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Plechtige installatie van Pastoor
J.A. van Zeelst ofm
Zondagmorgen is de nieuwbenoemde pastoor, pater J.A. van Zeelst ofm door
de Hoogeerwaarde heer deken van Zutphen drs. P. van Ijlst, in zijn ambt als pa-
rochieherder van de Christus Koningkerk (I)ccanijeweg) en tevens de St. Antoni-
us van Paduakerk op de Kranenburg geïnstalleerd. Pater van Zeelst, die ruim
dertien jaar in Weert werkzaam was vooral op het gebied van gespreksgroepen,
dekenaal centrum, stuurgroepen enz., is hiermee opvolger geworden van pastoor
M.J. v.d. Werd, die vorig jaar eervol ontslag kreeg.

De plechtige installatie had plaats in bei-
de kerken. Om half tien op de Kranen-
burg, waar een groot aantal parochia-
nen aanwezig was en om elf uur in de
Christus Koningkerk die eveneens tot in
alle hoeken bezet was. Het parochieel
gemengd koor Cantemus Domino ver-
zorgde op voortreffelijke wijze onder
leiding van dirigent-organist Ant. Wis-
sink de liturgische gezangen. Na het
openingslied Veni creator spiritus heette
de heer H. Heuvelink (kerkmeester) op
de Kranenburg de nieuwe pastoor na-
mens de parochianen van harte welkom.
Benevens deken van Ulst, gardiaan Ver-
hey van het Minderbroedersklooster,
bewoners van het klooster op de Kra-
nenburg, de heer Paarlberg namens de
Vordense Raad van Kerken en vele an-

. deren. Hij hoopte op een prettige sa-
menwerking in de toekomst. Deken van
Ulst las hierna de benoemingsbrief voor
van kardinaal mgr. Johannes Wille-
brands d.d. 11 maart 1981. Hierna volg-
de de aflegging vande ambtseed en de
overdracht van het ambt door het over-
handigen van de benoemingsbrief.
Deken van Ulst heette pater van Zeelst
van harte welkom in zijn toespraak.
"Het is een hele stap voor u als nieuwe
pastoor, omdat u nu voor het eerst in
zo'n functie bent benoemd. Maar u
hebt veel ervaring en zult het "vak"
gauw genoeg leren. Ik ben blij met deze
nieuwe inbreng vanwege uw werk op
veelzijdig terrein wat betreft kerk en sa-
menleving, parochieraden, jeugdpasto-
raat, liturgie en wereldkerk, katecheses
enz. Ik hoop van harte dat u er in zult

slagn om samen met de parochianen de
kerk gestalte te geven. Samen vormen
we de kerk, de pastoor is de startmotor,
de stimulator die door zijn positieve in-
breng zich zal inzetten voor zijn
kudde".

De deken dankte ook de scheidende
pastoor Van de Werf die gedurende een
aantal jaren zijn beste krachten aan de
parochie had gegeven. Aan het eind van
de installatiedienst richtte de nieuwe
pastoor zich in het kort tot zijn parochie
met een persoonlijk woord. Hij dankte
hierbij het kerkbestuur, deken van Ulst,
het zangkoor en vele anderen die zich
hadden ingezet om zijn installatie zo
waardig mogelijk te laten verlopen. Hij
hoopte met aller steun op een prettige en
vruchtbare samenwerking in Vorden en
Kranenburg.

Tijdens de dienst in Vorden, waarbij -
evenals op de Kranenburg deken van
Ulst en gardiaan Verhey assistseerden -
werd het welkomstwoord gesproken
door kerkmeester de heer A. Hartel-
man. Hierbij waren ook vertegenwoor-
dig de eerwaarde heren predikanten van
de Vordense kerken; het gemeente-
bestuur was vertegenwoordigd door
burgemeester mr. M. Vunderink, de
beide wethouders Bogchelman en Lich-
tenberg en gemeentesecretaris de heer
Drijfhout. Na afloop van de dienst in
Vorden was er in de basis- en kleuter-
school de Vordering gelegenheid nader
kennis te maken met pastoor van Zeelst,
waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Dodenherdenking
op 4 mei aanstaande

De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940, waar of
wanneer ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen,
alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgeko-
men, zal dit jaar worden gehouden op maandag 4 mei.
Evenals in 1980 is het programma voor deze dodenherdenking als volgt:
1. van 's avonds 18.00 uur tot 20.02 uur zullen van alle openbare

gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok worden gehangen.
Aan iedereen in Vorden wordt verzocht dit eveneens te doen;

2. van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zal de torenklok van de
Nederlands Hervormde Kerk worden geluid;

3. zij die aan de herdenking willen deelnemen, worden verzocht uiterlijk
19.50 uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aanwezig te zijn,
waarna men zich gezamelijk naar de graven van de geallieerde bondge-
noten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden, zal
begeven. Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeen-
tebestuur van Vorden een krans worden gelegd;

4. om 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal volkomen stilte in acht worden
genomen, de plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te zingen
door het Vordens Mannenkoor, besloten;

5. daarna worden degenen, die daarna behoefte hebben, in de gelegenheid
gesteld een eenvoudige hulde te brengen door het leggen van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze Nationale herdenking zullen geen
toestemmingen worden verleend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient zodanig te geschieden, dat
hieraan elk vermakelijksheidsaspect ontbreekt.

Gedurende de periode van 18.00 uur tot 21.00 uur verzoeken wij u de
buitenverlichting zoals neon en lichtbakken, te doven.

H.K.H. Prinses Juliana wordt
donderdag 30 april 72 jaar.

Mr P. van Vollenhoven wordt
donderdag 30 april 42 jaar.

Actie voor pater Seesing op
Borneo zeer geslaagd

De actie voor de "herondekte" Vorden-
se missionaris/ontwikkelingswerker
pater Alfon* Se^fck, werzaam in de
binnenlanden va^Borneo, is zeer ge-
slaage. In totaal heeft de actie opge-
bracht/. 7564,22 (giro- bankstortingen,
persoonlijke giften, inclusief afdracht
bussen geplaatst bij Vordense winke-
liers). Hiervan jj^ reeds 17 maart
ƒ. 3200,- oveygen-JBR voor de aanmaak
van de kerkbanken. Het resterende
bedrag is op 28 april gestort, dus bij het
lezen van dit bericht zijn de gaven al on-
derweg naar Borneo. Het MOV (Missie
Onwikkelings- en Vredeswerk) afdeling
Vorden dat deze actie heeft georgani-
seerd, zal na bevestiging van ontvangst
van het geld ter plekke, een en ander be-
kend maken.
De actie heeft de aandacht getrokken
tot ver over de grenzen van het dorp
Vorden, zo ook de geldelijke steun. Als
sjuitstuk van een en ander draaide in
zaal Schoenaker op de Kranenburg een
bingo, die georganiseerd werd door de
familie Sueters met medewerking van de
heer Schoenaker. De organisatie was
goed, de prijzen uitstekend, maar de op-
komst, vooral vanuit het dorp, was
bedroevend. Jammer van al dat werk!
Toch overheerst bij het MOV een groot
gevoel van dankbaarheid, geldelijk is de
actie geslaagd, maar belangrijker is dat
men in het dorp Vorden weer weet wie
pater Seesink is en wat hij al meer dan
dertig jaar doet in de missie, zo ver van
zijn geboorteplaats Vorden!
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Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 -15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. verleende collectevergunningen
2. Verkeersmaatregelen t.b.v. de viering
van KoninginnedagJ981
3. Ter visie legging tweede structuur-
schema en beleidsnota drink- en indu-
striewater voorziening
4. Ophalen huisvuil
5. Dodenherdenking op 4 mei a.s.
6. Verleende bouwvergunning
7. Sluiting secretarie op 5 mei a.s.

