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Kommissies hameren op
prioriteitenschema en
cijfermateriaal
De kommissie financiën te Vorden heeft zich dinsdagavond geruime tijd
bezig gehouden met een nota van het kollege met betrekking tot de
investeringen in de kapitaalsektor voor dit jaar en volgende jaren, als-
mede de budgettaire positie van de gemeente. Een nota waarbij het kolle-
ge verzocht dit voor kennisgeving te willen aannemen, aangezien er
momenteel geen duidelijkheid bestaat over de financiële positie van de ge-
meente. Het kollege wil dan ook met het vaststellen van het prioriteiten-
schema wachten tot het najaar.

De heer B. van Tilburg (PvdA) vond de
nota maar een "teleurstellend stuk". Er
is weliswaar geen noodsituatie maar we
mogen niets. Toch zullen we vooruit
moeten. Ik vind dan ook dat het kollege
zich best over wat prioriteiten had mo-
gen buigen", aldus Van Tilburg.
De heer W.A. Kok (CDA) was van me-
ning dat de post onvoorzien in wezen
veel hoger is dan de genoemde 251.000
gulden. "Vorig jaar hebben we niet veel
gedaan", zo voegde hij eraan toe. Voor-
zitter H.A. Bogchelman (VVD) was het
eens met de heer Kok dat hier nog wel
iets aan gedaan kan worden. De heer
R.A. van Overbeeke (CDA) vond het
jammer dat de budgettaire positie van
de gemeente het niet toelaat dat er een
sociaal kultureel werker wordt aange-
steld. De kommissie drong er unaniem
op aan dat er hoe dan ook een prioritei-
tenschema moet komen.
In de kommissie voor sport en kuituur
kwam de nota van het kollege deze
avond eveneens aan de orde. Ook deze
kommissie was over de inhoud ervan te-
leurgesteld.
Wethouder W.A.J. Lichtenberg (CDA)
beloofde de kommissie dat hij voor de
raadsvergadering van volgende week
dinsdag de kommissieleden wat cijfer-
materiaal zal verschaffen over onder an-
dere kosten van een eventueel te bouwen
sporthal of uitbreiding huidige sport-
zaal; kosten over wegverbetering, etc.
De heer A.J. Stoltenberg (PvdA) stelde
de wethouder voor de sportverenigingen
in Vorden uit te nodigen voor een nader

gesprek. De wethouder zal hierop nader
terugkomen.
De kommissie voor sport en kuituur
sprak er haar verontrusting over uit dat
de kommissie in het kader van het wei-
zij nsplan werk aan het doen is, terwijl er

van het kollege uit geen beleid is uitge-
''stippeld, waardoor de kans bestaat dat

er werkzaamheden worden verricht die
misschien achteraf voor niets blijken te
zijn.
Per l juni komen er op het gemeente-
huis ambtenaren in dienst, zodat er per
die datum wat aan het weizij nsplan ge-
daan kan worden. Dit vertelde wethou-
der Lichtenberg aan de kommissie.

De heer H. Janssen (inspreker) was van
mening dat de sportraad in Vorden met
betrekking tot de investeringslijst dui-
delijk is gepasseerd.

Op verzoek van de heer A.J. Stolten-
berg (PvdA) zal alsnog een gesprek met
de sportraad belegd worden. De heer
J.H.W. van Burk deelde mede dat er in
Vorden een "Stichting Cultureel Wer-
ker" is opgericht. Dit initiatief is uitge-
gaan van de Jeugdsoos in samenwerking
met de plaatselijke jeugdklubs.

Inleveren copy
editie V orden en Ruurïo

30 april, koninginnedag
In verband met koninginnedag, woensdag 30 april, moet Contact dinsdag
29 april op de post zijn. De editie Vorden wordt dinsdag in het dorp ver-
spreid; in de buurtschappen wordt deze editie donderdag per post be-
zorgd. De editie Ruurïo wordt eveneens donderdag per post bezorgd.
Wij verzoeken u de copy voor dit nummer bij voorkeur vrijdag 25 april in
te leveren, doch uiterlijk maandag 28 april 's morgens om 8.00 uur.

5 mei, bevrijdingsdag
Copy voor de edities d.d. 8 mei, verzoeken wij u zo spoedig als mogelijk
in te leveren, liefst vrijdag 2 mei al, doch uiterlijk dinsdag 6 mei 's mor-
gens om 8.00 uur. ^^

15 mei, Hemelvaartsdag
De edities van 15 mei worden vrijdag 16 mei bezorgd (in dorp Vorden:
woensdag 14 mei). Indien u in deze, voor ons moeilijke periode, wilt mee-
werken door uw copy (nieuws, advertenties) zo spoedig als mogelijk in te
leveren, dan doen wij ons best bovengenoemde editj^op tijd af te krij-
gen.

bij voorbaat hartelijk dank,
de redaktie, L.G. Weevers

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

1. Spreekuur wethouder;
2. Raadsvergadering d.d. 29 april 1980;
3. Verleende kollektevergunningen;
4. Wet Arob publikaties;
5. Verkeersmaatregelen.

Spreekuur wethouder
Wethouder H.A. Bogchelman is don-
derdag a.s. afwezig, het spreekuur van
de wethouder komt hierdoor te verval-
len.

Raadsvergadering d.d. 29 april
1980
In bovenstaande vergadering zullen de
volgende onderwerpen aan de orde ko-
men:
— verlenen van een éénmalige subsidie

aan de Stichting Internationaal Ver-
zetskongres 1980 voor een jeugdma-
nifestatie ter herdenking van 35-jari-
ge bevrijding;

— verlenen van eervol ontslag aan G.H.
Wissink, medewerker ter sekretaris
als ambtenaar van de burgerlijke
stand, per l juli 1980;

— wijziging van de Bezoldigingsveror-
dening 1971 per l juli 1979 en per l
januari 1980;

— wijziging Algemeen Ambtenarenreg-
lement, Wachtgeld- en Uitkerings-
verordening, alsmede de V.U.T.-re-
geling in verband met vervallen Kin-
dertoelageregeling Overheidsperso-
neel per l januari 1980;

— aanvragen en aanvaarden van een
klimlening uit 's Rijks kas voor het
isoleren van 77 woningwetwoningen
door de woningbouwvereniging
"Thuis Best";

- vaststelling exploitatievergoeding als
bedoeld in artikel 75, derde lid van
de Kleuteronderwijswet voor het jaar

1979 ten behoeve van de bijzondere
kleuterscholen;

— verlenen van subsidie in de kosten
van een restauratie van de boerderij
Wildenborchseweg 9;

— wijziging Verordening ter bevorde-
ring van het dorps- en landschaps-
schoon (eerste wijziging);

— verkoop van een perceeltje grond
aan de woningbouwvereniging
"Thuis Best" t.b.v. de bouw van 6
garageboxen aan het Gulik/hoek het
Kerspel;

— verkoop van een strookje grond aan
de heer N.H. A. van Goethem, naast
zijn woning Brinkerhof 107, alhier;

— voteren krediet voor de sloop van de
voormalige Medlerschool;

— voteren gelden voor de bewegwijze-
ring in het dorp Vorden, alsmede
voor het onderhoud daarvan;

— investeringen in de kapitaalsektor
etc. in 1980 en volgende jaren; bud-
gettaire positie van de gemeente;

— begrotingswijzigingen.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kollektevergunningen afgege-
ven:

Voor de periode 21 april t/m 27 april
t.b.v. SAKOR;

voor de periode 21 april t/m 27 april
t.b.v. het Oranjekomité;

voor de periode 28 april t/m 4 mei t.b.v.
Internationale Hulpverlening.

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:

G.G. Wijnhoud, Dr. W.C.H. Staring-
straat l, voor het vernieuwen van een
garage op perceel Dr. Staringstraat 1;
G.C. Langeler, de Bongerd 30, voor het
bouwen van een berging op perceel de
Bongerd 30;
E.J. Kreunen, Julianalaan 3, voor het
bouwen van een carport op het perceel
Julianalaan 3.

Verkeersmaatregelen i.v.m. de
Oranje- en Bevrijdings-
feestviering
In verband met de Oranje- en Bevrij-
dingsfeestviering zijn door het kollege
van Burgemeester en wethouders de vol-
gende verkeersmaatregelen genomen:

Op 30 april a.s. afsluiting van een ge-
deelte Schuttestraat en wel vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordensebos-
weg gedurende de periode 09.00 tot
12.00 uur dit i.v.m. het vogelschieten;

op 30 april a.s. parkeerverbod voor de
linkerzijde van het toegangswegje naar
het kasteel gedurende de periode 18.00
tot 23.00 uur;

op 3 en 5 mei a.s. parkeerverbod voor
de linkerzijde van de toegangswegje
naar het kasteel gedurende de periode
13.00 tot 20.00 uur.

Het Rooseveldhuis te
Driebergen-Doorn
In een prachtige, bosrijke omgeving op
het terrein van het "kerkelijk land-
goed" Hydepark te Driebergen-Doorn
ligt het Rooseveldhuis. Dit huis, dit cen-
trum is enige jaren geleden gesticht en
gebouwd door de gezamenlijke diako-
nieën van de Nederlandse Hervormde
kerk. En (daar gaat het om!) het is hele-
maal aangepast aan wensen en behoef-
ten van minder validen.
In dit centrum worden vele vakantie-we-
ken gehouden voor mensen, die elders
in hotels of pensions soms moeilijk te-
recht kunnen. In het Rooseveldhuis is
namelijk een verzorgende staf present
en zijn ook begeleiders/sters uit de ver-
schillende plaatselijke gemeenten hel-
pend aanwezig.
Wie er ooit eens geweest is, is enthou-
siast. Iemand zei nog één dezer dagen,
met het oog op de uitgangs-kollekte
voor het Rooseveldhuis op a.s. zondag
27 april in de Hervormde kerk te Vor-
den: "Wie er niet geweest is, weet niet
wat het is en hoe belangrijk dit centrum,
dit werk voor zeer velen in het hele land
is." Het lijkt me goed dat hier nog eens
even na te zeggen.
Ook uit Vorden en omgeving hebben
velen goede herinneringen aan vakantie-
weken in het Rooseveldhuis te Drieber-
gen-Doorn. En ook dit stuk kerke-werk
gaat door..., mede dank zij uw hulp.

