karbonade
kiloGreen spot

limonade
per fles
van 1.43 voor
Nu 3 fles kopen-2 fles betalen!

Palmolive
shampoo
400 ml
deze week

Maandag
Speklappen
kilo

Coca cola
fles 1 liter
bij V S altijd

Dinsdag
Verse worst

Honig vermicelli
middel of fijn
pak 250 gram
van 0.99 voor

\ Molny J-luiers
peuter
paars

Woensdag
Gehakt
50% varkens
50% rund. kiloDe Ruyter

vruchtenhagel
pak 300 gram
van 1.19 voor

~ Dag super

Grolsch bier
krat 20 pullen
bij VS altijd

Hero erwtensoep
1/1 blik
van 1.98 nu voor

VE 1NENDAAL 'ERMARK1 EN BVGeldig van 22/4 - 28/4 '82
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD.) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 22 april

44e jaargang nr. 6

Onzekerheid over begrotings-
post 1983 voor kultiireel werker
Met uitzondering van WD-er Brandenbarg („De WD in Vorden ziet een kultureel
werker niet zitten") adviseerde de commissie Sport & Cultuur dinsdagavond aan het
college om f20.150,- subsidie te verlenen aan de Stichting Sociaal Kultureel Werk
Vorden. Dit in tegenstelling tot het collegevoorstel dat inhield om f15.150,- beschik-
baar te stellen.

Alvorens dit agendapunt aan de orde
kwam werd het woord gevoerd door de
heer J.H.W. van Burk, voorzitter van de
stichting. Hij zei dat de stichting zich ern-
stig zorgen maakte over het voornemen
van het college om f5000,- minder subsi-
die te verlenen dan volgens de begroting
van de stichting nodig is. „Nu die kultureel
werker per l september 1982 zal worden
benoemd hebben wij vanaf dat tijdstip on-
ze verplichtingen als werkgever. En als wij
niet meer zekerheid hebben vragen wij ons
af, kunnen wij die verantwoordelijkheid
wel op ons nemen. Voor ons geldt „Te zijn
of niet te zijn", aldus de heer van Burk. Zijn
woorden vonden bij het merendeel van de
commissie een gewillig oor.
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA) maak-
te zich benauwd over het feit dat er voor
1983 niet meer zekerheid is over het funk-
tioneren van de sociaal kultureel werker.
Zowel hij als de beide PvdA leden Ploeger
en Stoltenberg waren van mening dat er
voor 1983 een post op de begroting moet
worden uitgetrokken.

De heer Brandenbarg (WD) sprak de
hoop uit dat de sociaal kultureel werker
geen andere verenigingen gaat slopen.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) kon de
bezorgdheid ten aanzien van 1983 niet we-
gnemen. „Er zit inderdaad een onzekere

faktor. Veel hangt af van het advies van de
werkgroep die momenteel bezig is een eer-
lijke subsidieverdeling voor het volgende
jaar op te stellen. In oktober weten we meer
wanneer het investeringsschema aan de or-
de komt," aldus de wethouder.
In de commissie financiën waar dit onder-
werp dinsdagavond eveneens aan de orde
kwam, ging men akkoord met het college-
voorstel.
In beide commissies kwam eveneens het
verzoek van dezelfde stichting aan de orde
om subsidie beschikbaarte stellen in de ko-
sten van het organiseren van kindervakan-
tiespelen in 1982. Het collegevoorstel om
f2250,- beschikbaar te stellen (in plaats
van de gevraagde f2500,-) werd door beide
commissies van tafel geveegd.
Er klonken in beide commissies geluiden
van „kinderachtig dat het college hierop
beknibbelt". Men had unaniem veel waar-
dering voor het werk dat vrijwilligers voor
deze vakantiespelen doen.
De heer Brandenbarg (WD) hief evenwel
een waarschuwende vinger op. „Wat doen
we wanneer anderen dergelijke spelen
gaan organiseren. Geven we dan ook subsi-
die? Laten we oppassen voor het scheppen
van precedenten", aldus Brandenbarg in
de commissie Sport en Cultuur.
Het college werd door beide commissies
geadviseerd om f2500,- te geven.

keltje „Ouders op herhaling" hebben gele-
zen. Daarin stond immers dat een aantal
dames bovengenoemde cursus hebben ge-
volgd. Er werd in gesuggereerd dat de da-
mes opnieuw de eerste klas hebben doorlo-
pen. Niets is minder waar want de dames
hebben op deze cursus de LAATSTE
KLAS van de lagere school weer herbe-
leefd!

• Veel brieven en kaarten uit Polen.
Wy krijgen dagelijks telefoontjes van men-
sen die kaartjes en brieven hebben ontvan-
gen uit Polen, als reaktie op de aktie Vorden,
Ruurlo, Barchem helpt Polen.
Diegene die kaartjes ontvangen verzoeken
wy niet meer te bellen, als u brieven krijgt
kunt u deze wel bezorgen bü Drukkerij Wee-
vers, Vorden, dan kunnen w\j deze voor u la-
ten vertalen.

Winst voor Vordense
polodames
De dames van Vorden hebben de voorlaat-
ste competitiewedstrijd tegen Proteus uit
Twello verdiend met 4-1 gewonnen. Het
was een felle strijd waarbij van beide teams
meerdere speelsters voor één of twee mi-
nuten het water werden uitgezet.

De eerste periode werd afgesloten met de
stand 0-0. In de tweede helft kwam Proteus
op een 1-0 voorsprong welke door Her-
mien Tiessink te niet werd gedaan. In de
tweede periode nam Vorden een 2-1 voor-
sprong door een doelpunt van Marieke
Velhorst. In de laatste periode bepaalde
Desiré Westerveld met twee fraaie doel-
punten de eindstand op 4-1.

Energiebesparing in Vorden

Vorden a re n die zich altijd al hebben afgevraagd wat /,ij kunnen doen aan energiebesparing, krijgen nu de kans om een aantal handzame boek-
jes te verzamelen vol met handige tips over energiebesparing. Wethouder Bogchelman opende gisteren in de bibliotheek een informatiestand
van de Gamog en de Pgem, de Gelderse Gas- en Electriciteitsmaatschappü. In deze stand veel (gratis) brochures over allerlei soorten van be-
sparingen. Muur-, vloer- en dakisolatie, centrale verwarmingsinstallaties, subsidiemogelijkheden en manieren om uw wasmachine of uw slrij-
kij/er economischer te gebruiken worden hierin uitvoerig behandeld. De stand wordt op een later tijdstip verplaatst naar het Dorpscentrum en
naar het Koetshuis hij het gemeentehuis. Naast de schriftelijke informatie over energiebesparing kunnen belangstellenden ook mondeling vra-
gen stellen.