Verleende collectevergunning.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 4 mei tot en met 9
mei een collectevergunning afgegeven
aan de Internationale Hulpverlening
(Novib)

Verkeersmaatregelen ten behoeve van
Konginnedag 1981.
In verband met de Oranjefeesten heb-
ben burgemeester en wethouders beslo-
ten om de volgende verkeersmaatregelen
te nemen:
Op 30 april aanstaande afsluiting van
een gedeelte van de Schuttestraat en wel
vanaf de Ruurlose weg tot aan de
Vordense bosweg gedurende de periode
09.00 uur tot 12.00 uur of zoveel korter

of langer als nodig is, dit in verband met
het vogelschieten; eveneens wordt op
die datum een gedeelte van de Stations-
weg (vanaf de Molenweg tot de Enk-
weg) afgesloten voor alle verkeer behal-
ve voetgangers, dit in verband met het
ringsteken ter plaatse.

Ter visie legging tweede structuursche-
ma en beleidsnota drink- en industrie-
water voorziening.
Het bovengenoemde structuurschema
en de beleidsnota liggen vanaf heden tot
en met 15 juni 1981 voor u ter visie op
de secretarie van het gemeentehuis
alhier
Ophalen huisvuil.
Op donderdag 30 april zal er geen huis-
vuil opgehaald worden, dit zal weer ge-
beuren op 7 mei aanstaande.
Sluiting secretarie op 5 mei aanstaande.
Door het kabinet is besloten om 5 mei
aan te wijzen als een jaarlijks
terugkerende nationale feestdag waarop
de rijksdienst zoveeljnogelijk gesloten
zal zijn. In de navolging hierop heeft het
college van burgemeester en wethouders
besloten om het gemeentehuis op 5 mei
te sluiten. In verband hiermee dient het
opgeven van kadavers rechtstreeksjejje-
schieden bij het slachthuis te Zutphen.

Publicaties ingevolge de wet Arob

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
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.G. Harmsen, school-
straat 6 te Vorden, voor het veranderen
en vergroten van een nachtverblijf voor
schapen en kippen op de hoek van de
Kerkhoflaan en de Oude Zutphenseweg
alhier.

Uitvoering "Sleutelkring'
Wildenborch
Voor de uitvoering die de jeugdclub
"De Sleutelkring" uit de Wi
zaterdagavond in de kapel gaf be;
een goede publieke belangstelling.
Onder de leiding van mevrouw
Klumpenhouwer-Hiddink en Dick Ko-
renblik gaven zo'n 20 jongens en meis-
jes een alleraardigste uitvoering. Voor
de pauze met wat schetsjes en <
en na de pauze de opvoering
blijspel "Uw goud of Uw dochter". Een
stuk waarbij de goede rolbezetting en
tekstvastheid opviel.

KPO besloot seizoen
De KPO afdeling Vorden/Kranenburg
heeft het winterseizoen 1980-'81 beslo-
ten met een drukbezochte avond in zaal
Schoenaker, Kranenburg. Voorzitster
Harmien Wiggers heette allen welkom,
speciaal The Honeyer Boys uit Gaande-
ren (gezelschap van elf personen, negen
heren en twee dames) die deze avond
zouden verzorgen. Zij deelde nog mee,
dat het jaarlijks reisje op 20 mei wordt
gehouden. De tocht gaat naar
Volendam en Marken, 's Avonds dine-
ren bij Schoenaker. Op 15 juni wordt 's-
avonds een fietstocht gemaakt naar de
Boggelaar in Warnsveld waar wordt ge-
kegeld.
De Honeyer Boys vermaakten hierna de
dames en hun echtgenoten met zang,
dans, voordracht j es enz. Vooral op het
mondorgel bleken zij zeer bedreven.
Ook de conferencier en zangeres, die
samen korte schetsjes annex songs
brachten , oogsten veel applaus.

D.W. Hiddink voorzitter
Vordense Sportfederatie
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de Vordense Sportfederatie, welke
onlangs werd opgericht, werd de heer
D.W. Hiddink tot voorzitter gekozen.
Het bestuur bestaat verder uit: J.J. van
der Peyl, vici-voorzitter; mevrouw M.
Aartsen-den Harder, sekretaresse; B.
Regelink, penningmeester en L. Slütter,
H. Mombarg en D.J. Weustenenk. In
totaal zijn 23 Vordense sportverenigin-
gen bijde V.S.F, aangesloten.
Het gemeentebestuur van Vorden heeft
laten weten deze V.S.F. als
gesprekspartner te erkennen. Een maal
per kwartaal zal een gesprek tussen ge-
meente en V.S.F, plaats vinden. Bin-
nenkort zullen de sportverenigingen een
enquêteformulier ontvangen waarop zij
onder meer kunnen invullen welke ver-
langens er bij hun leven.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugddienst in de
H er v. Dorpskerk
De morgendienst op a.s. zondag 3 mei
in de Herv. Dorpskerk zal D.V. de
maandelijkse Jeugddienst zijn.
In deze Jeugddienst hoopt voor te gaan
ds. Piasman uit Dieren-Spankeren. "De
Amio Singers" uit Winterswijk zingen
enkele liederen in deze Jeugddienst. Ie-
dereen is er zeer welkom. Na de dienst is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en een kopje koffie te drinken in "de
Voorde".

Avonddienst
a.s. Zondagavond 3 mei, de eerste zon-
dag van de maand, wordt er ook een
avond-dienst gehouden in de Hervorm-
de kerk. Ds. Krajenbrink hoopt deze
avond te leiden. Rudi van Straten
bespeelt het orgel en begeleidt zo de sa-
menzang.

Groeten uit Subotica
De Kerkeraad van de Hervormde Ge-
meente ontving voor heel de Hervormde
gemeente te Vorden "Paasgroeten" van
ds. Lajos Poth in Subotica (Joegoslavië)
en van alle medewerkers/sters in zijn ge-
meente aldaar.
De Hervormde gemeente te Vorden on-
derhoudt reeds enkele jaren goede con-
tacten met de protestantse gemeenten
van ds. Lajos Poth in Subotica en wijde
omgeving.

Het Verjaardagsfonds
Na een hele reeks van jaren het Verjaar-
dagsfonds van de Hervormde gemeente
verzorgd te hebben, heeft mevrouw Es-
selink, Pr. Bernhardlaan 28, verzocht
nu van deze taak ontheven te worden.
De Kerkvoogdij, de hele Kerkeraad
heeft haar dank gebracht voor het vele
werk, dat zij met grote nauwgezetheid
voor de Gemeente gedaan heeft. Zij was
elke dag weer "maar mooi jarig" met
alle jarigen. Haar taak is nu overgeno-
men door mevrouw Smallegoor-
Stokkink, De Boonk 9. Een aantal me-
dewerkers/sters helpt haar daarbij.

Welkom
En, „last but not least", heten we ook
in deze kleine rubriek de nieuwe Pastoor
van Zeelst zeer hartelijk welkom in
Vorden-Kranenburg. We hebben zon-
dagmorgen j.l. zijn feestelijke presenta-
tie en installatie als pastoor grotendeels
kunnen bijwonen.
Nogmaals, welkom!
Met u hopen ook wij op een goede, ge-
zegende samenwerking! We dienen im-
mers één Heer en we staan ook samen in
dienst van één Heer. En die Heer wil:
dat wij, zo veel als mogelijk is, samen-
werken. En waar DIE WIL werkt, wil er
veel, samen. J.C. Krajenbrink

ONDERTROUWD: Th. J. Bruinsen B.
Wiersma; F. Th. van Amerongen en
M.J. Weenk.
GEHUWD: H. J. Ruesink en G.B. Ros-
sel; R. van Weperen en E. J. Brummei-
man; A.A. Seegers en C.H. Decanije.