Kerkepad NCRV
De Hervormde dorpskerk te Vorden is
deze zomer, deze lente opgenomen in
één van de routes van "KaJcepad
NCRV, 1980". En wel in de r<^Zut-
phen, Vorden, Almen, Lochem; op de
beide zaterdagen 14 en 21 juni.
Op maandagavond 28 april wordt op-
nieuw een vergadering gehouden in "de
Voorde" door de kommissie die alles
voorbereidt, dit keer samen met de ge-
meenteleden die in de zomertijd optre-
den als gastvrouw/gastheer op de
dagen, de dagdelen dat de Hervormde
dorpskerk geopend is voor bezichtiging
en als stilte-centrum.

Bent u al...
gastgezin voor de gasten uit Mc. Pher-
son, Amerika, in de weekwending van
7-10 juni a.s.???
Graag nog opgaven: Ruurloseweg 19;
telefoon 1366. Hartelijk dank! Er ko-
men minstens 47 gasten, studenten. Er
wordt een "hollands" programma
voorbereid.

Eendagsbestuur
plattelandsvrouwen
organiseerde bijeenkomst
Onder leiding van mevr. Tjoonk organi-
seerde het eendagsbestuur van de Platte-
landsvrouwen, afdeling Vorden, een bij-
eenkomst, waarvoor een grote belang-
stelling bestond.
Mevr. Driezes ter Bals vertelde hoe men
er toe was gekomen om een Oost-Gel-
derse klederdrachtgroep op te richten.
Deze groep heeft als naam: "Wat veur-
bie geet en wat blif'. Het doel is, deze
klederdracht zoveel mogelijk in takt te
houden.
Mevr. v.d. Heuvel-Varik vertelde over
onder andere het plooien en opmaken
van mutsen. De kledij werd door een
aantal dames geshowd. Het eendagsbe-
stuur had van het een en ander veel werd
gemaakt.
Na de pauze bracht de heer Koper uit
Dinxperlo op gitaar en harmonica oude
liedjes ten gehore. Verder werden er
deze avond mededelingen gedaan over
de voorjaarsvergadering te Arnhem en
het uitstapje naar de Flevohof op 14 ok-
tober.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, teL
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. G alleest raat, 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.

AGENDA DORPSCENTRUM
17- 4-80: Open avond bejaarden (Nuts

Operettever. Warnsveld)
26- 4-80: Nuts Operettever. Warnsveld
29- 4-80: Toneelavond Oranjever.

verzorgd door Vord. Toneel
30- 4-80: Kindervoorstelling

DIVERSEN
26 april Huisvrouwendag Sparta
29 april Soos

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

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Jessica Esselina Gombert;
ONDERTROUWD: H.P.M, van Lan-
gen, en: M.J.Th. Bisselink; J.R. Heij-
ink, en: E.J. Wassink; B.J. Steenblik,
en W.H. Rietman;
GEHUWD: geen;
OVERLEDEN: G.C. Voskamp-Wesse-
link, oud 88 jaar

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

T.A.O. Wildenborch C.J.V. "De Sleutelkring"
De toneelvereniging T.A.O. uit de Wil-
denborch is voornemens om de komen-
de zomer in de Kapel een blijspel op te
voeren. Titel van het spel alsmede de da-
tum wordt nog nader bekend gemaakt.

Zaterdagavond 26 april organiseert de
C. J.V. "De Sleutelkring" in de Kapel in
de Wildenborch een gezellige avond.
Onder meer zal een toneelstuk worden
opgevoerd.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 27 april, 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27 april, 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 april, 10.00 en 19.00 uur, de
heer G.R. Wielinga, Lochem.

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

R.K. KERK KRANENBURÖ
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 26 en zondag 27 april, dr. Van
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zo veel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 26 en zondag 27 april: dr. H.
Donker, Hengelo, tel. 05753-2191; J.
Hagedoorn, Lochem, tel. 05730-1483.
Spreekuur za/zo VOOR
SPOEDGEVALLEN: 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur, dr. Warrin-
ga. Komende week avond- en nacht-
dienst (28 april t/m 2 mei) dr. Wegche-
laer; 30 april, koninginnedag, ook dr.
Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072, s.v.p. bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151; bellen tussen
8.00-9.00 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.



Damesmode in de jaren '80

Ondanks alle prijsstijgingen zijn er mensen die
zichtbaar beter gekleed gaan en merkbaar

goedkoper uit zijn.
Dat zijn verstandige mensen.

Zij kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
Als je iets koopt, koop dan iets goeds, denken zij.

Logisch ook dat juist die mensen onze vaste klanten zijn.
Zichtbaar beter!
Herkent u ze?

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

geopend
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Vordense winkeliers zien de zon
en de koningin nog wel zitten . . .

Daarom gaan ze een aktie organiseren om het u in de zon wat ge-
makkelijker te maken.

In de periode van 28 april tot en met 24 mei ontvangt u bij
aankoop van f 5,- weer een zomerzegel. 5 zegels op een vel
geplakt en u loot mee naar één van de vele fraaie prijzen
zoals:

tuinameublementeri
tuinstoelen
parasols en •
slaapzakken
Volgeplakte vellen in de bus voor het WV-kantoor.
Trekkingsdata 3 mei, 10 mei, 17 mei en 27 mei.

Uw prijs wordt u thuis bezorgd

Vordense winkeliers maken van u
een zonnekoningin

«
ft
ft
ft
ft
«
ft
«
«
«
ft
ft
«
«
ft
ft
ft
ft

Huur
Mister Steam
•n 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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMIN
VOHOtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 1
SIGARENMAGAZIJN

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

36-41 79,95
Miranda maakt van meisjes

modieuze jonge dames.
Styled by Climax.

Marjolein
21-23 44,95
24-27 47,95
28-31 54,95
32-35 57,95

Geschulpt voorblad met perforaties,
past geheel in het modebeeld van nu.
Optimale pasvorm door
ingebouwd steuntje.

wui NK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

In 't Pantoffeltje is het
grandioos feest
30 april Koninginnedag

met het geweldige 5 man sterke orkest

,,06 M era nO'S" (bekend van radio en TV)

's middags van 2-6 uur gratis entree
's avonds van 8-01 uur entree f 5,-

5 mei nationale feestdag
het fantastische dansorkest met 5 ras-musici

„Rendez-Vous"
van 19.30-01.00 uur entree f 5,-

Bodega 't Pantoffeltje
VORDEN

Kindersandalen met
voetbed hoeven niet
duur te zijn ...

39,95Dit model in leer kost b.v.
van maat 21 t/m 31 slechts

WW U L LI mm 1% vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

TUIN-
PANTALON 85,-
STRETCH- Cr
PANTALON ODf-

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

•^M



Heel erg dankbaar en blij zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

Rudolf Christiaan

We noemen hem:
RUUD

W.J.B.M. Booltink
J.A. Booltink-Barink

7251 XX Vorden, 20april'80
Het Hoge 42
Tijdelijk adres: St. Jozef-
ziekenhuis in Doetinchem

Ook namens onze kinderen en
kleinkinderen zeggen wij u al-
len hartelijk dank, die ons 50-
jarig huwelijk, in welke vorm
dan ook, tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

H. Wagenvoort
H.W. Wagenvoort-

Olthof

Warnsveld, april 1980
't Olthof, Dennendijk 12

Voor de blijken van medele-
ven welke wij mochten ont-
vangen na het overlijden van
onze vader, groot- en over-
grootvader

DERK JAN MAALDERINK

onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
M.H. Maalderink

Vorden, april 1980

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor halve dag in de
week. Telefoon 05752-1964

Te koop: zeilboot met trailer
i.z.g.st. Insulindelaan 5, Vor-
den

CESLOTEN
Donderdag 24 april a.s. zijn
wij uitgenodigd de feestelijk-
heden bij te wonen rond het
75-jarig bestaan van de
Batavus-Fongers fabriek.

Uw tweewielerspecialist:
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: 2 ouderwetse oor-
stoelen; bankstel en twee hid-
stoeltjes. Böhmer, Brinkerhof
79, Vorden, telefoon 2269

Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor l ochtend per
week. Vordenseweg 39,
Warnsveld, telefoon 05752-
2647

Wiens pony ± l .40 m in Vor-
den mag een 13-jarig meisje
berijden en verzorgen. Ze
rijdt al vijf jaar.
Maaike de Waard, Beatrix-
laan 12, Vorden, telefoon
05752-2049

Rijdt Fongers
een toer-, sport-, trim- of
racefiets haalt u bij uw:

Tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: diverse kinder- en
meisjes f ie t se n 4-10 jaar; over-
jarige jongensfietsen 5-7 jaar;
overjarige meisjesfietsen 7-9
jaar; enkele damesfietsen.

Fietsenbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85, Vorden

Woningruil
Apeldoorn (wijk De Maten)-
Vorden
aanngeboden eensgezinswo-
ning, geïsoleerd, beneden
voorzien van thermopane
beglazing, geheel c. v., 3
slaapkamers. Huur ƒ 360,—
per maand.
Gevraagd woning in Vorden.
Brieven onder nr. 3-1 buro
Contact

Te huur: een triltand kultiva-
tor voor het verkrijgen van
een mooi zaaibed voor uw
mais- en grasland.
H.J. Bosman, telefoon 1874

DENK AAN DE TONEEL-
UITVOERING
OP 29 APRIL

VORDENS TONEEL

Inplaats van kaarten

REINALD ROEKEVISCH
en
UTA STÖCKMANN

vervullen op 2 mei a.s. om 11.45 uur
trouwhartig de romantische hoofdrol in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Dag-adres: zaal De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.
Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

April 1980
Almenseweg 29, Vorden
Lachtenhauserstrafie 21, Altenhagen

Toekomstig adres: Eibergseweg 16, Haarlo

1900 1980

Op zaterdag 3 mei a.s. hoop ik mijn 80ste verjaardag
te vieren

B. RUESINK-HEYINK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in de kleine zaal van Concor-
dia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.), april 1980
Ruurloseweg 18

Op zaterdag 3 mei hoopt

OMA T. ESKES-REUSINK
haar 90ste verjaardag te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
van 19.30 tot 22.00 uur in zaal Langeler
te Hengelo (Gld.).

Haar dankbare kinderen, kleinkinde-
ren, verloofden en achterkleinkinderen

7251 PR Vorden, april 1980
„Bolderhorst", De Horst 3

Heden behaagde het de Heer geheel onverwacht tot
Zich te nemen, onze lieve zorgzame vrouw, moeder
en oma

AALTJE WAARLO
echtgenote van M. Groot Wassink

op de leeftijd van 65 jaar.

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.

Vorden: M. Groot Wassink
Wichmond: G.J. van Zuilekom-Groot Wassink

G. van Zuilekom
Barchem: A. Rossel-Groot Wassink

A. Rossel
Warnsveld: M. Rood-Groot Wassink

B. Rood
Vorden: D.W. Groot Wassink

W.E. Groot Wassink-Hiddink
Toldijk: A.M. van Maren-Groot Wassink

J.A.J. van Maren
Vorden: H. Wunderink-Groot Wassink

B. Wunderink
Ruurlo: W.H. Visschers-Groot Wassink

L.G. Visschers

en kleinkinderen

Haar opgewekte karakter zullen wij nooit vergeten.

7251 JC Vorden, 16 april 1980
Galgengoorweg 11

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

„Je mag niet oordelen!"
,,Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld geko-
men is en de mensen de duisternis liever gehad heb-
ben dan het licht, want hun werken waren boos."

(Joh. 3:19)

Kunnen uw werken Gods licht verdragen?"

„Tot een oordeel ben Ik (Jezus) in deze wereld geko-
men, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien,
blind worden." (Joh. 9:39)

„Sta op, wordt verlicht!"

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

DORPSSTRAAT 6

Ons telefoonnummer:

05752-1983
<na 18.00 uur: 2587)

Wij behandelen zowel partikuliere patiënten als
ziekenfondspatiënten

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden; brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met toepas-
sing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet, mede-
werking te verlenen aan het bestuur van de R.K. Kerk
te Vorden voor de bouw van een pastorie bij de
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, alhier.
De voorgenomen bouw past binnen de bepalingen
van zowel het bestemmingsplan "Vorden herziening
1962" als het ontwerp bestemmingsplan "Vorden
1979, nr. 2".
De betreffende bouwtekening ligt vanaf 25 april a.s.
gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter se-
kretarie, afdeling I. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen bij
burgemeester en wethouders tegen gemeld voorne-
men.

Vorden, 24 april 1980.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sèkretaris, de burgemeester,

. J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat - in verband met het vogelschie-
ten op woensdag 30 april a.s. - een gedeelte Schut-
testraat, te weten vanaf de Ruurloseweg tot aan de
Vordensebosweg, voor de periode van 09.00 uur tot
12.00 uur gesloten zal zijn voor alle verkeer, inklusief
voetgangers.
Een en ander is noodzakelijk aangezien dit gedeelte
weg is gelegen in de zogenaamde onveilige zone.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat in verband met te houden wedstrijden op
een weiland nabij het kasteel er voor de linkerzijde
van het toegangsweggetje naar het kasteel een par-
keerverbod zal gelden en wel op 30 april a.s. van
18.00 tot 23.00 uur en op 3 en 5 mei a.s. van 13.00 tot
20.00 uur.

Vorden, 21 april 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Deze week voordelig:

HACHEEVLEES
ouderwets lekker bij:

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

Gevraagd: ervaren huishou-
delijke hulp l hele dag in de
week. Mevr. Nijkerk, Linde-
seweg 15, Vorden, telefoon
6782

Dagblad Telegraaf vraagt: ak-
tieve bezorger(ster). Aanmel-
den: W. Memelink, Almense-
weg 15, telefoon 1846

Te koop: 1200 stuks 2e hands
sneldekpannen. Te bevragen
bij Fa. G. Bargeman & Zn.,
Ruurloseweg 53, Vorden, te-
lefoon 1258

Te koop tegen zeer billijke
prijzen diverse inruil ter-
rasstoelen en tafels.
Te bevragen bij: Huvo Vor-
den b.v., Kerkhoflaan l te
Vorden

Union rijwielen
Batavus rijwielen

Rij w ielspeciaalzaak

Reind Zweverink
lekink 8, Hengelo

Telefoon 05753-2888

Te koop: enkele zeer goede
gebruikte rijwielen

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

engersweg 3, Laren Gld.
' lefoon 05738-1533

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

Te koop: (alleen voor inwoners en/of ekonomisch
gebonden aan Vorden} nabij de Burg. Galleéstraat te
Vorden:

in aanbouw zijnde heren-
huizen

Prijzen vanaf f 194.500,— v.o.n. Inlichtingen postbus
30, 7038 ZG Zeddam

Voor

kinderpantalons
tuinbroeken
sweatshirts
T-shirts
blousjes

enz.
is uw adres:

INTERIEURVERZORGING

TEXTIEL EN MODE

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 15i4

VAKANTIE

van 2 tot en met 19 mei

KAPSALON P. SIETSMA
Dorpsstraat 1, telefoon 1984

ENK AAN DE TONEEL-
UITVOERING
OP 29 APRIL

VORDENS TONEEL

Wij maken van oud
weer nieuw

- stasistralen
- 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.

~~ r
Losse verkoop:

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

Sigarenmagazijn
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

- .__ „• i
Schoenreparatie

bij ons steeds vlug klaar!!
WULLINK

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

„Stenderkasten"
een goede bolknak .
50 stuks 1T,SO

SIGARENMAGAZIJN

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

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

Jan Brandts Buys Stichting
Informatie-centrum: Lindeseweg 6, 7251 NK Vorden
telefoon 05752-2045

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin
Beatrix op 30 april 1980 verschijnt er een muzikale
hulde in verband met deze grootse nationale gebeur-
tenis in de vorm van een grammofoonplaat. Charles
de Wolf f speelt op het beroemde Hinsch-orgel van de
St. Nicolaaskerk (Bovenkerk) te Kampen, waar Jan
Brandts Buys in zijn jonge jaren organist is geweest,
de volgende werken:

MariusA. Brandts Buys: „Acht Variaties op het Wil-
helmus" op. 25
Jan Brandts Buys:,,Huldigingsmars" op. 34
„Toccata en Fuga in G moll"
„Patria" op. 36

Dus vier werken van vader (1840—1911) en zoon
(1868—1933).
Winkelprijs ƒ 26,—, bij aanvrage ƒ 22,50 per stuk.

Jong Gelre afd. Vorden
belegt donderdagavond
24 april in hotel Bloemen-
daal een vergadering over
de NVSH

Aanvang 20.00 uur

BOUWBOND F.N.V.
VOORHEEN N.V.V. - N.K.V.

De plaatselijk vertegenwoordiger van het F.N.V.
deelt het volgende mede aan alle bouwvakkers.

Op de volgende avonden door de week zullen
ziningen gehouden worden nl. op maandag
voor nieuwe W.W.-gevallen en op donderdag
voor uitbetaling van W.W. eventueel snipperda-
gen en andere aangelegenheden waaronder val-
len melding herhalingsoefeningen, aanvragen
vakantiebonboekjes, adresveranderingen enz.
Beide avonden van 19.00 tot 19.46 uur.

Volgende week volgt een advertentie voor de verzil-
vering van vakantiebonnen.

De plaatselijke vertegenwoordiger: G.J. Voorhorst,
Berend van Hackfortweg 8

Vordense Winkeliersvereniging

op so april en 5 mei
zijn alle zaken

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Maak van 30 april een feestdag!

Neem daarom bij de koffie:

Koninginne-
rolgebak
VAN WARME BAKKER

OPLAAT
Telefoon 1373

Komt u ook in de kapel?

C.J.V. brengt toneel
zaterdag 26 april 19.45 uur

zaterdag 10 mei

Bal voor gehuwden
en verloofden
Muziek:

Desperado's
aanvang 20.00 uur in zaal

De Boggelaar
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar
Vordenseweg 32, Warnsveld, telefoon
05752-1426





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 24 april 1980
42e jaargang nr. 8

Het merendeel van de kommissie financiën voelt er weinig voor om nu al
haar fiat te geven aan een voorstel van het kollege om de Medlerschool te
slopen. Met deze sloopt is een bedrag gemoeid van ƒ 8500,-. Het kollege
argumenteerde dit voorstel door te stellen dat zowel verhuur als verkoop
van dit gebouw uit een oogpunt van konsekwent planologisch beleid on-
juist is.