Commissies achter
meerderheidsvoorstel
college over bestemming
batig saldo gemeente-
rekening 1980
Behalve de heer Brandenbarg, die zijn
WD-wethouder Bogchelman steunde,
schaarden de commissies Financiën en
Sport & Cultuur zich dinsdagavond achter
het meerderheidsvoorstel van het college
om het batig saldo van de gemeentereke-
ning 1980 als volgt te bestemmen: sporthal
f 189.000,-; ruilverkaveling Hengelo
f77.250,-; geluidsinstallatie raadszaal
f20.000,-; gasaansluitingen onrendabele
gebieden f 125.000,-; fonds stimulering
werkgelegenheid f50.000,-; fonds verbe-
tering en onderhoud zandwegen f 49.750,-
Wethouder Bogchelman die f 272.000,-
wilde bestemmen voorgasaansluitingen in
onrendabele gebieden kreeg het in de com-
missie Financiën zwaar te verduren. De
heer W.A. Kok (CDA) wenste geen oor-
deel te geven („Wanneer je hier een me-
ning over geeft zet het toch geen zoden aan
de dijk," aldus Kok).
Zowel de heren R.J. van Overbeeke (CDA)
en B. van Tilburg (PvdA) verweten de we-
thouder dat hij wil gaan „schuiven". Beide
heren vonden dat het geld voor ruilverka-
veling en voor het fonds voor wegverbete-
ring moet blijven „staan".
Wethouder Bogchelman bleef van mening
dat het buitengebied wat betreft gasaans-
luitingen niet gediskrimineerd mag wor-
den. Van Overbeeke (CDA) wilde eerst
wel eens weten wat de mensen in de super
onrendabele gebieden zelf wensen mee te
betalen en wie er mee wil doen. '

Opbrengst kollekte
Ned. Hartstichting
De kollekte in de gemeente Vorden heeft
een bedrag opgebracht van f3901,35. Alle
gevers en geefsters zijn hiervoor hartelijk
bedankt. Ook de kollektanten - leden van
de karnavalsvereniging De Deurdraejers -
hartelijk dank.
Namens de vrienden van de Ned. Hart-
stichting,

Rob Schmitz

Jong Gelre op speurtocht
De regio West-Achterhoek van Jong Gelre
organiseert virjdagavond 23 april een re-
gionale speurtocht door de bossen van Oo-
sterwijk en het Zand. Aanvang 20.00 uur
bij „Appies-Happies" in de Veldhoek.
Zaterdag 24 april wordt in De Klok te Die-
ren de provinciale ledenvergadering ge-
houden, welke om 13.30 uur begint. Om
17.00 uur wordt begonnen met de kulturele
wedstrijden met als jury Arie Ribbers van
Radio Oost en iemand van het Gelders
Centrum voor Amateurtoneel.
De volgende afdelingen van Jong Gelre
zullen voor het voetlicht treden: 17.00 uur
Steenderen; 17.30 uur Ruurlo; 19.00 uur
Hummelo en Keppel; 19.30 uur Twello;
20.00 uur Laren en om 20.30 uur Vorden.
Daarna bal met „National Four".

Vordense aannemers toch
betrokken by bouw
sporthal
„Ik heb berekend dat ongeveer twee/vijfde
van het werk dat bij de bouw van de spor-
thal gerealiseerd moet worden in handen is
gekomen van Vordense aannemers", aldus
deelde wethouder J.F. Geerken dinsdag-
avond in de openbare commissievergade-
ring van Sport en Cultuur mede op vragen
van socialist Ploeger. Volgens de wethou-
der gaat het hier om plm. f370.000,-.
De hoofdaannemer heeft inmiddels de op-
dracht ontvangen. Behoudens de CV.
Hierover moet nog een nadere beslissing
worden genomen.
Binnenkort zal ook bekend worden in hoe-
verre de sporthal met het weekend ver-
huurd kan worden.
In juni zal de commissie Sport en Cultuur
een „praalstuk" bereiken over het muziek-
onderwijs. Dit om t.z.t. te bepalen welk
standpunt moet worden ingenomen.
Wethouder Geerken deelde nog mede dat
nabij het fietscrossterrein aan het Wieme-
link borden zullen worden geplaatst om
bromfietsen te weren. Ook zal aandacht
aan de veiligheid worden besteed.

Varken voor lifter
aangezien
Toen veehandelaar Anton Brandenbarg
uit Vorden zich dinsdagochtend per auto
naar de markt in Doetinchem spoedde,
meende hij nabij houtzagerij Groot Roes-
sink in het schemerdonker een lifter te be-
speuren aan de kant van de weg. De heer
Brandenbarg minderde vaart en zag de „lif-
ter" plotseling aanstalten maken de rijweg
te betreden. Een botsing was onvermijde-
lijk. De heer Brandenbarg keek opgelucht
en beteuterd tegelijk toen hij konstateerde
dat zijn „lifter" een varken bleek te zijn. De-
ze was bij boerderij Rossel ontsnapt.
De schade bleek voor beide partijen nogal
mee te vallen, De auto van de heer Bran-
denbarg had plm. f500,- schade terwijl „de
ham" van het varken lichtelijk was bescha-
digd. Gelukkig niet erg, want onze viervoe-
ter kon weliswaar met een flinke schrik in
de varkenspootjes de terugreis naar Rossel
aanvaarden.

HetI.V.N.
Het I.V.N-het Instituut voor Natuurbe-
schermingsedukatie afdeling "De oude
IJsselstreek" organiseert nu ook in Vorden
wandelingen voor publiek o.l.v. natuurgid-
sen. Deze gidsen leren u zien in de natuur
en vertellen u graag over wat u onderweg
aan flora en fauna tegenkomt. Zaterdag 24
april begint een natuurwandeling •bij' kas-
teel "De Kieftskamp".
Plaats van samenkomst: Kieftskampweg,
een zandweg, een zijweg van de Lieferink-
weg.

(zie advertentie)

Ouders op herhaling
De dames van de Vrouwenraad Vorden
zullen vorige week met verbazing het arti-

Jaarvergadering Vordense
Winkeliersvereniging
Vrijdag 30 A'/7 alle zaken gesloten

{avon

Dinsdagavond werd in bar-bodega „'t Pan-
toffeltje" de voorjaarsledenvergadering ge-
houden. De voor^ter, de heer Lammers,
heette allen van ̂ B welkom en in het bij-
zonder het erelio^e heer Remmers. De
voorzitter wekte allen op om medewerking te
verlenen hij de Braderie georganiseerd door
hetWV.

De heer Wullink las notulen en jaarverslag

voor, welke onveranderd werden goed-
gekeurd.
De penningmeester, de heer Dijkerman,
had evenals voorjaande jaren hej^Bhv
cieel verslag keurig op papier gezet^rodat
een ieder inkomsten en uitgaven kon bekij-
ken.
De heren Elbrink en Lammers verklaar-
den namens de kascommissie dat de boe-
ken in orde waren bevonden; als nieuwe

kascommissieleden werden benoemd de
heren Barendsen en Bleumink.

Bestuursverkiezing
De heren Oplaat en Wullink waren aftre-
dend en statutair niet herkiesbaar. In hun
plaats werden gekozen mevr. Mokkink en
de heer Ten Kate. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de vereniging werd een da-
me benoemd wat zeer positief door de le-
den werd ervaren.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag kwam de vraag nog
eens naar voren om de verenigingen, die
voor hun verenigingsblaadjes steeds maar
weer bij de middenstand aankloppen, eens

in overweging te geven, in Vorden één ve-
renigingsblad uit te geven, waarin dan ie-
dere vereniging teksten kan plaatsen. Hier-
toe zal de winkeliersvereniging kontakt op-
nemen met de Vordense Sportfederatie.

De voorzitter deelde nog mede dat de sa-
menwerking met het gemeentebestuur
goed mag worden genoemd en dat tijdens
de gehouden besprekingen wederzijdse
belangen goed in het oog werden gehou-
den.

35-jarig bestaan
Volgend jaar bestaat de vereniging 35 jaar.
Om dat te vieren, zal een en ander georga-
niseerd worden. Het bestuur wil dit bekij-
ken.

Harten 5: vakantie aktie voor
zieken en gehandicapten

Vakantie, recreatie en regelmatig ontspanning /ijn verworvenheden van praktisch alle Neder-
landers. Alleen... voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende bejaarden zyn er beperkin-
gen, waarbij geholpen dient te worden. Dat doet de Zonnebloem sinds jaar en dag. Tegenwoor-
dig kunnen zeer velen met de hulp of via bemiddeling van de Zonnebloem genieten van groeps-
vakantie, vakantie in aangepaste bungalows/stacaravans, boottochten, ontspanningsmidda-
gen met radio- en t.v. grootheden. Hiervoor heeft de Zonnebloem een groot materiaal park
(brancard, rolstoelen etc.) beschikbaar. Bovendien is er een goede selektie van wie voor wat in
aanmerking komt.