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

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag 3 mei, 10.00 uur Ds. J. Piasman
(Dieren-Spankeren.) Jeugddienst. 19.00
uur Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 3 mei, 10 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

DIENSTREGELIJG 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. Dinsdag 5 mei de gehele dag geslo-
ten.

'«WEEKEND/avond en nachtdienst
dierenarts

Zaterdag 2 mei 12.00 uur tot maandag 4
mei 7.00 uur dr.Warringa. komende
week avond en nachtdienst ook dr.
Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Dr. Stratingh, Barchem, tel. 05734-498 .
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 2 en zondag 3 mei dr. v. Tong-
eren. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulenten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor half 9

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, 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,
Vorden, tel. 1346.

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

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.

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.

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

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



ROLLUIKEN
zijn energie-besparend
leverbaar met aluminium en
kunststof lamellen in 6
kleuren.
Zij beschermen u en uw huis
tegen
a. kou, sneeuw, vorst, storm

en regen.
b. hitte en lichtinval
c. inkijk en geluid
d. inbraak
Meer informatie en vrijblij-
vende offertes bij

INTERIEUR VERZORGING

'HELMINK
/ORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 06752 1514

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

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

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

Kunstgebitlenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Te koop: regelmatig diverse
gesloten of open

Mercedes Benz
bestelwagens

met B.E.-rijbewijs of tot 6 ton
laadvermogen.
Een halfjaar volledige
garantie.
GROENEVELD Zutphen
Dealer MERCEDES BENZ.
Tel. 05750-20344.

Installatiebedrijf
W. A. Weulen Kranenbarg
Voor al uw

- loodgieterswerken
- gasleidingen
- verwarmingen
- enz.
- aanleg en onderhoud

Vraagt inlichtingen
tel. 08342-1364.

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. - Tel. 2783

BOUWBOND F.N.V.
Vacantiebonnen inleveren voor de
bouwvakvacantie met begeleidings-
briefje bij de

telploeg ,
In zaal „de Herberg :

woensdag 6 mei van 18-20 uur.

In zaal „Schoenaker" te Kranenburg:
donderdag 7 mei van 19-21 uur.

Mensen die verhinderd zijn op één van deze dagen kun-
nen het boekje afgeven tot en met 9 mei bij de P.V., B. v.
Hackfortweg 8; dan worden ze niet meteen geteld.

NETBESTUUR

AANBIEDING
VAN DE WEEK

WOONKAMERTAPIJT
400 breed - 50%wol, 50%nylon

berberkleurig

129,- p.m.
+ gratis leggen

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

TE KOOP
11 stuks houten vakmerkspanten met vrije overspan-
ning van plm. 1 7 meter; nokhoogte plm. 2 meter.

H.J. Ruiterkamp
Lindeseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-6

HET VOOR JAAg
AAN UW VOETEN

Leren voetbed-
sandalet met
stevige zool.

36/42 f 97,90

Soepele sandalet,
licht lopend, met sleehak.

30/35 f 93,
36/42 f 97,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ZONDAG 3 MEI
grote

autocross
Leesten/Warnsveld

Stand-, sport- en plaatselijke rijders

AANVANG 13.00 UUR

n...%damveti
Wie zo' n bal gehakt op taf el zet die hoort weer . .

hmmmmmm . . . lekker . . . . gehakt.
Maar de vakslagers van

Veenendaal maken meer van
gehakt kijk zelf maar en . .

u weet 't toch . . . .
prijzen zijn bij VS geen
probleem want lekker
is dubbel lekker als 't

Deze week bewijzen de vakslagers
van Veenendaal dat een bal gehakt
best feestelijk kan zijn.
Wie denkt dat gehakt

maar gewoontjes / s . . . .
die heeft nog nooit

gehakt van VS gehad.
Dat is echt eerlijk half om

ha ff van ouderwetse
kwaliteit e n . . . .

natuur/ijk vers.
ook lekker voordelig is.

geldig van 30-4 t/m 2~5-'81

Hakke peter
500 gr.

Runderstoonapjes
heel kilo

Rundergehakt
heel kilo

Dit is varkcnsgehakt heerlijke
kruiden uitje en peterselie, even
hakken en U heeft een heerlijke bal
uehakt.

Varkenslapjes
heel kilo

Bretons gehakt
500 gr.

Zwan Saksische
smeerleverworst
150 gr.

Johma
Komkommersalade
100 gr.

Pain de provence
100 gr.

Gehakt
half om half
heel kilo

Verse
Kuikenbouten
heel kilo

Runderlever
heel kilo

/'Coppelstock \
f Jonge Jenever Nutricia

Chocomel

'X

AH
koffer 2 kilo

Bonduelle Coppelstock
Bessenjenever
Hes l l i ter
van 11,45 voor
Vat 69 Whisky
lies 0,75 liter
van 18,95 voor

Smanus
weekendbiscuits
pak ± 350 gr.
van 1,75 voor

<W,:SPI*^~ ^^
Heineken bier

Hoppe abnkozen
flappen pak 4 stuks

krat 24 fles 0,3 Itr
VS prijs

\ altijd
% Coberco

karnemelk
pak l literDe Heer

bonbons de luxe pak
200 gr, van 2,79 voor— Goudse kaas

v.v. belegen, heel kilo
Mona
Franse kwark
450 gr. van 1,92 voor
Brinkers
bak/braad
pak van 0,81 voor

Duyvis livorno
nes 0,5 liter
van 2,69 voor

wegwerpaanstekers
pak 2 stuks + l roller
pen van 3,98 voorkuikenschnitzels pak

2 stuks van 3,35 voor

Turtle Wax
voor de auto
bus van 10.95 voor

groen of blauw koffer
2 ki lo van 9,49 voor

Tutti frutti Tijgerbrood
800 gr.

motorolie 20W50
blik a 5 liter
van 24,95 voor

Sesambollen
zak 9 stuks

Volle houdbare
melk nes l liter
van 1,07 voor Krentenbrood

i 700 gr. deze weekRonde tafel
90 cm met
wer/.alit blad
van 74,95 voor _

Zeiler Schwarze
KatZ nes l liter
'n heerlijke moezelwijn

Uytewaal
piccalilly
jampot van 0,95 voor

Unox soep
beter gevulde soep'
1/1 blik, groente, kip of
tomaat van 2,09 voor

Odorex
roller dry

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO IGLO ) RUSSEN GROENLO • GOOR VOROEN

Aanbiedingen geldig van 1-5 t/m 6-5-1981



Voor uw blijken van medele-
ven, dat wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

CAROLINA
GERRITSEN-GRONOUWE

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Fam. Boers
Fam. Zweverink

Vorden, april 1981

Voor uw medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

EVERDINA MARIA
WOLSING-GREUTERS

willen wij u hartelijk danken.

Uit aller naam:
B.J.M. Reintjes-Wolsing

Vorden, april 1981
Raadhuisstraat 24

Wij willen iedereen bedanken,
die op welke wijze dan ook ons
huwelijksfeest tot zo'n bijzon-
der fijne dag hebben gemaakt.

JASPER en MARJAN
ZWEVERINK

Vorden, april 1981
het Jebbink 4

JOHAN
hartelijk gefeliciteerd
verjaardag

met je
M.P.M.

ONS IJSBUFFET
is weer open. Op Koninginne-
dag Jumbino's van f 1,- voor
f 0,80.