De heer W. A. Kok (CDA) zei de indruk
te hebben dat hier weinig moeite is ge-
daan om een andere bestemming aan dit
schoolgebouw te geven. "Ik vind het
kapitaalsvernietiging en dat is een trieste
zaak. Wellicht kan het gebruikt worden
voor woningbouw en kunnen er drie ge-
zinnen aan een woning geholpen wor-
den", zo suggereerde hij.
De heer B. van Tilburg (PvdA) bestem-
pelde het door het kollege aangevoerde
argument als "zwakjes". "De bestem-
ming kan best gewijzigd worden", zo
vond hij.
Vanaf de tribune werd door de heer von
Mengden de suggestie gedaan de school
af te breken en op die plek tennisbanen
aan te leggen. "Geen gek voorstel en
wellicht zijn er nog andere mogelijkhe-
den. Voorop gesteld dat het voor de ge-
meente wel een financieel aanvaardbare
zaak moet blijjven", aldus Van Tilburg.
Behalve voorzitter H.A. Bogchelman,
adviseerde de kommissie het voorstel te-
rug te nemen.

De heer Bogchelman vond overigens wel
dat er snel een beslissing genomen moet
worden. "Kom nou, nu zeker, in een
half uur, terwijl de hele zaak al loopt
vanaf januari 1978", zo sprak Van Til-
burg.
Hij betreurde het dat in een kwestie als
deze de kommissie "geen donder" weet
van de achtergronden van de filosofie
van het kollege, zoals hij het kernachtig
uitdrukte.
"Ook de voorstellen die wij in het alge-
meen ontvangen, zijn dikwijls niet klaar
en duidelijk, zodat je er niet uit kunt
lezen wat wordt beoogd." Dat betrof
deze avond bijv. een voorstel van het
kollege voor een gemeentelijke subsidie
voor de restauratie van een boerderij
aan de Wildenborchseweg 9. Na veel ge-
diskussieer werd duidelijk dat het uit-
sluitend om de restauratie van het dak
gaat. Het was de heer van Tilburg en
met hem meer kommissieleden niet dui-
delijk geworden of in dit geval restaure-
ren of herstellen bedoeld werd.

Uitstekend spel van Krato voor
Vordense touwtrekvereniging
Krato, een van de weinige toneelgroepen die de gemeente Vorden nog rijk
is, heeft vrijdag- en zaterdagavond veel eer ingelegd met het subliem ge-
speelde toneelspel "In het Vrolijke Weerhaantje". Dit spel in drie bedrij-
ven, geschreven door F. Drost werd gespeeld in zaal Schoenaker op de
Kranenburg. Alle genodigden waren leveranciers van oud-papier van de
touwtrekvereniging Vorden, de donateurs en leden met gezinnen. Van elk
gezin kregen twee personen vrije toegang en hen werd gratis een kop kof-
fie aangeboden.

Touwtrekvoorzitter Jan Knoef sprak
een welkomswoord. Hij dankte de oud-
papierleveranciers, waarvan het aantal
ongeveer duizend is, voor hun trouwe
bijdragen. Een ekstra dankwoord en
applaus kreeg Antoon Steenbreker, die
in het afgelopen jaar 259 ton oud-papier
bijeen sleepte met zijn wagentje (in 1978
was het 243 ton). De TT V Vorden kan
door de opbrengst van dit oud-papier
diverse aktiviteiten ontplooien en het
zelf gebouwde klubhuis in stand hou-
den.

Vervolgens kwam Krato voor het voet-
licht met "In het Vrolijke Weerhaan-
tje" gespeeld door vier dames en vier
heren. In het spel - waarin talrijke
dwaze situaties - draaide alles om de

hoofdpersoon, de ca. 65-jarige Nico,
een grappige oude man, die met het ver-
strijken van de jaren zijn streken nog
niet was kwijtgeraakt. Deze figuur werd
op sublieme wijze vertolkt door Harry
Sueters, daar was iedereen het over
eens. Maar ook de andere spelers, zoals
Liesje (dochter van Nico), Joost v.d.
Berg (een fabrikant) en Ilona hadden
hun rollen goed ingestudeerd. Iedereen
was vol lof over het spel van Krato en
men betrok in het applaus ook regisseur
Harry Heuvelink, souffleur Henk Ses-
sink en de dames van de grime, Anneke
Roelvink en Albertine Buitink. Voorzit-
ter Knoef dankte Krato en bood allen
persoonlijk bloemen aan.
In de pauze werd nog een goedgeslaagde
verloting gehouden.

Feestelijke ouderavond
"De Vordering"
Zaterdag 19 april was er weer een feeste-
lijke ouderavond van de kleuter-basis-
school "de Vordering".
Voor de pauze voerden de kinderen van
de vijfde en zesde klas de musical
"Spionnen in het circus" op. Dat werd
op zeer enthousiaste en spontane wijze
gedaan. Tijdens de pauze was er gele-
genheid om, onder het genot van een
kopje koffie, de nieuwe leermiddelen te
bekijken, die gekocht waren van de op-
brengst van de fancy-fair. Na de pauze
werden er films vertoond van de bouw
van de school (gemaakt door architekt
Van Houten) en van een aantal festivi-
teiten die op school gehouden zijn.
Maandag 21 april werd de musical nog
een keer opgevoerd voor de bejaarden,
die deze uitvoering zeer waardeerden.

Aanwinsten bibliotheek
Onderstaand een keuze uit de aanwins-
ten van de bibliotheek.
Volwassenen: G. van Beek: Blazen tot
honderd, novelle; H. Macinnes: Trans-
aktie in Wenen; Lizzy Sara May: De
blauwe plek; I. Orkeny: Rozententoon-
stelling; Voltaire: Verhalen; M. Bloem
en I. Wolffers: Hyperventilatie; G.
Buchner: Welk dieet zal ik kiezen?; R.
Kooistra: Elementaire begrippen van de
erfelijkheidsleer; Officiële postzegelca-
talogus Verenigd Europa 1980; E.
Shorter: De wording van het moderne
gezin.
Jeugd: P. Biegel: De toverhoed; F. Her-
zen: Sjaard en het land van de blauwe
stamboom; M. de Groot: De rabbi en de
lappenpop; S. Schell en The Tjong
Khing: Hier woon ik...; G. Youldon:
Tellen.

Jaarvergadering
Jong Gelre
Onder leiding van voorzitter D. Rege-
link hield de afdeling Vorden van Jong
Gelre in hotel Bloemendaal haar jaar-
vergadering. Sekretaresse Absy Gotink
liet in haar jaarverslag een groot aantal
gebeurtenissen de revue passeren. Het
ledental van de afdeling Vorden be-
draagt momenteel 124. Penningmeester
M. Eskes maakte gewag van een batig
saldo.

Openbare vergadering
kommissie alg. bestuur
Tijdens de openbare vergadering die de
kommissie algemeen bestuur donder-
dagavond om 20.00 uur in het Koetshuis
belegt zal de kommissie onder andere
diskussiëren over de budgettaire positie
van de gemeente, investeringen in de ka-
pitaalsektor etc.
Ook zal het slopen van de voormalige
Medlerschool aan de orde komen, ter-
wijl eveneens het in principe aanstellen
van een milieu-ambtenaar door het Ge-
west Midden IJssel ter sprake zal
komen.

(ingezonden mededeling)

De zesde klassers van de openbare lage-
re school hebben een bazar georgani-
seerd ten behoeve van GREEN-
PEACE. Deze bazar die op 19 april
plaatsvond heeft maar liefst 1138 gulden
opgeleverd.
Wij willen daarom alle mensen die ons
aan spullen geholpen hebben en natuur-
lijk ook de mensen die deze spullen ge-
kocht hebben, heel hartelijk bedanken.

Maaike de Waard
Eddie Sloot

Annelies Bielderman

VOETBAL

SDOUC (Ulft)-Vorden 1-2
In een wedstrijd die op een redelijk peil
stond heeft Vorden verdiend met 1-2 ge-
wonnen van SDOUC. De thuisklub ging
in deze ontmoeting furieus van start.
Veel gevaar hielden de aanvallen van
Ulf t echter niet in. Vorden daarentegen
speelde duidelijk op de counter en kreeg
verschillende mogelijkheden om de
score te openen.
Te zelfzuchtig spel van zowel Jan Ad-
dink als Chris Hissink was er de oorzaak
van dat doelpunten voorlopig uitbleven.
Een kwartier voor rust was het wel raak.
Berg Vlogman lanceerde Geert Heersink
die met een kopbal de stand op 0-1
bracht.-
De vreugde was van korte duur, want
vijf minuten later stompte doelman
Harms de bal precies voor de voeten van
Ter Brake die dankbaar van dit buiten-
kansje gebruik maakte: 1-1.
In de tweede helft aanvankelijk hetzelf-
de spelbeeld. Diverse kansen voor Vor-
den maar geen goals. Op een moment
dat SDOUC erin leek te slagen te zullen
scoren, viel een doelpunt aan de andere
kant. Uit een pass van Bert Vlogman
scoorde Chris Hissink de winnende tref-
fer: 1-2.