Tenslotte: Er wordt financieel belangrijk
bijgedragen om degenen die daarvoor in
aanmerking komen ook daadwerkelijk te
kunnen laten genieten. Sinds 1963 wordt
door de Zonnebloem (in samenwerking
met de KRO) een beroep gedaan op het va-
kantiegeld van elke valide vaderlander. Dit
jaar geschiedt dat dus voor de twintigste
maal. Wat eenvoudig begon is thans uitge-
breid tot een omvangrijk programma van
aktie, waarvan duizenden gebruik kunnen
maken.
Daarom is de aktie om gelden bijeen te krij-
gen de laatste tien jaar ook ondersteund via
een televisie-uitzending. Zo ook thans. Za-
terdag 8 mei a.s. zullen 1300 zieken,gehan-
dicapten en bejaarden in de Margriethal te
Schiedam zij n samengebracht om het Har-
ten 5 Gala mee te maken. Presentator is
Frank Kramer, die daarbij geassisteerd

wordt door Pierre van Ostade. Voor deze
laatste is het een bijzondere gebeurtenis,
want hij werkt voor de honderdste maal
mee aan een televisie-kwis. Buitendien
wordt Pierre van Ostade binnenkort 65
jaar, waardoor hij dan - in weerwil van zijn
enorme vitaliteit - volgens de kalender tot
de bejaarden behoort.
Aan de kwis in de Margriethal zullen echt-
paren deelnemen, van wie een persoon zelf
gehandicapt is. En tussen de spelletjes
door zullen de kijkers op de hoogte worden
gehouden van het verloop van de aktie. Tij-
dens de uitzending kan men zelf kontakt
krijgen met de Margriethal, wanneer men
geld wil geven. Man kan namelijk bellen.
Geld kan worden overgemaakt op giro-
nummer 11.55.555 t.n.v. Harten 5, Zonne-
bloem Breda. Het kan ook bij iedere bank
onder nummer: 70.70.70.015.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Willem, deoldstezönnevanPluumersGartJan, ist'rokweer.Foi.foi, watun
konsternaatsie hef dat egeven. Doortjen, de vrouw van G art Jan, is un dag of
drie heel van peceel ewes. 't Was mien ok wat, zo 'n gebbel zomaor van huus
wegloop'n en de olde l uu in de rat se laot'n zit t'n. Umme zo'n snotterugding
van un bromfletse, want daor ging 't uutendeluk allemaote umme.

Willem, die dizze wekke zestien jaor wodd'n, had al un maond of wat vekon-
dugd dat e op zien vejeurdag un ni'je brommer wol hemmen, met iets anders
hoeven ze neet an te komm 'n. Dat pakken e toch neet an. Op zich niks gin be-
sunders, d'rbuntjao wel meerjonges die gek bunt van 'n brommer. Maorbi'j
Pluumers GartJan was 't de lestejaorn now neet bepaold un vetpot ewes. Zee
mossen daor van de wins van de varkes leav'n en wie un betjen met 't boer'n-
bedriefop de heugte is snapt wel dat 't eur dunne deur 'n darm leep. Eerluk
ezeghadt'rbi'j GartJan nogal wat gel d bi'j emot inplaatse van wins maak 'n.

Zo 'n jonge un ni'je brommer geven beteikenen in feite nog dikker bi'j de ban-
ke in 't krediet kommen te staon, ze konn 'n now de rente al haos neet opbren-
gen, 't Leste half jaor hadd'n ze wel ieïs better edraaid maor afgeloop 'n wek-
ken waarn de prieze weer ekelderd. Van wekke zomaor weer 30 et. de kilo
minder!, gao maor an staon, dat wasjao gin boer'n meer.
Vandaar dat GartJan an Willem duudeluk maak'n dat un ni'je brommer d'r
op dit moment neet an zat. Meschien at de prieze van 't zommer weer wat an-
trokk'n dat 't dan kon, maor now neet. En too ha'j de poppen an 't dansen, de
jonge ging mien te keer. 't Huus uut wol e gaon at e gin brommer op zien ve-
jeurdag kreeg en zo meer.
„Rekken maor nargens op, 't kan gewoon neet", wier urn ezeg.
Too 'n dag daor was ging Willem 's morgens, zonder un woord te zeggen, 't
huus uut zogenaamd nao de schoole. Gewoon luk was e tegen half vier weer
bi'j huus maor 't wodd'n viefuur, zes uur maor nog gin Willem.

GartJan bell'n de boavenmeister maor 's op en kreeg te heurn dat Willem 'n
helen dag neet op schoole was ewes. Too was opens de hele huusholling oa-
verstuur, waorzol den jonge toch wean, meschien was e wel in 'n lessel es-
prongen. „Dat lot e wel met dit kolde weer", menen Gart Jan, die d'r nog 't
minste an lee.
't Duurn tot 'n and ren aovund veurze iets van Willem heurn. Too bell'n Gart
Jan zien neave uut de polder op dat Willem daor was. Hee had daor un paar
dage rondezworven en helemaols uutehungerd bi'j eurekomm 'n. Wat of e d'r
met an mos. „Geefum maor un nach onderdak, dan kom 'k um margen wel
haal'n".

'nAndren dagwier Willem deurun nöstruggen vaderopehaald maordeurun
bli'jen mooder weer in huus ehaald. Maor hee zal 't nog wel met defietse af-
mott'n doen at e nog un endjen rond wil, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



nu tuinmeubelen kopen
Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent:

een rijke keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus. barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

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

Te koop: eetaardappelen sur-
prise
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

Gratis verkrijgbaar puin
kan evt. gebracht worden.
Tel. 05753-2353.

Te koop 2 voerhekken voor
jongvee, 2 Utina weidepom-
pen, veedrinkbakjes, hangket-
tingen, 12 roosters van 80 x
100 cm. en Eiken gebind hout.
Te bevragen bij B. Mulllink.
Ganzensteeg 7, Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis informatie
* vrijblijvende .prijsopgaaf
' gratis plaatsing

HELMINKb.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Zo maar een stukje fietsen of echt
trimmen. Gazelle-rijders zie je meestal

op kop. En ze staan zelden op de
pedalen, 't Is lekker licht trappen op

een Gazelle. Grandioze fietsen in legio
modellen en kleuren. Ze staan in volle

glorie in onze zaak Kom kijken.
Een folder krijgt u mee. En als 't om

service gaat zijn wij koplopers.

DEGELIJK!
Een koopje voor
jaren, herensandaal
met leer overtrok-
ken voetbed!
Maten 40/46

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden.

Brood is lekker en
lekker goedkoop

voor uw ontbijt en lunch

vers van de echte bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Geen vermoeidheid meer
met deze tweeband-voetbedmuil.
Het voetbed is met leder bekleed.

Een ontspanning
voor uw voeten.

WULUNK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Jonge Bols 15,95

Citroen Brandewijn

16,95
Korenaer

Baileys van 18,95 voor

VEVOTHEEK SMTT
Telefoon 1391

3ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOCS

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zijn slechts 10 dagen geldig

N ieuwbou w/verbouw
woningverbetering met subsidie
Hinderwet aanvragen

Bouwkundig adviesburo
G. H. V33gS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752-1787

architektuur - en bouwadvisering

GOEDE RIJDERS
VERDIENEN

EEN
LAGERE PREMIE.