IJSBUFFET J. WIEKART

Te koop: diverse sloopmate-
rialen w.o. grote eiken gebin-
ten, (stal)ramen, deuren, etc.
Tevens puin verkrijgbaar.
Versteege, Lankhorsterstr. 4,
Hengelo (G.), tel. 05753-1468

STAATSLOTEN
verkoop maandag 4 mei
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dagsvan 17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

CRITERIUM COURSE
BARINK

Haal de nieuwe f ietsfolder voor
'n fongers, BARINK

Te koop: eerste nabouw Sur-
prise pootaardappelen.
A. Hissink, Heijendaalseweg 3,
Vorden, telefoon 1 778

Te koop: Ford Escort, bj. begin
'75, groen met. met zwart dak,
g.o.h.
Dr. C. Lulofsweg 22, tel.
05752-3184

Te koop: g.o.h. zwaar eiken
bankstel + ronde salontafel.
Telefoon 05752-2787

CRITERIUM
De van echte professionals af-
geleide racefiets, 11,3 kg, voor
een bijzonder populaire prijs.
Uw racespecialist, BARINK

COURSE
Een van high tensile staal ge-
bouwde racefiets voor hen die
het snelle pad op willen... ver-
rassend in prijs.
Uw racespecialist, BARINK

Te koop: racefiets, merk Ra-
leigh, i.z.g.st. 8 mnd. oud.
Vraagprijs f 550,-.
Telefoon 05752-6851

Hebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt, bel dan
2024 en wij komen het iedere
eerste zaterdag van de maand
bij u ophalen.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding (wegens ziekte). 1 x
per week 's morgens of 's mid-
dags.
Mevr. Bergman, Brinkerhof 64,
Vorden, telefoon 2830

WILLY BOS & GERRY DE JONGE

gaan trouwen op vrijdag 1 mei a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis Kasteel Vorden te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur in de Christus Koningkerk te Vorden.

Dag-adres: zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a
te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 1 7.00 uur.

Wij wonen: Ruurloseweg 26, Vorden

TONNY BOSCH
en
DINYBARGEMAN

gaan trouwen op donderdag 7 mei
1981 's middags om 2 uur in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden" te Vor-
den.

Hierbij nodigen wij u uit op onze recep-
tie van half 4 tot 5 uur in zaal „De Her-
berg" Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden,
Almenseweg 34
Het Hoge 40

Toekomstig adres:
Scheggertdijk 26 te Almen

PETER VLOGMAN
en
BETSIE KELDERMAN

gaan trouwen op vrijdag 8 mei 1981
om 9.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.

Inzegening van het huwelijk om 10.30
uur in de R.K. Kerk St. Johannes
de Doper te Keijenborg.

Dag adres:
De Herberg, Dorpsstraat 10a, Vorden

Receptie van 1 5.30 uur tot 17.00 uur.

Strodijk 3, Vorden
Banninkstraat 7, Velswijk/Zelhem

Toekomstig adres:
Brinkerhof 48 - 7251 WR Vorden

(In plaats van kaarten)

Op zondag 3 mei zijn
G. BANNINK

en
D. BANNINK-WAGENVOORT

25 jaar getrouwd.

U bent hartelijk welkom op onze receptie welke wij hou-
den op zaterdag 9 mei, van 14.30tot 16.30 uur; in zaal
„De Luifel", Dorpsstraat 11, te Ruurlo.

7261 BE Ruurlo, mei 1981
't Rikkelder 8

Donderdag 30 april a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 55-jarig huwelijksfeest te vieren.

L. WESSELINK
H.L. WESSELINK-DOMMERHOLT

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 2 mei van 19.30
uur tot 21.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64
te Kranenburg-Vorden.

7251 DK Vorden, april 1981
Zutphenseweg 34

MEDEDELING

Met ingang van maandag 4 mei is onze
dierenspeciaalzaak en naaimachinezaak

GESLOTEN
van 12.30 uur tot 14.30 uur, uitgezon-
derd zaterdags.

Anna en Bernard Borgonjen
Kerkstraat 13 - Telefoon 1385 - Vorden

De openbare bibliotheek is

GESLOTEN
op donderdag 30 april en
op dinsdag 5 mei 1981

Woningbouwvereniging
„Thuis Best"
Het bestuur van de woningbouwvereniging Thuis Best
brengt onder de aandacht van belangstellenden dat de
woningadviescommissie Vorden op maandag 4 mei

GEEN SPREEKUUR

zal houden. Het eerst volgend spreekuur is op maandag
11 mei.

HET BESTUUR

Heden is na een zeer moedig gedragen lijden toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve vrouw, on-
ze zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA NIJKAMP
echtgenote van H. A. Pellen berg

op de leeftijd van 63 jaar.

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,
zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Joh. 8 : 36

Vorden: H.A. Pellenberg

G.C. Ellenkamp-Pellenberg
H.W. Ellenkamp

F.A. Pellenberg

H.J. Dekkers-Pellenberg
M.A. Dekkers

E. Lebbink-Pellenberg
B.H. Lebbink

A. Pellenberg

en kleinkinderen

7251 HR Vorden, 24 april 1981
Almenseweg 20
De begrafenis heeft dinsdag 28 april te Vorden plaats
gehad.

Na een moedig gedragen ziekte is nog vrij plotseling uit
onze familiekring weggenomen onze schoonzuster en
tante

HENDRIKA JOHANNA NIJKAMP
echtgenote van H.A. Pellenberg

A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
W.H. Ruiterkamp

C.A. Ruiterkamp-Pellenberg
J.W. Ruiterkamp

A.H. Smallegoor-Pellenberg
J.W. Smallegoor

H.G. Kettelerij-Visschers

neven en nichten

Vorden, 24 april 1981

Dr. Vaneker is wegens

VAKANTIE
afwezig vanaf 4 mei t/m 8 mei

Patiënten wiensachternaam begint met de letters van A
t/m K: dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 1255.

Patiënten wiens achternaam begint met de letters van L
t/i |̂  dr. van Tongeren, Christinalaan 18, telefoon

VRIJDAG 8 MEI

klaverjaswedstrijden
AANVANG 20.00 UUR

Café-rest. Th. Schoenaker
RUURLOSEWEG - VORDEN

RECTIFICATIE
Oranjebal 30 april
MUZIEK: THE BLUE DANIO'S

AAN VANG: 19.30 UUR

Café-rest. „'t Wapen van 't Medler"
Fa. Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden, tel. 6634

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Toneelvereniging
„T.A.O. Wildenborch"
geeft op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei a.s. haar jaarlijkse
uitvoering in de Kapel.

Gespeeld wordt:

BOERENBEDROG

een plattelandskomedie in ons eigen dialect door:
Emiel Claus.
Aanvang 20.00 uur precies

Tot ziens in de Wildenborch

lïi\\\'ij;>.\v??:-'jaBt':<*--'«Pr-''v:v'-

Koninginnedag 30 april

LIBERTY
Zondag 3 mei

FEELING
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Koninginnedag
in

„Ie Herberg"
• Vanaf 's morgens 08.30 uur volop gezelligheid tijdens

het vogelschieten.
Voor de nieuwe schutterskoning hebben wij een tegoed-
bon klaarliggen t.w.v. f50,-.

Vanaf 15.00 uur: dansmuziek in de grote zaal m.m.v. de
viermansformatie „TRANSIT".
Vrij entree.

Vanaf 20.00 uur: groot Oranjebal m.m.v. „TRANSIT".
Entree: f5,-.
Inklusief enkele hartige hapjes.

Families, buurten enz. kunnen vanaf heden plaatsen reserveren

Vereniging Vordense Bad- en Zweminrichting
„In de dennen"
De openstelling van het bad zal plaatsvinden op zaterdag 9
mei 1981 om 14.00 uur.

De verkoop van abonnementen zal geschieden op 6,7 en 8
mei a.s. in het Dorpscentrum van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur.