Uitslagen/programma
v.v. Vorden
Uitslagen: SDOUC - Vorden l 1-2;
Oeken 3 - Vorden 3 1-6; Hercules 5 -
Vorden 5 0-2.
Programma: Vorden l - Pax l

Teuge l - Ratti l 1-1
Het eerste elf^^/an de afdeling zater-
dag van Ratti ̂ |elde in Teuge een goe-
de wedstrijd tegen de koploper, Teuge
1. Ondanks een viertal invallers wist
Ratti toch nog een 1-1 gelijkspel te be-
halen, wat een zeer verdienstelijk resul-
taat was. ^^
Voor rust was^B? spel erg nerveus. Van
weerskanten werden diverse om zeep
geholpen. Teuge, dat de beste scorings-
kansen kreeg, vond een sterke Ratti-de-
fensie op zijn weg. Eerst na een half uur
wist de thuisklub de leiding te nemen,
toen hun middenvoor een door Ratti-
verdediger Stokkink foutief op invaller-
doelman Nijland gespeelde bal, wist te
onderscheppen. Zijn schot ging laag in:
1-0.
Na de thee was de verhouding gelijk. Bij
Ratti werd Stoltenborg wegens een bles-
sure vervangen door middenvelder G.J.
van Zeeburg. Een kwartier voor tijd
onderschepte Harry Eggink een Teuge-
aanval en gaf een pass aan de vrijstaan-
de spits Willy Wicherink, die de bal zui-
ver in de linkerbenedenhoek plaatste: 1-
1. Dank zij dit gelijke spel is Ratti er nu
zeker van niet meer te zullen degrade-
ren. Er resten nu nog twee thuiswed-
strijden voor deze kompetitie, te weten:
Wilp en EG W.

Ratti l - Haakse Boys l 1-6
Ratti l, afdeling zondag, heeft in eigen
home een grote 1-6 nederlaag geleden
tegen het bezoekende Baakse Boys 1.
Het dreigende degradatiegevaar is hier-
door nog groter geworden.
Hoewel Ratti in het veld zeker niet de
mindere was, wisten de Boys de hun ge-
boden kansen beter te benutten. In de
eerste helft passeerden zij driemaal doel-
man Huitink, waardoor de ruststand 0-3
werd.
Na de thee verhoogde Baakse Boys de
voorsprong tot 0-4, waarna Rob Heuve-
link met een fraaie kopbal de eer redde:
1-4. Bij de thuisklub waren Frans
Bleumink en Ronald Bos inmiddels ver-
vangen door Martin Heuvelink en Jos
Jansen, maar ook dit zette geen zoden
aan de dijk. De gasten wisten nog twee-
maal het net te vinden en gingen uiter-
aard tevreden huiswaarts met een kost-
bare l-6 overwinning.

Uitslagen/programma
s.v. Ratti
Uitslagen s.v. Ratti afd. zaterdag: sp.
Teuge l - s.v. Ratti 11-1; Almen 2 - s.v.
Ratti 2 2-0; VVDB l - s.v. Ratti 31-1.
Programma s.v. Ratti 26 april: afd. za-
terdag: s.v. Ratti l - Wilp 1; s.v. Ratti 3
- Almen 6; afd. jeugd: s.v. Ratti Al -
Eer b. Boys Al; s.v. Ratti B2 - sp. Brum-
men B2; afd. zondag: s.v. Ratti 2 - sp.
Brummen 6; sp. Lochem 9 - s.v. Ratti 3;
AZC5-s.v. Ratti 4.

VOLLEYBAL

Heren kunnen het niet
bolwerken
Na opnieuw een half jaar in de promo-
tieklas te hebben doorgebracht, degra-
deert het eerste herenteam van Dash
weer naar de eerste klas, waarin zij vorig
jaar in december op overtuigende wijze
kampioen werden.
De oorzaak van het mislukken zal in een
aantal faktoren gezocht moeten wor-
den. Op de een of andere manier spelen
de heren niet volledig vrij-uit. De
teamgeest is uitstekend en de inzet is
eveneens voldoende. De afgelopen za-
terdag ging het team bij Diepenveen op
bezoek. Theoretisch moest hier voor
Dash nog een overwinningskansje lig-
gen, maar als gevolg van de spanning
gelukte het Dash niet in het spel te
komen. De teams waren in de drie sets
redelijk tegen elkaar opgewassen, maar
in alle drie sets kon Diepenveen het slot
in voor haar gunstige zin bepalen. De
setstanden werden 15-12, 15-12 en 15-
10. Het is te hopen, dat Dash halverwe-
ge de kompetitie van het volgend sei-
zoen in de promotieklas opnieuw van de
partij is.
Het is de bedoeling voor het eerste he-
renteam een trainer aan te trekken met
een A-B licentie. De persoon van de
heer Ben Kuiper uit Markelo is hiervoor
aangezocht. Deze heeft in vroeger jaren
in Vorden zijn sporen al verdiend. On-
getwijfeld zullen de heren hiermee ge-
diend zijn, waarmee wij overigens niets
tekort willen doen aan de huidige trai-
ner-speler Wim Lubbers. De kombina-
tie trainer-speler is in de praktijk slecht
bevallen. ^^
Overige uitslagen: m.asp. B: DcRn b -
Wilh. b 2-1; j.asp. B: Dash b - Wilh. c 3-
0; m.asp. B: DVO b - Dash c 1-2; j.jun.
K: Dash - Hansa a 0-3; j.jun. K: Bruvoc
a - Dash 0-3; hr. 2e kl.: Dash 3 - Vios 2
0-3; ds. 3e kl.: Dash 6 - Wik 2 2^fes. 2e
kl.: Dash 4 - DVO 2 1-2; ds. 2e ÜTDash
2 - Hansa 4 3-0.

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van
de Vordense damklub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Masse-
link-Ruesink 0-2; v.d. Schaaf-Dimmen-
daa!2-0; Hoekman-Esselink 1-1.
Jeugd groep I: R. Brummelman-W.
Rietman 2-0; N. de Klerk-H. Dijk 2-0;
groep II: H. v.d. Kamer-E, te Velthuis
1-1; D. Hoekman-J. Slutter 2-0; M. v.
Burk-E. Brummelman 1-1; M. v. Burk-
E. te Velthuis 0-2; D. Hoekman-E.
Brummelman 0-2; groep III: F. Rou-
wenhorst-J, v.d. Kamer 2-0; R. Bruins-
ma-B. de Jonge 2-0; M. Boerkamp-J.
Kruisselbrink 2-0; G. Brinkman-H, van
Langen 0-2; W. Hulshof-J. v.d. Kamer
0-2; F. Rouwenhorst-B, de Jonge 2-0;
R. Bruinsma-J. Kruisselbrink 2-0; groep
IV: R. Mullink-P. Besselink 0-2; R.
Slutter-B. Voortman 2-0; R. Lichten-
berg-B. Huetink 2-0; E. Hengeveld-R.
de Beus 2-0; B. Nuesink-J. Kuin 0-2; H.
Berenpas-P, de Beus 2-0; B. Nuesink-J.
kuin 0-2; H. Berenpas-P. Besselink 0-2;
H. Berenpas-R, de Beus 2-0; B. Voort-
man-B. Huetink 0-2; R. Slutter-B. Nue-
sink 2-0; J. Kuin-R. Lichtenberg 0-2; R.
Mullink-E. Hengeveld 0-2; B. van Zuile-
kom-R. de Beus 2-0.

WATERPOLO

De Sleur (Kampen) -
Vorden 11-2
De heren l van Vbettan speelden zatert
dagavond voor de kompetitie in Kam-
pen tegen de Steur. Vorden trad in deze
wedstrijd met enkele invallers aan,
waardoor de ploeg toch wel duidelijk
was verzwakt.
De eerste periode werd afgesloten met
een 2-0 voorsprong voor De Steur. In de
tweede periode werd het 5-0. Nadat in
de derde periode de stand op 8-0 was ge-
bracht scoorde Frans Carmiggelt tegen
8-1. Hetzelfde deed hij bij de stand: 11-
1.

Verbetering persoonlijke
zwemrekords
Tijdens het laatste deel van de Gelderse
zwemkompetitie welke in Zutphen werd
gehouden, hebben vier leden van de
zwem- en poloklub "Vorden '64" zater-
dagavond in de series eerste plaatsen be-
haald.
Jaap Stertefeld boekte bij de jongens
onder de viertien jaar op de 100 meter
vrije slag zelfs met een tijd van l .12.9 de
beste tijd van de dag. Zijn persoonlijk
rekord verbeterde hij met vijf sekonden.
Pauline Kip en Eric Hans van Bergen-
henegouwen verbeterden hun persoon-
lijke rekord met resp. 5,2 en 4 sekon-
den.

Vordens tennis park
Onder zeer slechte weersomstandighe-
den heeft Vordens tennis park zich uit-
stekend geweerd in de kompetitie. Be-
halve het mixteam dat duidelijk verloor.
De uitslagen waren: Junioren 5 K (zater-
dag) VTP - Varsseveld 3-3; Heren 5 Z:
Ruurlo II - VTP 1-5; Mix 5 N: VTP -
Tega 3-2; Heren 4e klas Oost (zaterdag):

Bergh - VTP 3-3; Mix 5e klas Oost:
VTP-Quick 1-7.

Programma: zaterdag junioren VTP -
Mallumse Molen; Heren VTP - Drie-
salg; Mix Neede 5 - VTP; zondag heren:
Zelhem - VTP en mix VTP - Mallumse
Molen.

RUIM HONDERD COUREURS IN AKTIE

Op zondag 27 april zal het autocross-seizoen voor Oostelijk Gelderland
weer beginnen met een grote cross in Warnsveld. Op een bijna vijf hektare
groot terrein van de heer Smeerdijk aan de Looiersenkweg te Leesten
(verbindingsweg vanaf Chr. School Leesten met Dennendijk) zullen de
beste coureurs uit de regio hun kunnen tonen. De deelnemers komen
onder meer uit Oost-Gelderland, Veluwe, Salland, IJsselstreek, Twente,
Flevopolder, enz. Op hun al of niet zelf gekreëerde cross-auto's zullen zij
proberen de beste plaatsen te bemachtigen.

De organisatie van deze sensationele au-
tocross is voor de derde keer in suksessie
in handen van het autocrossteam
Schierboom (Warnsveld), de touwtrek-
vereniging Treklust (Warken) en de kar-
navalsvereniging De Plaggenstekkers
van de Boggelaar. Een en ander in nau-
we samenwerking met de Stichting
Autocross Oost-Nederland te Halle.