Dat vindt Nationale-Nederlanden en dat
vinden wij ook. Als u een aantal jaren schade-
vrij rijdt kan uw bonus (no claim korting) nu
oplopen tot maar liefst 75%.

Bovendien gelden er aanzienlijke premie-
voordelen als u 24 jaar of ouder bent en minder
dan 20.000 kilometer per jaar maakt. En bij
minder dan 12.000 km scheelt
het u nog meer. Hoeveel die
kortingen precies voor u
betekenen? Dat ver-
tellen wij u graag.

Ik wil vrijblijvend mijn premïe weten.

Nationale Nederlanden

Woonplaats

Naam

Adres

Postcode

Huidig no claim percentage

Hoeveel km rijdt u gemiddeld per jaar?

Merk/type

Gewicht

Bouwjaar

Catalogusprijs _ ,

Huidige waarde

Geboortejaar

Aantal schadevrije jaren

-kg.

Uitknippen en m ongefrankeerde enveloppe opsturen naar:

assurantiekantoor + makelaars o.g.

Antwoordnummer 15
7240 VE Vorden

Telefoon 05752-1531

Taslan overgordijnstof bruin en beige streep
120 cm. breed 1 C QC

nu l D,*sö p.mtr.

U zit weer goed!
Wij leveren u gloednieuwe kus-
sen, die weer jaren meegaan.
Per stel, met kwaliteits meubel-
stoffen en eerste klas Poleye -
ther interieur.

v.a. 249,- p. stel

Bel even voor een afspraak en wij komen bij u.

ONZE TOPPER
RIB TAPIJT 400 cm. breed, 1 kleur

Meeneemprijs wWf~~ p.mtr. l



Zwembad "In de dennen"
Het zwembad is dit jaar geopend van 8 mei tot en met 5 september.
De openstelling is 8 mei a.s. om 14.00 uur.
De openingstijden zijn: maandag 14.00 - 20.00 uur

dinsdag 10.00 - 1 2.00 14.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 uur
vrijdag 1 0.00 - 1 2.00 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 1 2.00 14.00 - 17.00 uur
zondag 14.00 - 18.00 uur

Daarnaast is het zwembad bovendien voor abonnementshouders geopend dins-
dag t/m vrijdag van 7.00 - 10.00 uur. Gedurende het hoogseizoen 5 juli t/m 30
augustus is het zwembad ook van 12.00 - 14.00 uur geopend.

De prijzen voor het seizoen 1982 zijn als volgt vastgesteld:

Gezinsabonnement (bestemd voor ouders + kinderen
die op 1 -5-'82 nog geen 16 jaar zijn) 144,00
Abonnement kinderen (die op 1 -5-'82 nog geen
16 jaar oud zijn) 40,00
Abonnement personen vanaf 16 jaar 74,00
Tienbadenkaarten kinderen 16,00
Tienbadenkaarten personen vanaf 16 jaar 27,50
Dagkaarten kinderen 2,00
Dagkaarten personen vanaf 16 jaar 3,00
Zwemleskaarten voor 1 2 lessen 24,00
Voor personen in het bezit van de pas 65 geldt het jeugdtarief.

Abonnementen zijn te verkrijgen:
a. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling
van het juiste bedrag op
rek.nr. 3664.24.262 bij de Rabobank te Vorden. Gironr. van de bank is 862923
of
rek.nr. 4863.78.543 bij de Amrobank te Vorden. Gironr. van de bank is 837570
Onderstaande strook moet worden ingezonden naar H.J.A. Mombarg, het
Kerspel 27, 7251 CT Vorden.

b. door invulling en inlevering van onderstaande strook en betaling van het juiste
bedrag tijdens de zittingavonden in het Dorpscentrum op 23 april en 7 mei a.s.
van 18.00 - 21.00 uur.

In beide gevallen worden de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad uitgereikt. Na 8 mei worden de prijzen van de abonnementen met
f 7,50 verhoogd.

Invulstrook:

Naam:... .......

Adres: ,

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1982 t.b.v. het zwembad „in de dennen" te Vorden

O een jeugdabonnement van f 40,- roepnaam kind

geb. datum kind

O een abonnement van 16 jaar van f 74,- voorletters :.

geb. datum

O een gezinsabonnement van f 144,- voorletters vader

geb. datum vader

voorletters moeder

geb. datum moeder

Kinderen beneden 16 jaar roepnaam geb. datum

Het verschuldigde bedrag ad f is heden overgemaakt via de

bank/giro bij de Amro/Rabo bank.

datum. Handtekening,.

Deze strook bij rechtstreekse betaling per bank of giro opzenden naar H.JA.
Mombarg, Het Kerspel 27, 7251 CT Vorden of inleveren tijdens de zittingsavon-
den op 23 april of 7 mei a.s. in het Dorpscentrum.

LEGO
BAZAR SUFFERS

c
Qi

T3

KRANENBURG

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

w

ift

GRANDIOZE *s» SHOW
VAN 22 APRIL

T/M 1 MEI

Morgennacht begint de muggenjacht

De nieuwe Jalouette.
Goed geraamd.

IU\, l t l fVAIl«| l< ' l i . , l

SPECIALE SHOWAANBIEDING
4 terrasstoelen in een robuuste
uitvoering + bijpassende tuintafel

kompleet ̂  l Oj^

(alleen geldig tijdens de show).

VERDER:

Op onze show kwaliteits

zonwering tegen messcherpe prijzen

Doe het zelf schermen

Breedte

vaste arm

windvaste arm

knik arm

150

268,-

382,-

250

350,-

478,-

788,-

350

434,-

580,-

884,-

450

1036,-

Alleen tijdens de show

10%extra korting op

deze zware kwaliteits „DHZ" zonne

schermen.

7eo

J

Slaapzakken
Windschermen etc.

Volop Vlaggen
Vlagge stokken
Vlagge stok houders
Wimpels

3500 M* MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT

D

Diverse Dessins

Rolgordijnen uit voorraad

Met 10% korting HELMINK B.V Zutphenseweg 24 Tel. 05752 1514

VORDEN
Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet medewer-
king te verlenen aan de fa. Oldenhave, Spiekerweg 6 te
Vorden, voor de bouw van een garage en magazijn met
duivenhok op het perceel Spiekerweg 6 te Vorden.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf vrijdag 23 april a.s. gedurende
14 dagen voor een ieder ter visie ter gemeentesecreta-
rie.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden bezwaren tegen dit voorstel indienen bij
hun college.

Vorden 22 april 1 982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tlteds doeltrtffendl

Zutphenseweg Vorden

3ffltt*f^::im&fK:%tttë&

ZONDAG 25 APRIL

BOB EAST
SHOWBAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

OPENING OPENING
Dinsdag 27 april a.s.

openen wij onze Stoffenboetiek

MARMON"r r

Aan de Raadhuisstraat 51 b te Hengelo (gld.)
(achter de Edah en Lubbers woonwinkel).
Woensdag 28 april a.s. starten we met de ver-
koop.
Tijdens de openingsweek 10% korting op alle
stoffen t.e.m. 8 mei.
Gratis knip en naaiadvies. Tevens assortiment wol
en kleinvakartikelen. U bent van harte welkom.

Stoffenboetiek "MARMON"

Jans Denekamp
Tel. 05753-3259 b.g.g. 2144
Maandags 's morgens gesloten

Prima van prijs en pittig van t letzetfde dessin vindt U te-
dessin is dit leuke katoenen rug in dit mouwloze jurkje
jurkje __ met polokraagje



Deze week op de markt in de reclame:

3 begonia's voor f 10,-

Bloemkwekerij W. Hoeve
Hoveniersweg 6 - Tel. 05750-15363 - Zutphen.