De tarieven voor 1981 zijn:
Abonnementen:
Gezin: ouders met kinderen t/m 15 jaar f 136,50
Jeugd t/m 15 jaar en 65+ f 38,-
Volwassenen: 16 jaar en ouder f 70,-
10 badenkaart: jeugd t/m 15 jaar f 15,-

16 jaar en ouder f 26,-
Entreekaart: jeugd t/m 15 jaar f 1,75

16 jaar en ouder f 2,75
Zwemleskaarten voor 12 lessen f 22,50

Opgave voor zwemlessen vanaf maandag 11 mei aan het
bad.
Na vrijdag 8 mei zullen de tarieven voor de abonnementen
met f 5,- administratiekosten worden verhoogd.

De openingstijden van het bad voor seizoen 1981 zijn:
Voorseizoen tot en met 27 juni:
maandag: 13.30-20.00 uur.
dinsdag t/m vrijdag: 7.00-9.00 uur alleen voor abonnementhou-

ders. Voor alle publiek: 9.00-12.00 uur en van
13.30-20.00 uur.
N.B.: dindags van 18.30-20.00 uur is het diepe
gedeelte gereserveerd voor de zwem- en polo-
club.

zaterdag: 9.00-12.00 uur en van 13.30-18.00 uur.
zondag: 13.30-17.30 uur.

Gedurende het hoogseizoen van 28 juni t/m 30 augustus ver-
vallen de middagsluitingen tussen 12.00 en 13.30 uur.
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Is er dit jaar geen kermis op
Koninginnedag? ? ?
Deze vraag is meerdere malen gesteld. Natuurlijk is er kermis. Deze
attractie stond niet aangegeven in de oranjekrant. Bij het f eestprogramma
is de kermis niet weg te denken en loopt dan ook automatisch door het
f eestprogramma.
Enkele kreten heeft U reeds in de Oranjekrant kunnen lezen, maar hier
moet dan nog aan toegevoegd worden: "Altijd maar draaien", totdat
ons feest ten einde is.
Veel plezier en tot 30 april!!!

Bestuur Oranjevereniging.

Burgemeester Vunderink:
"Adhesie betuigen aan
gewestraad"
De commissie Algemeen Bestuur is donderdagavond niet helemaal tot een eenslui-
tend standpunt gekomen inzake het concept-ontwerp van de Wet splitsing provin-
cie Overijssel.
Burgemeester Mr. M. Vunderink haakte allereerst in op het besluit dat de ge-
westraad woensdagavond 22 april heeft genomen. "Wij vinden het besluit om het
Wetsontwerp af te wijzen een logisch besluit van de gewestraad. Eerst de taken
verdelen en dan de grenzen herzien. Het is nog niet geheel duidelijk welk stand-
punt de omliggende gemeenten in zullen nemen. Wat Lochem gaat doen weet ik
niet. Wel verwacht ik dat Zutphen en Warnsveld zich achter het besluit van de ge-
westraad zullen scharen", aldus Burgemeester Vunderink.

"Toch is het niet helemaal ondenkbaar
dat den Haag eerst de grenzen vaststelt.
In dat geval ben ik het opnieuw eens met
de Gewestraad dat een zodanige inde-
ling wordt voorgesteld dat recht doet
aan de uitgangenspunten die geleid heb-
ben tot het voorstel Groot-IJsselland",
aldus de heer Vunderink.

De heer J.F. Geerken (CDA) die teven
zitting heeft in de gewestraad toonde
zich voorstander het stedelijk gebied
Apeldoorn bij IJsselland in te delen. Dit
in tegenstelling tot de heer B. van Til-
burg (P.v.d.A) die namens de raad ook
zitting heeft in de gewestraad en die van
het wel of niet meedoen van Apeldoorn
geen breekpunt wenste te maken.
De heren Geerken en van Tilburg
schaarden zich overigens wel achter de
zienswijze van Burgemeester Vunde-
rink.

De heer H. Tjoonk (VVD) vroeg zich af
waar men in hemelsnaam mee bezig is.
"Laten ze de boel maar gauw stopzet-
ten. Wie zal het allemaal betalen?, zo
vroeg hij zich af.

De hee G.J. Bannink (eenmansfraktie)
vond één en ander ook maar een onzin-
nig gedoe. "De regering moet zich bezig
gaan houden met problemen zoals de
werkgelegenheid en dergelijke. Ik be-
pleit handhaaf de provincie
Gelderland". Het betreft hier een hob-
by van enkele politici. Ik zou wel eens
willen weten hoe de gewone mens over
dit soort zaken denkt", zo sprak Ban-
nink.
Burgemeester Vunderink vond de ziens-
wijze van de heer Bannink erg ongeluk-
kig. "Wat je precies moet doen is niet
zo gemakkelijk te zeggen, al blijf ik er-
bij wel adhesie te betuigen aan de ge-
westraad.
Alvorens woensdagavond met een defi-
nitief voorstel aan de raad te komen
deelde de heer Vunderink mede dat de
gehele materie eerst nog eens terdege
binnen het college besproken zal wor-
den. De commissie Algemeen Bestuur
stond donderdagavond wel in haar ge-
heel achter het voorstel van het college
om het beroepschrift van Bouwonder-
neming Blom B.V. te Eemnes, tegen de
weigering van een vergunning voor de
bouw van 22 landhuizen en 2 dienstwo-
ningen ongegrond te verklaren.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Bel, I. van. Vlucht in het oerwoud;
Borstlap, K. De schipper van de Zwarte
Zee; Brown, D. Mary, geliefde vrouw
van de Creeks; Carter, F. Wacht op mij
aan de voet van de berg; Collins, W. De
vrouw in het wit; Kirst, H.H. Fabriek
van officieren; Kirst, H.H. Na de oor-
log; Kooiman, D. A. De vertellingen van
een verloren dag; Paton, A. Tranen
over Johannesburg; Plunkett, J. Ver-
scheurde stad; Spring, H. Dame, deer-
ne, dominee; Stufkens, H. Verliezen
verwerken; Botter, C.H. Industrie en
organisatie; Lieber, A. en J. Agel. De
maan en wij; Kan kernenergie?; Meer,
D. van der. Van giraffepiano's, piano-
leeuwen, tingellatten en toondichters;
Zimmermann, E. Wij spelen schim-
melspel; Brunner, R. Glas graveren;
Molen, S.J. van der. Kijk op boerderij-
en; Zoest, A. Van. Waar gebeurd en
toch gelogen; Heller, J., C. Scrace en J.
Wijngaard. De reuzen.

Jeugd:
Bridgers, S. E. Die zomer op het land;
Jong, A. de Raadsels.... Amad Bayer;
Jong, T. de Ruzie; en andere verhalen;
Plaats, B. van der. Dorientje omnibus;
Roos, H. de. De Kameleon in het goud;
Schell, S. De nachtkinderen; Schmidt,
A.M.G. De A. van Abeltje; Raboff, E.
Vincent van Gogh; Palecek, L. Ver-
haaltjes voor het slapen gaan; Vliegtuig-
parade; Heller, J., C. Scrace en J. Wijn-
gaard. De reuzen; Abramsz, S. Rijmp-
jes en versjes uit de oude doos; Herzen,
F. Pierwaaien; Norman, D. Prehistori-
sche dieren; Heller, M. Skieën voor de
jeugd; Kuiper, N. Zo kan het ook.