Er hebben tot nu toe al bijna honderd
coureurs ingeschreven. Er wordt gere-
den in de sport- en standaardklasse en
een aparte klasse voor de plaatselijke
rijders.
In de sportklasse waar de rijders hun
zelf gefabriceerde auto's tot grote snel-
heid kunnen opvoeren hebben zich 36
deelnemers gemeld. Hieronder zijn de
toprijders Frits Barth (Doetinchem),
Meulenkamp (Neede), Seinhorst uit
Warnsveld en de Duitser Atendorf uit
Anholt op zijn supersnelle VW special.
In de standaardklasse verschijnen 50
coureurs aan de start, waaronder Bos-
man (Hengelo), Hakfoort, Uit, Weser-
huis en Hukker uit Ruurlo, Esselink
(Steenderen). Mede-organisator M.
Schierboom uit Warnsveld, die al vele
malen in de prijzen viel is hier ook favo-
riet. Hij is vol goede moed en hoopt met
zijn Volkswagen tot goede resultaten te
komen.

Het klapstuk van deze cross is weer de
race van de plaatselijke rijders, waar
vele prominente Warnsvelders in mee-
rijden. Winnaar 1979 Antoon Wenne-
ker is helaas niet van de partij, maar fa-
vorieten zijn nu onder meer Johan
Groot Roessink, Ronald Schierboom,
Eyerkamp, van de Veen. Er hebben zich
al een twaalftal deelnemers opgegeven.
Allen zullen rijden in "eigenbouw-
auto's", met als inzet de "Grote Prijs
van Warnsveld".
De voorbereidende werkzaamheden zijn
nu afgerond. Men laat niets aan het toe-
val over. In de morgenuren zullen de
auto's worden gekeurd door de jury. De
Stichting Autocross Oost-Nederland
stelt de hoogste eisen ten aanzien van de
veiligheid van rijders en publiek. Het
terrein wordt goed beveiligd met stroba-
len, greppels, enz. De Hondenklub uit
Hengelo Gld. verleent medewerking bij
de kontrole, evenals de politie en brand-
weer van Warnsveld en het Rode Kruis
uit Zutphen. Het terrein is zo gelegen
dat elke bezoeker de wedstrijden goed
kan volgen. Men kan het best rijden via
de rijksweg Warnsveld-Vorden. De
wedstrijden beginnen 's middags.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zukke valderabbessen van jonges, i'j zoll'n ze ik wet neet wat
doen."
Vrouw Grietman zei nog volle meer van die jonges maor die uitdruk-
kingen zo'w ow hier maor bespaorn. 't Was now al de darde keer dat
un stel kwaojonges eur 't met volle zorg klaorgemaakte gebak weg-
reup'n.
Vrouw Grietman was veurzitster van een of andere bond van vrouw-
luu die zich met allerhande dinge bezug heel'n behalve met wark'n.
Hier, bi'j 'n Breamer, hadd'n zee un soort kursus waor de vrouwluu
kokk'n en bakk'n learn. Pe slot van 't liedjen wilt de mansluu ok wel
us wat anders as 'n enen dag bonen met spek en 'n anderen dag spek
met bonen, 't Was now al un paar wekke achtermakare gebeurd dat,
zo gauw 't gebak klaor was, 't weg ehaald wier deur de jonges uut 't
darp. Die jonges hadd'n deur ekregen dat, zo gauw d'r wat ebakk'n
was, die op zied van 't boavenraam wodd'n ezet um af te koeln. En
bi'j die plaatse konn'n de jonges goed bi'j.
"Daor mo'w toch wel us wat an doen." 'n Enen wol 't angeven bi'j
de pelietsie, 'n ander wol de kearl metbrengen um de jonges op te
pass'n maor helemaols eens wodd'n konn'n ze 't neet. "Laot 't maor
an mien oaver, 'k leer 't eur wel af." Mina van 'n Blauwen Hemel,
die an 't woord was, schen arg oavertuugd van eur zelf.
"Maor hoo wo'j dat dan anlegg'n?" wier d'r evraogd.
"Dat zie'j volgende wekke wel, dan kö'j d'r mien met helpen."
Beni'jd nao wat t'r gebeurn zol waarn de meeste vrouwluu de volgen-
de wekke present. "Lao'w maor beginn'n met roomsoezen te
maak'n stell'n Mina van 'n Blauwen Hemel veur. 't Beslag wier
emaakt, de gasoaven op temperatuur ebrach en d'r wier slagroom
eklopt. Onderwiel de soezen prebeern gaar te wodd'n wier d'r koffie
edronken en natuurluk evraogd wat zee now met de jonges an wol.
"Oh, daor bu'w gauw klaor met at de soezen maor gaar bunt. 'k
Heb mooi grei metebrach umme d'r binnen in te spuiten. Un betjen
slagroom d'r boaven op en dan zö'j us zien wat de jonges smult."
En dat de jonges smull'n, dat heurn ze wel un tiedjen nao dat zee 't
gebak klaor hadd'n ezet. Toen begon d'r buuten ene te kokhalzen en
oaver te geven dat 't neet mooi meer was, of longe en leaver d'r uut
mos. Evert van de Zonnebrugge, die menen dat zien veurganger zich
veslok, veging 't ok al neet anders, ok bi'j um mos t'r alles weer uut.
Later wier d'r veteld dat un paar kammeraöje un half uur druk
waarn ewes um de jonges de tonge weer schone te krabb'n.
Wat Mina van 'n Blauwen Hemel toch wel in de soezen had edaon?
Now, gewoon de mes van un nuchter kalf! et smakeluk!
Zo ging 't t'r wel us hen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



24-30 april

VLEESWEEK
Iets doorregen

Runderlappen kilo 898
Magere varkensrollade kilo 9,98
Riblappen kilo 1098
Verse worst grot of kilo 698
Magere varkenslappen kilo 850
Hamburgers 5 stuks 398
Gehakt h.o.h. kilo 698
Verse braadkuikens kilo 548
Schouderkarbonade kilo 598

Johma zomersalade ioog ram 98
Gekruide ham 100 gram 128
Palingworst 100 gram 85

20 stuks forse

Maroc sinaasappelen
500 gram boterzachte

spercieboontjes
2 forse

komkommers

Zware bos tijgerlelies +
1 bos gele of paarse

samen

Voor uw bloembak of tuin:

10 stuks oranje afrikanen 425

BALULNTINE WHISKY
fles 0,75 liter geen 1895 of 1795 maar 1595

FIES ORANJEBITTER
fles 0,7 liter geen 1395 maar 1195

ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLO.)lirritirMnA Al Oll nrnnriAni/TrM DU tuirncw - DUHUULU - RCNUCLU (uu».
VI iNliNDAAL UPERMARKTEN BV RUSSEN - GROENLO • GOOR - VORDEN
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Utt

ZEEPPOEDERVOORDEEL!

BOBBELMAN
BLAUW

MAAR NU
NOG

Heineken
bier
krat 24 fles
nu slechts 1125
Royal Club
Shandy
krat 24 fles

Volle
sterielmelk
doos 15 fles 14,50
1 liter

Slanky
smeerkaas
3 smaken

Mölny
T-luiers
pak 24 stuks

Zeiler
Schwarze Katz R7R
1 literfles

Roosvicee
Rozebottelconfiture
Pot nu

Herschi
Cola
1 literfles

Hols
Donatin
zak 21/2 kg

Brie v.d. Mat 9RQ
150 gram 4b U W

Volkoren
tarwerogge
gratis gesneden
800 gram

Engels drop QQft
baal 1 kilo nu VWW

VICTORIA

Panky wafels 1 O K
pak 8 stuks l WW

DRIEHOEK

Aardbeiengebak l O O
pak 6 stuks l mm W

IGLO - OLA
Aardbeien of sinas

IJslollies
pak 8 stuks

T DELMONTE

PERZIKEN
H HALVE*-

1 literblik
geen 298
of 229

MAAR
NU

Juliana en Beatrix

Stickers per stuk 89
Rood-wit-blauwe
Vlag
150X 100 cm
nu 2295
Juliana en Beatrix
Ballonnen
zak 20 stuks

Toeters
met franje, nu 40

Oranjemutsen 55

Rood - wit - blauwe

Vlaggetjes Per stuk 10
FRISIA

Oranje spekken
zak nu 98
Kroningstaart
slagroom, ± 1 kilo
nu slechts 795J

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG



Cofly brengt
fleurige mode

Kleurig, fleurig en elegant.
Handwerk in echt leer, da's COLLY mode '80.

In de maten 36 t/m 42.

verkrijgbaar bij Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Zet de bloemetjes
binnen.

Mooie

TROS-
ANJERS

voor

3,95
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

Planten maken van
je huis een thuis.

Prachtige

Gloxinia
nu voor

6,95
BLOEMIN HOUDEN VAN MENSEN

Bij aankoop van ƒ 20,- aan
tuinzaden of bloembollen

l bos freesia's gratis
Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Ter gelegenheid van de komende
nationale feestdagen
uit voorraad leverbaar

VLAGGEN
100x150 en 120x180

WIMPELS
met of zonder kwast

VLAGGESTOKKEN
VLAGGEHOUDERS

Helmink B.v.
Zutphenseweg 24, Vorden, telefoon 05752-1514

Voor een enthousiaste, modieuze

JONGEDAME
hebben wij plaats in ons verkoopteam.