Poelier Hoff man
op de markt
in Vorden

Kip een goedkoop en
(H)eerlijk stuk vlees

Reclame:
Kuikenpoten 6,25
Kip saté 1,95
Kuikendijen 7,95
Vers en gekoeld.

UW MARKTPOELIER.

kg. 5,95i

3 stokjes 1,70

kg 7,50

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - vertïcuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

BIWMtH

Vrijdagmorgen 23 april
Markt Vorden

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

In kaas de baas

LET OP
Deze week

GROTE PAKKETACTIE

1 grof volkoren van 2,20
1 cake van 3,25
1 qylerwets dubbelgevuld krentebrood van 4,25

samen 9,70

Nu in één pakket voor 5,-
DEGRAAF
uw warme bakker

op de Vordense markt

BEETHOVEN LAAN 101
BUNSCHOTEN

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Gevraagd:
in verband met V.U.T. regeling een

part-time administrateur(trice)
voor receptie en administratieve werk-
zaamheden in het verzorgingstehuis
"de Wehme". Diploma praktijk-boek-
houden gewenst. Studerende voor
M.BA. opleiding. Leeftijd 20-25 jaar.

Salariëring volgens c.a.o. bejaardentehuizen.
Schriftelijke solicitatieste richten aan het bestuur
der Stichting tot Huisvesting van Bejaarden,
Nieuwstad 32,7251 AJ te Vorden voor 1 meia.s.

Te koop:
ÜmS in diverse afmetingen.

Prijs 20,— tot 60,—

Verkoop vrijdag 23 april a.s. van
16.00-1 7.00 uur.
Adres: Burg. Galleestraat 54a, Vorden.

Woningbouwvereniging

00.37.
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden-RKZVCl-2
Vooral gezien de overmacht die RKZVC in
de eerste helft ten toon spreidde, heeft Vor-
den uiteindelijk een verdiende 1-2 neder-
laag te incasseren gekregen. In deze eerste
45 minuten brouwde de thuisclub er totaal
niets van, behalve in de tiende minuut toen
Bennie Wentink rakelings over kopte. Via
de ui tbl inkende aanvoerder Starkenborg
trok RKZVC het spel volledig naar zich toe
en was het verwonderlijk dat het veldover-
wicht niet in doelpunten resulteerde. Ster-
ker nog, in de slotfase van de eerste helft
een dot van een kans voor Marcel Möldcrs
die op één meter voor een leeg doel de bal
voorlangs lepelde. Een minuut voor de rust
kwamen de geelzwarten geheel tegen de
verhouding in op een 1-0 voorsprong.
Zieuwent-speler Hummelink maakte ge-
heel onnodig binnen het strafschopgebied
hands. Chris Hissink verzilverde de terecht
toegekende penalty.
Na de rust kwam Vorden heel wat beter
voor de dag en ontstond er een gelijkop-
gaande strijd. Twee blunders in de Vorden-
se defensie bezorgden RKZVC uiteinde-
lijk toch de verdiende winst. Eerst was het
Klein Brinke die te zacht op doelman-
Harms terugspeelde, waardoor Guus Slot
kon scoren 1-1, terwijl acht minuten voor
tijd Andre te Velthuis aarzelde met weg-
werken waardoor Vincent Bokkes de win-
nende treffer liet aantekenen 1-2.

S.H.E. 2 - Ratti l
De vorige competitie was voor Ratti ui thui-
len en opnieuw beginnen. Het elftal werd
dus op enkele plaatsen gewijzigd en ver-
jongd, en zo begon men aan de nieuwe
competitie met vee! inzet en zelfvertrou-
wen. De een na de andere wedstrijd werd
gewonnen en zo kon men ook wel eens een
misstap maken want men bleef de ranglijst
aanvoeren.
Nu de competitie ten einde raakt lijkt het er
dan ook op dat men het kampioenschap in
de wacht sleept.
De wedstrijd tegen S.H.E. 2 uit Halle werd
dan ook met duidelijke cijfers gewonnen 6-
1. Een goed spelend s.v. Ratti nam na 5 mi-
nuten al de leiding dbor Jan Waarle, men
bleef stormen op het doel van S.H.E. en het
was Rudie Heuvelink die 2-0 liet aanteke-
nen, de spelers roken een grote overwin-
ning en zo kon Dinant Hendriksen nog met
2 doelpunten de ruststand op 4-0 zetten.
De tweede helft een gewijzigd Ratti. Jan
Waarle en Bert van Wessel werden gewis-
seld door Bennie Overbeek en Rene Eikel-
kamp. Rene Eikelkamp wist nog eenmaal
het doel te vinden van S.H.E. 6-0. S.H.E.
redde de eer door in de laatste minuut te-
gen te scoren Eindstand 6-1 in het voordeel
van s.v. Ratti.
Met deze inzet moet het wel lukken om de
overwinning reeks voort te zetten.

Programma s.v. Ratti
Afd. Jeugd: Ratti B - Sp. Eibergen b2; Ratti
c - WVC c2
Afd. zaterdag: Sp. Teuge l - Ratti l; Ratti 2 -
Zelos 4; Groen Wit 8 - Ratti 3.
Afd. Zondag: Ratti l - Socci 3; Vorden 6 -
Ratti 2; Ratti 3 - Zutphen 7; SHE 5 - Ratti 4.
Afd. Dames. Vrij.

Uitslagen s.v. Ratti
S.H.E. 2 - Ratti 11-6: Ratti 2 -Witkampers 5
1-1: De Hoven 6-Ratti 3 1-0.
Dames: s.v. Klarenbeek - Ratti l 1-2: Mar-
kelo 2 - Ratti 2 0-3.
Junioren: Ratti c - Diepenheim c 2-2: De
rest was vrij.

Groot volleybaltoernooi
in Vorden op 15 mei a.s.
Voor de 12e achtereenvolgende keer orga-
niseert de Volleybalvereniging Dash een
groot buitentoernooi. Evenals voorgaande
jaren is met medewerking van de voetbal-
ver. Vorden en de gemeente Vorden beslo-
ten dit toernooi op de velden van de Vor-
dense voetbalver. te laten plaatsvinden. De
ideale ligging in de bossen en naast het
zwembad maakt het jaarlijkse Dash-toer-
nooi bijzonder populair bij vele verenigin-
gen, die dan ook weer ieder jaar met l of
met meerdere teams voor dit gebeuren in-
schrijven. Omdat het hele gebeuren in
handen is van eigen mensen - dus ook de
consumptieverkoop - kan de volleybalver.
aan dit spektakel een centje over houden,
hetgeen voor de financiële positie van de
vereniging een noodzaak is. Er nemen 150
teams, uitkomend in alle klassen vanaf de
promotie klasse, aan het toernooi deel. Op
meer dan 40 uit te zetten volleybalvelden
vindt het gebeuren'plaats. Tot dusver zijn
de weersomstandigheden altijd bijzonder
gunstig geweest zodat de deelnemers/sters
weer op een verband velletje moeten reke-
nen. De toegang tot het gebeuren is gratis
zodat er ook weer veel publiek wordt ver-
wacht, dat dan zal kunnen genieten van dit
grootse volleybalspektakel.