Restauratie zwembad voltooid
Op de ledenvergadering werden het
jaarverslag van de secretaris en het zeer
uitvoerige financiële verslag van de pen-
ningmeester ongewijzigd en onder
dankzegging goedgekeurd.
Uit deze verslagen bleek onder meer dat
het slechte weer van het voorbije seizoen
en 't daarmee corresponderende sterk
verminderde bezoekersaantal van grote
nadelige invloed is geweest op de
inkomsten.
De algehele restauratie is inmiddels vol-
tooid. De vergrote gazons em de nieuwe

aanplant van heesters doen het
uitstekend, waardoor het een zeer aan-
trekkelijk en fraai geheel is geworden.
Het bestuur wil het komende seizoen
trachten door een uiterst zuinig beheer
het exploitatie tekort zo laag mogelijk te
houden.
Het vaste personeel bestand is daarmee
terug gebracht tot twee badmeesters,
welke bij de zwemlessen en (te hopen)
drukke dagen door een part-time kracht
geassisteerd kunnen worden.
Ook het kantinebeheer is dit jaar in ei-
gen handen genomen. De
abonnementenworden dit jaar alleen
verhoogd met het wettelijk daarvoor
toegestane percentage. De tarieven voor
dagkaarten blijven t.o.v. het vorige jaar
ongewijzigd. Ook nu gelden voor de
65 + 's weer de jeugdtarieven. De ope-
ningstijden zijn vergeleken met het
vorige seizoen ongewijzigd. Ook nu gel-
den voor de 65 + 's weer de
Jeugdtarieven. De openingstijden zijn
vergeleken met het vorig seizoen gewij-
zicht. Echter om tegemoet te komen aan
de wensen van de z.g.n. vroege zwem-
mers, wordt het bad dit jaar als proef, 's
morgens opengesteld voor abonnement-
houders en wel op dinsdag tot en met
vrijdag. In het voorseizoen tot en met
27 juni is het bad tussen de middag ge-
sloten. Het bad blijft 's avonds geopend
van maandag tot en met vrijdag, met
dien verstande dat het diepe gedeelte op
dinsdagavond gereserveerd is voor akti-
viteiten van de plaatselijke zwem- en
poloclub.

Voorts werd besloten om de leeftijds-
grens van 16 jaar voor abonnementen en
dagkaarten te handhaven. De voorver-
koop van de abonnementen zal op 6, 7
en 8 mei plaatsvinden in het Dorpcen-
trum. Voor een uitvoerig overzicht
raadplege men de advertenties elders in
dit blad.

Orienteringsrit
"De Graafschaprijders"
Zondag 3 mei organiseert "De Graaf-
schaprijders" een orienteringsrit, welke
meetelt voor het PCC kampioenschap.
Er kan gestart worden in de A, B of in
de Toer klasse. De start is bij café
Schoenaker. De rit is uitgezet door de
heren W. Wisselink en J.Mennink.

Vordens tennis park (V.T.P.)
Vordens Tennis Park (V.T.P.) neemt
dit seizoen met 3 senioren- en l
juniorenteam aan de zaterdagcompetitie
deel. Aan de zondagcompetitie nemen 2
senioren- en l juniorenteam deel.
Inmiddels zijn de eerste competitie-
wedstrijden gespeeld.
De uitslagen waren zaterdag Mixed 5e
klas: Vorden l - Groenlo 3 3-2; Mixed
5e klas: Altec - Vorden 2, 3-2; Heren 5e
klas: Braamveld 2 - Vorden 0-6; Mixed
junioren Vorden Gorsel 2-3.
Zondag: Heren 4e klas: Vorden l -
Schapekolk l, 2-4; Heren 6e klas Kerk-
koten l - Vorden 2 , 3-3 ; Mixed
junioren: Doesburg - Vorden 4-4.
Voor eind deze week staan de volgende
wedstrijden op het programma:
Zaterdag mixed 5e klas; Ruurlo 2 -
Vorden l; Vorden 2 - Neede 4; Heren
5e klas Vorden - De Stoven 2; Mixed
junioren; Beckson - Vorden. Zondag
heren 4e klas Braamveld l - Vorden 1;
Heren 6e klas Vorden 2 - de Voorst;
Mixed junioren; Vorden - Pan.

2e Ruurlose Rijwielvierdaagse
Het sportieve succes van de rijwielvier-
daagse van vorig jaar is voor de organi-
satoren van dit evenement de Chr. Ge-
mengde Zangvereniging Sursum Corda
en het volleybalvereniging Tornax vol-
doende aanleiding om het dit jaar op-
nieuw te organiseren. Deze vindt plaats
van 12 tot en met 16 mei a.s. De start is
achter het zuivelhuis. 's Zaterdags kan
men starten. Om de start wat vlugger te
laten verlopen vindt er op vrijdagmor-
gen 9 mei bij het zuivelhuis een voorin-
schrijving plaats.
Wanneer men vier van de vijf fietsrou-
tes tot een goed eind heeft gebracht,
ontvangt men een herinneringsmedaille.

Motocross-top aan de start
bij Hamac Harfsen
De motorclub in Harfsen, die door de
KNMV is aangewezen voor de organisa-
tie van de derde kampioenscross 250 cc,
verwacht op 10 mei de volledige natio-
nale cross-top aan de start op het circuit
Het Peppelenbos.
GP-rijder Kees van der Ven, die in de
Grand Prix^tfi Frankrijk eerste werd in
de GP van^Panje de derde plaats be-
haalde, komt ook in Harfsen aan de
start.
Kees van der Ven, die in Riethoven en
Marum al ̂ ^punten voor het nationa-
le kampioe^phap heeft veroverd, zal in
de derde kampioenscross van KNMV de
strijd op moeten nemen tegen Bennie
Wilken, Dinand Zijlstra en Peter Groe-
neveld. De titelverdediger uit het Bra-
bantse Bakel zal op het zanderige circuit
Het Peppelenbos alles op alles moeten
zetten om de nationale top van zich af te
houden.

Hamac-voorziiter Henk Leunk: "Het
circuit is in de afgelopen wintermaan-
den verbeterd. De crossbaan is verbreed
en ook is er aan de veiligheid van de ren-
ners en het publiek gedacht. De kampi-
oenscross is vpor de Hamac een test,
want volgend jaar willen we in Harfsen
een grote cross organiseren. De Hamac
bestaat dan 30 jaar en in het kader van
dit jubileum mikken we op een kampi-
oenscross 500 cc. Op 10 mei kunnen we
organisatorisch alvast proefdraaien. Ik
hoop dat de nationale top echte strijd
zal leveren".

In het omlijstende programma krijgt het
crosspubliek ook een "kwaliteitspro-
dukt" te zien.
De viertakken en de 125 cc junioren zul-
len op 10 mei het programma vullen.
Vooral de oostelijke crossliefhebbers
komen volop aan hun trekken omdat de
Hamac veel oostelijke coureurs heeft
aangetrokken Jan Dinkelman
(Lochem), Eef Oudewampsen
(Borculo), Henk Wassink (Lochem),
Wim Steegink (Deventer), Henk Vee-
nendaal (Loenen), Marcus Velthuis
(Delden) en de plaatselijke favoriet
Hennie Wullink (Harfsen) sieren het
omlijstende programma.
De Hamac verwacht veel publiek en
mikt op ongeveer tienduizend toeschou-
wers.
Op deze dag van de wedstrijd zal er 's
morgens worden getraind, daarna be-
ginnen de wedstrijden. Verder kan de
motorclub Hamac nog mededelen dat
hun circuit in de afgelopen maanden een
grondige verbetering heeft ondergaan
en dat de baan nu op alle plaatsen 8 me-
ter breed is en zodoende ruimschoots
aan de nieuwe veiligheidseisen van de
K.N.M.V. voldoet.

Badhuur noopt zwemclub tot
het houden van akties
De Vordense zwem- en poloclub moet
elk jaar zo'n 8000 gulden betalen aan
badhuur. Deze kosten worden voor een
groot deel betaald uit de opbrengst van
de jaarlijkse Pretty-markt, die dit jaar
op 18 juli wordt georganiseerd. On-
danks deze inkomsten zijn de kosten
niet gedekt. Vandaar dat er deze week
een koekaktie wordt georganiseerd.
Deze aktie is gecombineerd met een ver-

Uitbreiding Dekker Elektra

De Fa Dekker Elektro heeft haar verkoopruimte bijna verdubbelt. Men kan nu nog meer keuze maken uit een groot assorti-
ment verlichtingsartikelen, Elektrische huishoudelijke artikelen, wasmaschines, koelkasten, radio en TV en dit allemaal bij de
vakman die het ook repareren kan. Als vanouds is de Fa Dekker een vertrouwd adres, dit getuigd het schilderstuk van het
pand, zo het vroeger was, het schilderstuk dateerd uit 1930.
Wij wensen de Familie Dekker veel sucses.

loting. Bij aankoop van een koek krijgt
men bovendien een formulier met een
lotnummer waarmee men meedingt naar
één van de vele prijzen. De trekking
vindt op 6 mei plaats.