Voor het maken van een afspraak en
inlichtingen:

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381
WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Ülsscï
VORDEN TEL. (05752) 1381

De man die goed gekleed wil gaan kiest eksklusieve Fortex modellen. Sportief eksklusief kompose
van Fortex. Pantalon en spencer in fraai kontrast-dessin f 435.- Eksklusieve Fortex kombinatie.
Kolbert met opgestikte zakken, pantalon en vest licntkontrasterend f 475.- FI 1

Woensdagmiddag geopend

Volkoren
en molenbrujn

ook met kiem erna!.

Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSEIT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIN
Het Hoge 20 - Vorden

Radio- of t.v.-pi üblemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Wat geef je een kind
voor de rest van z'n leven?

Wat geef je een kind mee voor
later? Een zilveren rammelaar? Een eigen
bestekje? Of is er iets dat ruggesteun geeft,
dat z'n waarde blijft bewijzen en meegroeit
naar volwassenheid? Dat is er: de Piek-fijn
Juniorrekening van de Bondsspaarbank.

Het spaargeld dat u voor een kind
op deze rekening stort, levert al direkt een
mooie rente op: liefst 6}A%.

Bovendien komt daarbij een
premie van 5% over een gespaard
bedrag van maximaal f 720,- per jaar.
En dat is nu het mooie: wie één keer een
Piek-fijn juniorrekening opent, ziet een
spaarsom snel groeien en leert zo vanzelf
een kind langzaam maar zeker met geld
omgaan.

Een ervaring die een stuk weerbaar-
heid en onafhankelijkheid geeft, voor de
rest van z'n leven. Zo is de Piek-fijn Junior-
rekening het begin van een leven lang
bankservice met allerlei voordelen. Stap
maar naar de Bondsspaarbank en praat er
over. Voor nu en later.

De Piek-fijn Junior rekening.
Hun eigen bankrekening

met extra-hoge rente.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

30 april '80
herdenkingslepeltjes
herdenkingstegels
buttons

Ballonnen, hoedjes,
vlaggetjes, lampions

Koerselman
Burg. Galleéstraat 12, Vorden, telefoon 1364

; 30 april a.s.

Oranjebal
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

l OOOO

Is uw motorgazonmaaier nu het
seizoen aanbreekt
wel in goede konditie?

Zo niet, dan kunt u bij ons verzekerd zijn
van een deskundige en vlotte service.

Reparaties met volledige
garantie

Gaarne tot uw dienst.

Fa. Kuypers
Telefoon 1393

Makelaars* en assurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531

Bij een kroning hoort gebak!

Bestel daarom tijdig zo'n heerlijke

taart of gebak
VAN WARME BAKKER

OPLAAT
Telefoon 1373

zondag 27 april

Koffieconcert/
Frühschoppen
In zaal schoenaker
te Kranenburg
aanvang 10.30 uur

TOEGANG GRATIS

Muziekver. Concordia



Nu onze nationale
vlag uit ...

KATOENEN VLAGGESET
vlag 100 x 150 cm, wimper, stok, houder

59,75
DRALON VLAGGESET

vlag 100 x 150 cm, wimpel, stok, houder

72,50
ook at tier f ma/tfn (/erKr>

woensdagmiddag geopend

'U <» LaQ. r

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

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

05752-1314 en 05750-23346

Wij leveren u uit voorraad de betere
merken o.a.

ATCO, QUALCAST
SUFFOLK, NORLETT
ook in elektrische uitvoering

Pa. Kuypers
Telefoon 1393

DENK AAN DE TONEEL-
UITVOERING
OP 29 APRIL

VORDENS TONEEL

TENNIS
KOLLEKTIE '80

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

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

stet.fr doeltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

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.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

JONGE
VAN DEEELAART

CITROEN
FLORIJN

13,95

9,95
WHISKY
QUEEN ELIZABETH

MAGISTRAL SHERRY
l !/2 liter nu . . 9,95

_CÖTES DU VENTOUX
van 5,95 voor

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
TeldM 1391

H.H. LANDBOUWERS

Bent u geïnteresseerd in o.a.

sleuf- of rijsilo's en
erfverhardlng
veestalling e.d.

Vraagt geheel vrijblijvend nadere inlich-
tingen. In samenwerking met de land-
bouwvoorlichtingsdienst.

Fa. G. Bargeman en Zn.
Ruurloseweg 53, Vorden, telefoon 1258

—^** W~' - ^* ^fc^^ -

Oranjemaand
bijtiw

banketbakker
SPECIAAL VOOR U SAMENGESTELD:

KRONINGSTAART

ORANJE VRUCHTJES
VAN OUDS BEKEND

Vanaf vrijdag 25 tot en met
dinsdag 29 april

J. WIEKART telefoon 1750

DENK AAN DE TONEEL-
UITVOERING
OP 29 APRIL

VORDENS TONEEL

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

't Is Oranjemaand
bij uwbankctbakkcr

IJsbuffet
J. Wiekart

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

<Esfera gordijnen, de functionele
sfeermakers in uw interieur.

Kombineren van kleuren en
dessins is spelen met de
1001 mogelijkheden die
Esfera gordijnen u bieden.
Maak van uw raam de meest
sfeervolle wand in huis.

tsfera Madrigal: Ruimvallend
en sfeervol gedei oreerd at ryl
gordijn in kleurstelling bruin,
bt'ige en (•( ru. I2()( m

Esfera Fabiola: Modern gedessineerd
gordi|n in bruine, blauwt'of groene
tinten.

l sler.i t ampos: Grof geweven, wollig
gordijn met s t reepmot ie t . Geschik t
voor elk interieur, klassiek of modern
n bruin, blauw, groen o! oudrost

%

Manchet Rockport
Ook in extra
grote
mate
47Vm50

'Als de beste
gebrandmerkt5 \otemous

uw official Rockport dealer

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



CONTACT DERDE BLAD
Donderdag 24 april 1980
42e jaargang nr. 8

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

ORANJEVERENIGING

Wanneer u vandaag of morgen door het dorp rijdt, zal het u op-
vallen, dat er een soort lantaarnpalen verrijzen op verschillende
plaatsen, van kronen voorzien. Realiseert u zich dan goed dat
het versieringskomité aan het feestgebeuren is begonnen.
Wees niet verbaasd over de palen, maar over hetgene wat zij
doen!!!

Van het zeskampkomité is hetzelfde te zeggen. Zij zijn meer aan
het schilderen, bruggetjes en diverse stellages aan het bouwen.
De deelnemers aan de zeskampspelen weten niet precies wat er
gaat gebeuren. Het verrassingselement wat hierin verwerkt is, is
het leuke wat dit komité heeft uitgedacht!!!

Kommissie vogelschieten, voor het gemak zullen wij deze kom-
missie vogelschietkomité noemen.
Ieder jaar staat er maar weer een vogel klaar om afgeschoten te
worden. Dit is ook altijd een behoorlijk karwei.
Hier mag ook wel eens een schouderklopje gegeven worden.
Er gaat altijd een vergadering aan vooraf van deze kommissie
en die schijnt altijd best gezellig te zijn. Fijn dat jullie zo'n
goede kommissie hebben. Sterkte, weer of geen weer, doorgaan
is het devies!!!

Oriënteringsritten. Ook een woord van dank hen die hier veel
werk verzetten. Denk maar aan de deelnemerslijsten, diverse
kategoriën van leeftijden. Fijn dat jullie dit doen!!!

Herdenkingsdienst. Dit is ook een onderdeel dat niet is weg te
denken uit het programma in deze feestweek.
Dodenherdenking. 't Is goed, dat wij, jong en oud, op 4 mei
even stil staan bij de bevrijding. Velen van u weten wat deze be-
vrijding heeft betekend. Diegenen die hier hun medewerking
aan verlenen en allen die deze dienst bijwonen een uur van
bezinning toegewenst!!!

Kollektanten. U allen een woord van dank voor de spontane
reaktie, toen een beroep op u werd gedaan. Ook de jeugdvereni-
ging die spontaan twee wijken voor hun rekening nam. Wij
noemen verder geen namen. U allen treft lof!!!
Ja, Leestman heeft alvast een schot voor de boeg gegeven, wat
het kollekteren aangaat!!!

De politie. "Hun zorg"en zullen zorgen voor de begeleiding
van het feestgebeuren. Waarvan akte!!! Bedankt en proficiat!!!

Trimklub met bevrijdingsvuur en tevens lange marathon. Hun
enthousiasme is niet te doven, laat staan het vuur!!!

Brandweer met het ontsteken van het vuurwerk en de medewer-
king aan de ballonnen wedstrijd. Geweldig!!!

Bombarie-optocht. Allen die hier een beste beentje voorzetten.
Je mag zelf weten hoe je je kleedt. Versierde fietsen, bokkekar-
ren, geeft niets. Hoe gekker, hoe mooier. Wij zijn benieuwd
naar jullie verzinsels. Allen meedoen hoor!!!

Muziekverenigingen en Chr. Harmonie uit Zutphen, u kunt met
uw muziek de vreugde alleen maar vergroten!!!

Denkt u verder nog even aan het optreden van de Zuid-Ameri-
kaanse drumband, die tijdens de ballonnen wedstrijd een speci-
ale show zal weggeven!!!

De filmcyniast. Wij hopen dat het hem zal lukken, dat deze film
een publiektrekker zal worden!!!

Ponyklub met verklede ruitertjes we hopen dat het mooi weer
zal zijn, dit geldt ook voor de rijtoer "In de Reep'n" en jeugd-
verenigingen. Allen dank!!!

Verder hopen wij dat de E.H.B.O. het niet te druk zal krijgen,
mochten er toch blaren komen, wij weten dat zij geen stinkende
wonden maken!!!

Mocht er verder iets vergeten zijn, sla dan uw programmaboek-
je open en u zult alles vinden, wat of waar u naar toe kunt gaan
tijdens de feestweek. Dank zij de middenstand kunnen wij u dit
boekje voorschotelen!!!