Dash dames goed op dreef
tegen Saturnus de Molen
In de op een na laatste wedstrijd in dit sei-
zoen waren de Vordense dames geprikkeld
omdat de wedstrijd 3 kwartier te laat ber

gon. De thuisclub wilde niet op een vrij lig-
gend veld spelen omdat dit niet van de Ne-
vobo zou mogen. Dash had de hele wed-
strijd eigenlijk het in i t ia t ie f in handen. Er
was een ruime mogelijkheid om te experi-
menteren met andere opstellingen, die af
en toe een verrassend resultaat gaven. Al-
leen in de 3e set liep dit verkeerd af. De 4e
set werd evenwel weer - zij het op het nip-
pertje - gewonnen. Met de setstanden 11-
15, 11-15, 15-11 en 15-17 behaalde Dash
dus een 1-3 overwinning.

Ondanks verschillende invalsters zag dé
zeer jonge Dash-ploeg kans op een vrij ge-
makkelijke manier het l e team vanHansa
te verslaan. In de Deventer Sportzaal kreeg
Hansa eigenlijk helemaal geen kans Dash
te bedrijgen. Op overtuigende wijze speel-
de Dash zich naar een 0-3 overwinning.
De competitie wedstrijd tegen Boemerang
ging het de reserve dames niet zo vlot af. De
ploeg was wat onzeker en kwam niet zo ge-
makkelijk tot scoren als anders. Voor Dash
stond er weliswaar niet zoveel op het spel,
maar een mogelijke 3e plaats in de compe-
titie kan misschien nog uitzicht bieden op
promotie naar de 3e divisie, hoewel dit
voor de vereniging geem gemakkelijke
zaak zou zijn. Het duel tegen Boemerang -
eveneens in de Deventer Sporthal - eindig-
de in een 2-2 gelijkspel.

Heren halen belangrijk
puntje tegen Isala 2
Het op de onderste plaats "prijkende"
Dash team was in de wedstrij tegen de kop-
loper Isala 2 bijzonder gemotiveerd. Op-
nieuw bleek, dat de krachtsverschillen in
de Promotieklasse bijzonder klein zijn.
Een op volle sterkte opererende Dash gaf
zich tegen Isala 2 allerminst bij voorbaat
gewonne. De aanvalskkracht bleek vol-
doende om Isala 2 regelmatig op de knieën
te krijgen. In de Ie set bleken die mogelijk-
heden al. Isala won geroutineerd met 15-
12, maar in de 2e set was die uitslag al an-
dersom nl. 12-15. In die set werkte Dash
overtuigend een grote achterstand weg,
hetgeen zich wellicht wreekte in de 3e set
teon Isala betrekkelijk gemakkelijk met 15-
7 won. De 4e set bleek weer voor Dash te
zijn, dat zonder aarzeling er 10-15 van
maakte. Een verdiend gelijkspel.
Overige uitslagenB m.asp. Epse - Dash 1-2;
ViosI-Dashbl-2;Vios-Dashal-2;Dashc
- Wilh. 2 0-3; j.asp. Dash b - Hansa l 0-3;
Dash c - Bruvoc 2-1: Dash a - S.V.S. 3-0:
m.jun. Wik - Dash 3-0: ds. 3e kl. Dash 6 -
Hercules 3 1-2:

Dammen
In de distriktfinale heeft Henk Hoekman
geen best weekeinde achter de rug. Al-
lereerst verloor hij een vooruitgespeelde
partij van de Doetinchemmer Arjan v.d.
Berg. Op zaterdag verloor hij door enige
zetjes enkele schijven tegen Maurice Kos-
ter uit Beltrum, en het was aan de onoplet-
tendheid van Koster te danken dat Hoek-
man nog een remise mocht noteren. De
wedstrijd tegen Eelko Kamies (Doetin-
chem) werd geen probleem voor Hoek-
man.
Simon Wiersma maakt in de Eerste Klasse
een goede kans om zich te plaatsen voor de
Gelderse finale. In deze ronde speelde hij
gelijk tegen Lueks (Laren). Oonk uit Win-
terswijk kon nog gelijk komen met Lueks
en Wiersma, maar hij verloor afgelopen za-
terdag, waardoor de voorsprong van Wiers-
ma en Lueks 2 punten bedraagt. Er komen
nog 2 wedstrijden.

Rayonfinale
Komende zaterdag gaat in Huissen de
rayonfinale van start. Hiervoor hebben
zich uit Vorden Henk Grotenhuis te Har-
kel en Henk Reusink geplaatst. De boven-
ste 2 plaatsen geven recht op deelname aan
de halve finales van Nederland, de num-
mers 3 en 4 plaatsen zich voor de volgende
rayonfinale, en de overige 6 deelnemers
vallen terug naar de provinciale kampioen-
schappen. Het Grotenhuis ten Harkel
heeft overigens al een nederlaag te pakken:
hij verloor een vooruitgespeelde wedstrijd
tegen Geert Prinsen, doordat hij in een
klassieke stand een dreiging overzag. Hij

. was toen verplicht enige onaangename zet-
ten te doen.

Uitslagen onderlinge kompetitie:
hoofdklasse: J. Krajenbrink-H. Ruesink 2-
0: W. Wesselink - J. Masselink 2-0: G. Was-

sink - S. Wiersma 2-0: H. Graaskamp - J.
lankhaar 0-2: Eerste Klasse: G. Brummel-
man - B. Hiddink 0-2: S. Buist - B. Breuker
0-2: T. Slütter - B. Rossel 2-0: B. Wentink -
H. Hoekman 0-2.
Jeugd groep l: W. Hulshof- M. v. BurkO-2:
W. Berenpas - E. Brummelman 2-0: N. de
Klerk - J. Dijk 2-0: J. Slütter - A. Plijter 0-2:
J. Kuin - R. Slütter 1-1: Groep 2: E. v. Est -
H. Berenpas 0-2: H. Berenpas-B. v. Zuyle-
kom 2-0: R. Bulten - G. Brinkman 2-0: E. te
Velthuis - J. Brandenbarg 2-0: G. Brink-
man - H. Berenpas 2-0.

Staartje
De wedstrijden voorde juniorenviertallen
krijgen nog een staartje. Om het kampioen-
schap van Oost-Gelderland wordt er vrij-
dag 7 mei een beslissingswedstrijd ge-
speeld tussen Doetinchem en Vorden in
Vorden.

Vordens Tennis Park
Begunstigd door fraai weer zijn de teams
van Vordens Tennis Park met de competi-
tie begonnen. De Vordense tennisvereni-
ging neemt dit jaar met 3 heren; 4 mixed
teams en 2 jeugdteams aan de competitie
deel. Het eerste competitieweekend is voor
V.T.P., redelijk verlopen. Vooral de zwaar
bevochten overwinning van het tweede ge-
mengde team op de zaterdag stemde tot te-
vredenheid.
De uitslagen waren als volgt: zaterdagcom-
petitie: Heren. Eerbeek III-V.T.P 0-6; Mi-
xed. Zeddam I - VTP11 -4; VTPII - Altec II
3-62; VTP III - Pan IVO-5;junioren. VTP I -
Gorssel II 0-5.
Zondag: Heren. VTP I - Holec 13-3; VTP II
- Soci 16-0; Mixed. Het Elderink - VTP 4-4;
Junioren. WTCI - VTP 12-6. Het komende
weekend worden de volgende wedstrijden
gespeeld.