VOETBAL

Marien veld - Ratti: 2-
9Ratti l afdeling zondag heef^pMariën-

velde opnieuw een kostbaar 'nt vero-
verd dank zij een 2-2 gelijkspc.. Het was
een goede wedstrijd, waarbij de Rattia-
nen met iets meer gelijk de zege hadden
kunnen behalen.
De thuisclub nam na een half uur de lei-
ding, toen de middenvoor na een pass
vanaf de 16 meterlijn in de uiterste be-
nedenhoek plaatste: 1-0. Door B. Over-
beek kwam Ratti nog voor rust aan de
gelijkmaker: 1-1. Na rust had Ratti
pech; Rudi Heuvelink schoot bij een
Mariënveldse aanval in eigen doel, de
linkerbenedenhoek: 2-1. Via het been
van middenvoor Bart van Wessel geluk-
te het Ratti om een 2-2 eindstand te be-
reiken.

Ratti - Erica 9-1 af d. zaterdag
In eigen home behaalde Ratti afdeling
zaterdag een grote 9-1 zege op het Die-
rense Erica, dat de laatste plaats op de
ranglijst bezet. Ratti ging direct in de
aanval en Nijenhuis opende de score: 1-
0. Via Eggink en Smeitink kreeg Ratti
een 3-0 voorsprong, waarna Erica bij
een uitval de stand op 3-1 bracht. Ook
na de thee domineerde het Ratti-team en
voerde de score tot 9-1 op, na doelpun-
ten van B. Smeitink (2x), J. Nijenhuis
( lx) , H. Eggink ( lx ) , W. Stokkink
(IX) en Jan Dijkman (l x).

Kostbare zege van
Witkampers in Vorden
Dankzij een grotere inzet heeft Witkam-
pers uit Laren zondagmiddag een ver-
diende 1-3 zege behaald op Vorden. In
de eerste helft waren de bezoekers aan-
vallend wat sterker. In de vijftiende mi-
nuut bracht Bertus Kok de stand op 0-1.
Waarbij Vorden-doelman Wim Harms
niet geheel vrijuit ging. Een half uur la-
ter werd de balans in evenwicht ge-
bracht toen Vorden wegens hands een
strafschop kreeg toegewezen. Chris His-
sink scoorde 1-1. Dit was tevens de
ruststand.

In de tweede helft verzuimde dezelfde
Chris Hissink om Vorden op voor-
sprong te zetten. Enkele goede kansen
werden door hem om zeep geholpen.
In de 20e minuut werd de wedstrijd een
poos gestaakt toen Hans Lenselink met
een der Witkampers-spelers in botsing
kwam. Gelukkig viel het allemaal nog
wel mee. Na dit oponthoud kwam Wit-
kampers opzetten en werd Vorden naar
een verdiende nederlaag gespeeld. Jan
Hagens bracht de stand in de 29e mi-
nuut op 1-2, terwijl Bertus Kok in de
laatste minuut de eindstand 1-3 liet aan-
tekenen.

Uitslagen s.v. Ratti
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al - K.S.V. Al 1-
6; s.v. Ratti BI - Sp. Eefde BI 3-2; s.v.
Ratti Cl - Sp. Brummen C2 1-2.
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti l - Erica l 9-1;
s.v. Ratti 2 vrij; s.v. Ratti 3 - S.K.V.W.
6 0-5; s.v. Ratti 4 - Sp. Ambon 41-1.
Afd. Zondag: s.v. Ratti l - Mariënveld
l 2-2; s.v. Ratti 2 - Dierense Boys 4 4-0;
s.v. Ratti 3 - Hercules 7 2-3; s.v. Ratti 4 -
Halle 4 0-2; s.v. Ratti 4 - S. V.B.V. 41-1.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Columbia l
0-0; s.v. Ratti 2 - Oeken 0-1.
Programma 2 en 3 mei
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al vrij; Oeken
BI - s.v. Ratti BI; s.v. Ratti Cl vrij.
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti l - Beekbergen
1; SSSE 4 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 -
Haarlo 4; s.v. Ratti 4 - DZC 8.
Afd. Zondag: s.v. Ratti l - SVBV 1; s.v.
Ratti 2 vrij; Erica 9 - s.v. Ratti 3; Socii 6 -
s.v. Ratti 4.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - VenK; s.v.
Ratti 2 - Witkampers.

Wieger Wesselink kampioen
Wieger Wesselink is distriksdamkampi-
oen bij de junioren geworden. In de
laatste ronde versloeg hij Henk Sonde-
ren uit Winterswijk die tweede werd.
Henk Hoekman zag zijn kampioens-
kansen verdwijnen door een blunder te-
gen Herman Bannink. Hij eindigde op
een gedeelde derde plaats. Hij heeft nog
wel kans op plaatsing voor de Gelderse
finale.
Henk Ruesink eindigde in zijn afdeling
als tweede. In de partij tegen Evert
Kersten werd hij getroffen door "dam-
blindheid", waardoor hij een zekere
overwinning in remise zag eindigen. Jan
Masselink speelde remise tegen Gerard
van Kampen waardoor hij vijfde werd.
In de strijd om het rayonkampioen-
schap Gelderland/Overijssel staat Henk
Grotenhuis met 5 punten uit vier
wedstrijden op de tweede plaats. De
eerste twee plaatsen zich voor de halve
finale van Nederland.
Het bekerteam van DCV heeft de halve
finale bereikt. Op vrijdag 8 mei speelt
Vorden tegen DOG uit Elden, de
zwaktste ploeg die nog in de race is. Het
bekerteam van DCV bestaat uit Henk
Ruesink, Jan Masselink, Harry Graas-
kamp en Johan Krajenbrink.

Dammen
Voor de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: T.
Slütter - H. Ruesink 0-2; H. Graaskamp
- H. Grotenhuis t.H. afgebroken; W.
Wesselink - B. Breuker 2-0. Eerste Klas-
se: H. Esselink - J. Lankhaar 0-2; G.
Dimmendaal - G. Hulshof 2-0; B. Wen-
tink - H. Hoekman 1-1. In de hoofd-
klasse leidt nog steeds Henk Ruesink,
gevolgd door Johan Krajenbrink en
Henk Grotenhuis ten Harkel. In de
eerste Klasse heeft Gerard Dimmendaal
de leiding overgenomen van H. Wan-
sink. Derde is J. Hoenink. Jeugd groep:
M. Boersbroek - J. Slütter 0-2; J. Slüt-
ter - P. Besselink 2-0; E. te Velthuis - R.
Slütter 0-2; W. Berenpas - E. Brummel-
man 1-1; W. Rietman - M. Boersbroek
2-0; M. van Burk - E. Hengeveld 2-0;
W. Rietman - F. Rouwenhorst 1-1; J.
Dijk - M. Boerkamp 0-2. Groep 2: H.
Berenpas - H. Wilgenhof 2-0; G. Wen-
neker - H. Norde 2-0; B. Huetink - B. v.

Zuylekom 2-0; J. Kuin - B. Voortman 1-
1; A. Hoekman - E. v. Est 0-2; H. Wil-
genhof - H. Norde 0-2; H. Berenpas - E.
v. Est 0-2; B. v. Zuylekom - J. Kuin 0-2;
B. Voortman - G. Wenneker 2-0.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen week mar kt.