Kollektanten wanneer u uw inschrijvingslijst inlevert, denk
erom dat u bij de RABO-bank Kranenburg en Amro Bank
Vorden onze blijk van waardering niet vergeet te ontvangen!!!

Een speciaal woord van dank aan het gemeentebestuur voor de
fijne samenwerking aan alle facetten die bij zo'n feestgebeuren
om de hoek komen kijken. Ditzelfde geldt ook voor het onder-
wijzend personeel voor hun geweldige inzet.

FOTO-TENTOONSTELLING
Om een bijdrage te leveren aan een zinvolle herdenking rond 4
en 5 mei a.s. heeft de Anne Frank Stichting besloten een foto-
tentoonstelling uit te geven.

Deze tentoonstelling biedt de mogelijkheid aan hen, die de oor-
log niet hebben meegemaakt, zich hierover te laten voorlichten
en aan ouderen die die tijd wel zelf hebben beleefd, om stil te
staan bij wat er destijds allemaal is gebeurd.
Deze foto-tentoonstelling is een reproduktie van de overzichts-
tentoonstelling over het ontstaan en het verloop van de Tweede
Wereldoorlog zoals die in het Anne Frank Huis al 8 jaar is geëx-
poseerd.

Bovengenoemde tentoonstelling is ook door de gemeente Vor-
den aangekocht; deze tentoonstelling is te bezichtigen in het
Dorpscentrum gedurende de periode van 28 april tot en met 9
mei a.s. tijdens de normale openingstijden van het Dorpscen-
trum. Deze tentoonstelling is ondergebracht in de ontmoetings-
ruimte.

AFVAARDIGING TROONSWISSELING
Zoals u al in de pers heeft kunnen lezen zal iedere gemeente in
Nederland bij de troonswisseling op 30 april a.s. vertegenwoor-
digd worden door twee inwoners.
Daar zijn de geboortedata 31 januari 1938 en 6 september 1948
als richtlijn genomen.
Na raadpleging van het bevolkingsregister zijn als vertegen-
woordigers voor de gemeente Vorden uit de bus gekomen:
1. Mevrouw H.L. van Asselt-Heersink, Lindenseweg 23 te

Vorden en
2. de heer H.A. Besselink, Mispelkampdijk 44 te Vorden.

Hare Majesteit koningin Juliana Foto: Max K o o

Er komt toch nog een rektifikatie wat de film aangaat, ̂ t heeft
verder n^Pmet de olie te maken, maar op 14 juni a.s.̂ er een
jeugd-rekreatie-speldag, uitgaand van het zwembad "In de
Dennen", waar de schooljeugd en onderwijzend personeel zijn
bij betrokken.
U hoort 1̂ 1 van ons wanneer uw film wordt vertoond J^Plaats
is wel beUBd: '' Het Dorpscentrum''. 9

U ALLEN DANKEND VOOR DE POSITIEVE INBRENG,
AL VOOR HET FEEST IS BEGONNEN, WIJ WENSEN U
FIJNE EN MOOIE DAGEN EN MAKEN ER EEN MOOI
FEEST VAN, "ALS HET EFFE KAN"!!!

BESTUUR ORANJEVERENIGING

Prinses Beatrix tijdens de opening van Kasteel Vorden

Dinsdag 29 april 1980

Dit mag u niet missen!

20oouur VORDENS TONEEL
brengt u het prachtige toneelstuk:

Het Eindpunt"
geschreven door mevrouw J. Hemmink-Kamp.

Zaal: Dorpscentrum, open om 19.30 uur.

Entree ƒ 4 , — per persoon.

H.K.H, prinses Beatrix Foto: Max Koot '



Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

ttJOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Gevraagd;

houtbewerkers
met of zonder ervaring.

Afwisselend werk met een goed loon.

Sollicitaties:

HOUTHANDEL

B.H. Wesselink & Zn. b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo, telefoon 05735-1395

Tijd van maaien
kom dan eens kijken naar onze grote
sortering

handmaaiers
motormaaiers

elektromaaiers
Wij komen geheel vrijblijvend
demonstreren.

Verder geven wij hoge inruilwaarde
voor uw oude machine.

Barendsen
Vorden, telefoon 05752-1261

ers.

«typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

ff„JOWE
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Zondag 27 april
grote autocross
Leesten/Warnsveld

standaard, sport en
plaatselijke rijders

Aanvang 13.00 uur

Wilt u op uw trekker

een extra stuurventiel met
snelkoppeling of een stuur-
bekrachtiging of een volle-
dige hydrostatische
besturing?

Wij kunnen er voor zorgen!

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

wij gaan door
met onze akties . . .

10% korting op alle
kinderjacks en
jasjes
Bij aankoop van een

regenmantel
n shawl kadof

Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

Adverteren doet verkopen

Renata'S staan goed
en passen beter!

rQücitjcl jeugdschoenen
Beste maatjes met jonge voeten!

SCHOEN- EN LEDERWARENHUIS

Klein Antink

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maar! Juist met moederdag weet Welkoop hoe moeder het beste te verwennen is

met fijne tuinartikelen en... tegen prima prijzen.

ASL plantenspuit 1 liter
type polyspray voor optimale planten-
besproeiing, ook voor reinigen van ramen
autobekleding, gemakkelijke handbedieningj
Normale prijst29.75
Welkoop
knalprijs

Tuinstoel met kussen
:ige draadstoel, buisframe in bruin^

)leet met beigekleurig kussen in
bloemdessin (5 cm dik).
Normale prijs f 83.50
Welkoop knalprijs

!ontrimmer Skil type 527 H
Nieuw varvSkil deze gazontrimmer,
225 Watt, maaicirkel 25 cm. Compleet met
steel, automatische draadtoevoer.
Normale prijs f 129.-
Welkoop knalprijs
Losse spoelen met nylon draad
leverbaar.

Grasschaar ETC
metblankstalen messen,
zwart handvat met rode
kunststof greep, Knipt
horizontaal, verticaal en
ondereen hoek van
45 graden. *
Normale prijs f 18.25 \
Welkoop gf 75
aktieprijs |̂ P+
Plastic bloembak
kunststof uitvoering model
"coupe" hoogte 39 cm,
diameter 41 cm, kleur
bruin. Normale prijs f 14.25
Welkoop
aktieprijs
Dames-
bloemenschaar ETC
voor het snoeien van uw
bloemen in de tuin. Witte,
gebloemde kunststof
handvatten.
Normale prijs f 6.85
Welkoop
aktieprijs

3-Delige ETC tuinset
uitgevoerd in verchroomd
staal, bestaande uit
schopje, vorkjeen krabber
met hardhouten hand-
vatten.
Normale prijs f 14.75
Welkoop
aktieprijs

Roodstenen sierpot
met diameter van 28 cm.
Normale prijs f 29.95
Welkoop
aktieprijs

wcIkoop
alles voor tuin, 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

RUURLO }

OPHEFFINGSUITVERKOOP
MET GOEDKEURING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

A.S. VRIJDAG 25 APRIL STARTEN WIJ MET EEN

totale uitverkoop van de hele
woninginrichting

Alles moet weg: 20 tot 5O% korting
en zelfs minder

enkele slaapkamers, kasten, bergmeubels, fauteuils, stoelen,
tafels, kleinmeubelen, tienermeubelen, buro's, overgordijnen,

vitrages, tapijten, tafelkleden, matrassen, dekens, dekbedden enz.

Wooncentrum Teunissen
DORPSSTRAAT 13 - Ruurlo

zondag 27 april:

Bunch

Evening stars

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461



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

CE
"VELDB0EK"

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek

cmrn Ruurlo
«, u i»

l ten have produktie bv
^ ———^^-^—--—--——-——\ heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-

5 ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
\ chemische- en genotmiddelenindustrie.

%
\ Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

Y CO lassers en

$
t
iy1i
\%
i
1ii

konstruktiebankwerkers

Wij bieden:

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

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8, Vorden

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

1i
i
1
iiii
iii

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

' i

Bij ons kunnen geplaatst worden

enkele

JONGE MEDEWERKERS
met een opleiding in de houtbewerking

BIJENHOF's
FIJNHOUTBEWERKING B.V.
Industrieweg 2, Vorden, telefoon 05752-1216
Na 18.00 uur telefoon 05759-2511

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

ree*<6>^

2=*Of^ijs

'*e/fe a/s §§*̂
ki* U'S

reisbureaus

iï
J. L HARREN
Klarenbeekseweg 1
7 38 3 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

"**<*,,

Rij voor uw Mercedes-Benz bestelwagen
eens naarZutphen of Lochem.En ontdeKnoeveel

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
bestelwagen in
betere handen
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:

«-Automobielbedrijf-

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

Weekblad Contact
Uitgave Drukkerij Weevers B.V.

Editie Vorden:
Vorden, Kranenburg, Wichmond, Vierak-
ker, Linde, Wiersse, Hackfort, Wilden-
borch en Leesten-Warken.

Editie Hengelo (Gld.):
Hengelo (Gld.), Keyenburg, Velswijk,
Baak, Steenderen, Toldijk, Olburgen,
Bronkhorst, Wichmond en Vierakker.

Editie Ruurlo:
Ruurlo, Barchem, Wildenborch, Linde,
Wiersse, Wolfersveen, Varssel, Halle-Hei-
de, Mariënvelde en Dijkhoek-Borculo.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benzff) Groeneveld

Marktaanbieding
alleen vrijdag

RESTANT

KINDER
T-SHIRTS
2 HALEN
1 BETALEN
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Nieuwstad 5 -
Tel. 05752-1232.

Vorden
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