Zaterdag: Hefen; VTP I - De Schaeck II;
Mixed. VTP I - Groenlo I; Mallemse Mo-
len - VTP; Zutphen II - VTP III ; Junioren.
Braamveld I - VTP I.
Zondag: Heren. Zutphen II - VTP I; Nieuw
Hellewe - VTP II; Mixed. VTP I - Zutphen
V: junioren. VTP I - Groenlo II.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Voor de rij vereniging is met het voorjaar de
tijd van de concoursen weer aangebroken.
Helaas kon door de slechte weersomstan-
digheden op de Tweede Paasdag de onder-
linge wedstrijden niet doorgaan. Wel von-
den er op de zaterdag voor Pasen kringwed-
strijden voor de paarden plaats op de wei-
landen van de heer Berenpas aan de Oude
Borculoseweg. Annie Lebbink met Sando-
kan en Hennie Lenselink met Pauline be-
haalden hier winstpunten in de B-dres-
suur. Voor de ponies waren er wedstrijden
te Ruurlo. Deze werden gehouden nabij
Huize Ruurlo op het voormalige voetbal-
veld. Dit voetbalveld is door de gemeente
Ruurlo permanent aan de plaatselijke rij-
vereniging en ponyclub ter beschikking ge-
steld en zij kon hier afgelopen zaterdag 11
verenigingen uit de regio ontvangen. Onze
ponyclub nam deel aan de achttallendres-
suur en behaalde een vierde plaats. Indivi-
dueel behaalde Gera te Velthuis met Utta
een tweede prijs in de B. dressuur. In het M
springen kreeg Rita Kornegoor met Ella
een tweede prijs. Winstpunten in de dres-
suur werden verder nog behaald door Alies
Oplaat met Carla, Ina Sloetjes met Hele-
nius, Astrid Bergsma met Sonja en Irma
Woltering met Moonlight. Bij het springen
behaalden Alies Oplaat en Ina Sloetjes
eveneens winstpunten.

SON OF

LEDEN F5.-
ETLEDENF7.50

l JEUGD SOOS VORDEN
Deelnemers Oranjefeesten..,

Vendeliersgroep „St. Oswaldusgilde" uit Stokkum.

De boerendansgroep „De Knupduukskes uit Vorden.

Cement
bij Harmsen geen f 13,- per zak maar l l r™"

meer dan 5 zak l Ur /w

meer dan 20 zak l Uf UU

Aanrecht bladen
2e keus per stuk vanaf .. 50-

Keukenbloks wit met of zonder blad.

Wandvynyl . ..
tegen weggeef prijzen

pracht sortering

tegen lage prijzen en

bij aankoop voor 1 00,- een

voor.autoplaid

Bij aankoop voor 200,- een

autoplaid gratis

Doe Het Zelf Centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6-8, Vorden - tel. 05752-1486.

10,-

Datkanalleenbij'ons!
Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van

ons kamerbreed tapijt van de maand
betaalt u voor de zesde meter slechts één cent!

Forbo Prelude
een klasse-tapijt van 100% zuiver scheerwol.

Voorzien van een geweven stabilon rug.
Kies nu uit de kleuren camel, beige en naturel.

v Op 400 cm breed,
\ per strekkende meter

Voor de zesde meter betaalt u slechts één cent!
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TIPS EN INFORMATIE OVER BAD- EN STRANDKLEDING
VOOR HET ZONNIGE SEIZOEN

Een figuurvaste zomer
Veel vrouwen beseffen niet dat ook in de foundation-industrie de tijd niet
heeft stilgestaan. De ontwikkeling van materiaal- en vormtoepassingen heeft
de laatste jaren een geweldige vooruitgang laten zien.
Onverstandig om - bij aanschaf van een nieuwe foundation - als
vanzelfsprekend voor het oude, traditionele model te kiezen. Want
daardoor mist u de mogelijkheid een foundation te ontdekken die beter past
en komfortabeler draagt dan voorheen het geval was.

Bijzondere kombinatie
Exquisite-Form is een naam die u de
volgende keer dan ook eens moet
noemen. Exquisite-Form presenteert
namelijk een briljante serie beha's,
panties en pantie-korseletten in
katoen/lycra. Een foundation-serie
met bijzondere eigenschappen. De
kombinatie van het natuurlijke

karakter van katoen (warm in de
winter, koel in de zomer) en de vorm-
vaste spankracht van Dupont-lycra
kreëert een foundation met 'ver-
ademende' eigenschappen en bewe-
gingsvrije soepelheid. Alle reden dus,
om de volgende keer niet zomaar een
foundation aan te schaffen. Want
Exquisite-Form is in iedere goede
korsetterie-speciaalzaak verkrijgbaar.

Zwemmen, zwemmen,
zwemmen

In januari 1982 telde Nederland 454 overdekte- en 693 openluchtzwembaden.
Zwemmen is blijkbaar populair in Nederland. Niet zo verwonderlijk want niet
alleen kwamen er in ons land de laatste tien jaar veel nieuwe zwembaden bij,
ook veel verouderde badinrichtingen werden drastisch gemoderniseerd. Al die
zwemmers en zwemsters dragen badkleding. En juist over badkleding en
zonnemode valt het een en ander te vertellen en op te merken.

Haute-couture
in badkleding
Haute-Couture in badkleding? Bestaat
zoiets? Welzeker!
Even drie namen: Farkas, de fameuze
stoffendessinateur uit Florence,
Rachel Pappo, de Israëlische top-
ontwerpster en de 'know-how' achter
de korsetterie-gigant Exquisite-Form.
Deze drie vormen een 'cast' die weet
wat mode-maken is.

Je suis
Briljant gesneden (dus perfekt
passende) bikini's, badpakken, super-
modieuze japonnen, rokken, ber-
muda's en poncho's kombineren zij tot
weergaloze ensembles. Zij gaven hun
kreaties de naam 'Je suis' en maakten

deze bad- en zonnemode tot het
fraaiste van wat er op dat gebied te
vinden is.

Sukses
Vanaf het moment waarop deze
kollektie in Europa werd geïntrodu-
ceerd, bleek 'Je suis' een doorslag-
gevend sukses. Vooral in Nederland.
En dat is opmerkelijk want de
Nederlandse vrouw wordt in de mode-
kringen, in Milaan en Parijs, nogal
eens gekenschetst als 'de-vrouw-die-
niet-weet-wat-zij-wil'. Waarmee weer
een praatje uit de wereld is geholpen.
Sterker nog; de Nederlandse vrouw
blijkt graag wat duurdere kleding aan
te willen schaffen als zij dan ook maar
exclusief gekleed kan gaan. Vandaar
het sukses van 'Je suis' in Nederland.
Terecht! «

Je suis Haute Couture in badmode

Vijftig jaar
ervaring

Meer dan een halve eeuw onder-
vinding met korsetterie, lingerie en
badkleding maakt dat Berquitex meer
te zeggen heeft op dit gebied dan vele
anderen. Formidabele vakkennis en
modebewuste feeling zorgen er telkens
weer voor dat de Berquitexprodukten
'hoogvliegers' blijken te zijn in de
wereld van de lingerie.

Juist gekleed, goed gekleed
Vaak is het moeilijk jezelf te zien zoals
anderen je zien. Toch zijn daarover
wel een aantal adviezen te geven die
mogelijkerwijs kunnen leiden tot een
beter inzicht in kiezen en kleden.
Wellicht zijn de volgende opmer-
kingen ook voor u van belang.

- Onbevreesde zelfkritiek zal u beter
gekleed doen gaan.

- Uw figuur verandert ontegenzeglijk
naarmate u ouder wordt. Het is goed
zoiets te beseffen bij de keuze van uw
kleding.

- Te (!) jong gekleed gaan, tegen de
realiteit in, geeft slechts een pot-
sierlijk effekt. Dat kunt u missen als
kiespijn.

- Bij aanschaf van een foundation of
badkleding is er maar één maat de
juiste! Denk er aan: te kleine bad-
kleding of foundation maakt striemen
en rekt het materiaal te veel uit. Dit
veroorzaakt een dessin-vertekening.
U bereikt daarmee het tegendeel van
wat u wilt: "u lijkt dikker dan u bent!"

Advies van een badmodespecialiste is
dan ook veel waard in dit verband.
Durf daarom advies te vragen.

Zal het zalig zomeren in 1982?

Wie zal het zeggen? Wij niet.
U kunt beter lezen wat onze bekende
weerk u ndige Jan Pel Ie boer h iero ver te
vertellen heeft. Misschien weet u dan
iets meer.

De zomer komt
Hoe dan ook, de zomer komt. Daarom
vindt u op deze pagina een schat aan
informatie over badmode. Badkleding
voor iedere vrouw. Jong en minder
jong, slank en minder slank. Voor
(aanstaande) moeders, voor spring-
levende dochters. Maar ook bijvoor-
beeld voor vrouwen die een borst-
amputatie ondergingen. Want ook
voor hen bestaat perfekte en modieuze
bad- en zonnekleding.

Nü is er keus
Mooie dingen voor elke vrouw.
Stralende bikini's, watersnelle bad-
pakken, bijpassende strand- en boule-
vardkleding. Om lekker ontspannen in
te flaneren op zo'n mooie, warme
zomeravpnd. Zo komt de zomer '82
voor u tenminste niet ongezien. U en
uw badmodespecialist zijn er nu al
klaar voor. Nü al, omdat straks de keus
wellicht niet meer zo groot is.

Abecita - Zweden
Jong om ie zwemmen en in ie zonnen

Abecita Badmode
Badgoed combinaties

'm \
Anita Badmode

Bikini's en Badpakken
Juist voor C en D cup

LEVE DE ZON, PAS OP!

De zon is een bron vlm gezondheid.
Zij verwarmt ons, bruint ons, schenkt ons energie, voedsel en kracht. Alles in ons
bestaan 'draait' om de zon. Maar haar straling kent naast al die positieve
krachten ook een aantal minder plezierige eigenschappen. Door haar ultra-
violette straling bijvoorbeeld, kan de zon onze huid lelijk verbranden. Bovendien
kan onze huid ook worden aangetast waardoor het verouderingsproces wordt
versneld. Dergelijke dingen gebeuren vooral wanneer wij ons zonder goede
voorzorgsmaatregelen aan de zonnestraling blootstellen. Dus, al zal ieders huid
anders reageren, zomaar de zon in is onverantwoord.

Zonnekosmetika
Marbert-zonnekosmetika heeft deze
materie grondig onderzocht en ont-
dekte een speciale en pasklare
oplossing voor het zonnebrand-
probleem: een zonnekosmetika die
verbranding effektief voorkomt en
gelijkertijd een fraaie, bruine tint
bevordert. Een kosmetika-assortiment
waarin voor ieder huidtype een
passende beschermingsformule is
ondergebracht. Met de beschermende
Marbert-produkten kunt u met een
gerust hart en met volle teugen van de
zon genieten. Ter meerdere glorie van
uw kwetsbare huid. Wees lief voor uw
lijf en leden, vraag uw parfumerie-
specialist het zonnekosmetikasysteem
van Marbert. Uw huid zal u dankbaar
zijn. Nadelige invloeden van UV-licht worden voorkofnen

Bij vijfde - te sombere - zomer . . . harde akties
Het is verleden jaar weer niet gelukt in ons land een zomer te noteren
die eindelijk eens weer met meer dan normale aantal uren
zonneschijn uit de bus kwam. Na een te slechte juni viel juli en
augustus nog niet tegen, er waren in de top vakantieperiode tenminste
nog een aantal redelijk lol goede zomerdagen en er kon ook
gezwommen worden, maar toch . . . In De Bilt, juni 79 uren zon te
weinig, in juli 17 en in augustus 9 uren lotaal in de zomer 1981 een
tekort van 105 uren zon ten opzichte van het normale aantal uren.

Nu zou dal geen bijzonderheid zijn wanneer niet ook al de vier
daaraan voorafgaande zomers onderde maat bleven. Ik heb al enige
keren het gevoel gehad dat de zomer na de topprestatie in 1976.
geleverd met 835 uren zon, van zichzelf is geschrokken. Vijf zomers
achtereen met een zo groot tekort aan zon is deze eeuw niet eerder
gepresteerd. En als je te weinig zon hebt, ontbreekt het als regel aan
echte, warme zomerse dagen mei een maximum boven 25 graden. In
1976 waren dal er in De Bilt nog even 46, daarna was hel mis. In
19776. 1978 en 1979 niet meer dan 13. 1980 11, verleden jaar 14,
tegen normaal 18 van zulke dagen.

Ik begin langzamerhand harde akties voor te stellen wanneer hel met
de zomer van 1982 nog eens en dan voor de zesde keer, zou
mislukken. Ook kunnen wij hel voor onze vakbond van Weer en
Wind" gaan gooien, in ieder geval, van onze kant zal er alles aan
gedaan worden om van de zomer van 1982 eens weer een 'echte' te
maken.

Als ons dat lukt, dan zal u zeker dit jaar een goed badpak nodig
hebben, wat mij betreft, ook al kom ikzelf nauwelijks meer onder
water, wordt het een kleine herhaling van 1976, met wel enkele
nachten regen, anders krijg ik weer moeilijkheden mei de land- en
tuinbouw.

Aan de hierbij geplaatste grafiekjes van uren zon en aantal zomerse
dagen boven 25 graden ziel u duidelijk dat beide lijnen na 1976
beneden de normaallijn zijn gebleven.

Jan H. Pelleboer, Paterswolde.
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MYWAY BRUISEND AVONTUUR
IN BETAALBARE VAKANTIES

Nu het steeds moeilijker wordt het geld voor de broodnodige, jaarlijkse
vakantie bijeen te sparen, heeft My Way -de jongeren-afdeling van
Arke- duidelijk gekozen voor betaalbare vakanties. Naast de razend
populaire strandvakanties in het Middellandse Zeegebied, biedt
My Way in haar zomerprogramma 1982 haar jonge kliënten zeil-
vakanties op traditionele zeilschepen naar de Wadden en
Denemarken. Maar ook een Joegoslavische eilandencruise en een
unieke zeiltocht op de Nijl. Avontuurlijke kampeer/trektochten voeren
door Scandinavië, Rusland, IJsland, West Europa en de Verenigde
Staten. Een aantal daarvan worden in samenwerking met de Engelse
reisorganistie Kontiki uitgevoerd. Doordat wordt overnacht in tenten-
kampen en iedereen een handje helpt onderweg, kan My Way deze
trips tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanbieden.

Sportief
Voor hen die liever kiezen voor een
sportieve, aktieve vakantie, heeft My
Way ook het een en ander in petto.
Windsurfspecials op Guernsey, de
Bahama's en in Nethanya. Weer iets
anders is duiken en paardrijden in
Eilat of wildwatervaren, drachen-
fliegen, tennissen en zomerskiën in
Oostenrijk. Kortom, My Way heeft
zich blijkbaar in korte tijd ontwikkeld
tot een 'volwassen' reisprogramma
met een eigen, herkenbaar gezicht.

Lidmaatschap
Aan My Way is ook nog een klub
verbonden waarvan het (gratis) lid-
maatschap nogal wat voordelen biedt.

Het is niet overdreven te beweren dat
My Way zo ongeveer alles te bieden
heeft op het gebied van jongeren-
reizen. Je hoort hier ongetwijfeld nog
meer van.

Anita Badmode
Gemaakt voor dames die een
borstamputatie hebben ondergaan

Anita Badmode
Speciaal voor aanstaande moeders

Slix - een tikkel(je ondeugend .

Nadere informatie:

Berquitex Badkleding
Telefoon 02513-19109

Marbert Zonnecosmetica
Telefoon 020-5882221

Arke Reizen
Telefoon 053-353535
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