30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei KPO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti

2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



Vakantie in Abtenau
OOSTENRIJK

vóór 20 juli en
van 20 augustus tot 30 september

nog enkele kamers vrij
ZEER BILLIJKE PRIJZEN

Inlichtingen: telefoon 05752-2529

Gasthaus - Pension Berghof
J. u. U. Gschwandtner, Schratten 9, Tel. 06243/303

5441 ABTENAU

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

iachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent

kunst.

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

oT.
d D C D Q D O a a ö (*> ®

KR 80 receiven
2 x 27 W, minder dan 0,05% vervorming,
10 stations automatische afstemming, digi-
tale frekwentie uitlezing, aansluitmogelijk-
heid voor twee paar luidsprekers, mikrofoon
mixer.

2 jaar garantie

prys

Eigen technische dienst

f899,-

© KENWOOD
Hl Fl STEREO

't Laatste woord inpcrfckiic.

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

Uw gazonmaaier moet nu
in topconditie zijn!

Wij verzorgen elke reparatie en slijpen
zelf de messen op speciale bank.

Over het resultaat zult U zeer tevreden zijn.

Desgewenst halen van Uw maaier mogelijk

Fa. KUYPERS
TELEFOON 1393

BPBBBBBtt

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OOOOOBBBOBBOOBBOBBCBPCitt

^

slechts één week
grote voorjaars

stunt verkoop

KOSTUUMS
vanaf

98,-

HEREN
PANTALONS

29,50

HEREN
TRUIEN
5,-

KINDER
JACKS
29,50

KINDER
TSHIRTS
2,95

FAR WEST

SPIJKERBROEKEN

29,50

OVERHEMDEN
UNI EN DESSIN

12,50

DAMES
BLOUSES
5,-

kreatief
centrum

NIEUW!! NIEUW!!

Het gehele assortiment

T ALEN S KLEURMATERIALEN

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752 -1921

SINGER
NAAIMACHINES

MANNEN STAAN EROP...
^«^ "̂
Molière voor de

geklede man.
Echte klasse!

f 119,901

ROLGORDIJNEN,
BALASTORESen
.ZONNESCHERMEN bij

Stoere en tegelijk soepele
kilometervreter van

igineel Braziliaans Ie

36/39

140/47

f 88,90
f 99,9Q

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

HELMINK
i/ORDEN ZUTPHENSEWfG TEl 067S2 151

op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
Zonneschermen tot 31 mei
gratis geplaatst.

ONS IJSBUFFET
is weer open. Op Koninginne-
dag Jumbino's van f 1,- voor
f 0,80.

USBUFFETJ. WIEKART

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

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.!
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.
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TIJDELIJKE AANBIEDING
Bij aankoop van een MOTORMAAIER |O Q 95
een elektrische graskantsnijder t.w.v. liJ«J •

barendsen
GRATIS

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Originele 1-nj blazer
gemaakt uit

een klassieke stof
met matting-struktuur.

Natuurlijk van
zuiver scheerwol.

ƒ235.-

Terrasstoel met kussen
Metalen draadstoel, kleur bruin.

Voorzien van fraai
gebloemd kussen.
Welkoop knalprijs

Regenwatercontainer
Een fantastisch kado-idee voor moeder.

Deze regenwatercontainer kan 13 liter
regenwater verzamelen. D.m.v. een

tapkraan kunt U naar behoefte water
aftappen voor uw kamer- en kasplanten.

Normale prijs 29.95
Welkoop
knalprijs

ut!

. 11 KÜ \A/e»ikooD altijd hpter-a.iia l . „,J.«K„ ^ü

Bewust gekozen voor
de blazer

Deze blazer heeft stijl en klasse. Is tijdloos en laat
zich magnifiek kombineren met een lamswollen pullover.

Ook in Alcantara

Ook bij Welkoop een kompleet
assortiment bloemengieters
en natuurlijk tuingieters.

Gazonhark
Kunststof hark met geplas"
tificeerde stalen steel
met ophangoog.
Normale prijs 8.95|
Welkoop
aktieprijSi

Snoeischaar
tMessen voorzien van
'teflon coating, met
oranje hand vatten.

Normale prijs 14.30
'Welkoop gMO
aktieprijs ER

ETC grasschaar
Van verchroomd gereed-

schapstaai. Kan
horizontaal, verticaal en onder
een hoek van 45° knippen.
Normale prijs 21.50
Welkoop aktieprijs

Tuinhandschoenen
Groen gestreept linnen
met kap. Normale prijs 3.85
Welkoop m
aktieprijs MA

Plantenspuit
Goed voor een 1/2 liter water.
Normale prijs 2.75 Jfe44
Welkoop aktieprijs 'Me

Substral
Voor mooiere en gezonde
planten,500 ml flacon.
Normale prijs 5.75 yj yj
Welkoop aktieprijs TV

wam

VORDEN - TEL (05752) 1381 FASHION

.

Verras moeder met
de Welkoop
Cadeaubon.
Natuurlijk kunt U bij
Welkoop voor nog 1001
andere artikelen terecht,
zomaar een greep:

l^afvaljumbo's, huishoudtrappen, regen-
meterSi thermometers, deurmatten,

schoonmaakartikelen etc.

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

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

alle artikelen

20%
korting

Fa. KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Tel. 05752-1364 - Vorden

Goedkeuring K.v.K. nr. 3010 - 1-5-81/31-7-81

alles a contant

Mijnvakantiebaan
levert een bloeiende

Privé-rekening op!
Privé-rekening:

zeer eenvoudige wijze
om al je geldzaken
te regelen.

Informeer bij de
Rabobank in de buurt.

Rabobank

0060

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 tt huur bij:

JHELMINK
VORDtN ZUTPHENSEWEG TEl 06752 1514

Stichting Maatsch. Dienstverlening „De Graafschap'
Zwiepseweg 27 Lochem Kastanjelaan 15 Hengelo (G.

Met ingang van 1 mei 1981 zal het kantoorte Vorden worden verplaatst
van het Dorpscentrum naar Dorpsstraat 40a.

Van hieruit zullen werken de leidsters van de gezinsverzorging en bejaardenverzorging, de
leidster A.A.W. en de maatschappelijk werkster.

Het kantoor is dagelijks geopend van 8.30-9.30 uur. Het telefoonnummer blijft 2129.

Voor de spreekuren van de diverse werksoorten verwijzen wij naar de aankondigingen el-
ders in dit blad.

Bij geen gehoor kunt U in dringende gevallen altijd boodschappen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo (G.), Kastanjelaan 15, tel 05753-2345.
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TOUWTREKKEN

Eibergen en Heurne sterk in
Erichem
Op het tweede touwtrektoernooi, mee-
tellend voor de zomercompetitie van ge-
west Oost van de Nederlandse Toutrek-
kers Bond hebben vooral Eibergen en
Heurne zich bijzonder sterk getoond.
Ook Bekveld kwam in de eerste gelede-
ren voor en was met een tweede plaats in
de 720 kg. klasse best tevreden. Het
toernooi werd zondag gehouden op een
terrein aan de Schoolweg in Erinchem.
's Morgens om half elf kwamen eerst de
teams uit de 720 en 560 kg klassen aan
bod, evenals de lichtgewichten uit A- en
B-klasse. Bij de 720 kg-'ers slaagden
Eibergen en Heurne er in om gelijk
bevenaan te komen met elf punten. Met
slechts een punt minder eindigde
Bekveld eervol als tweede; in het
klassement leidt Heurne nu met 23 pun-
ten. In de 560 kg. klasse werd Heurne
winnaar op de voet gevolgd door Eiber-
gen en Bekveld. Bij de jeugd A ging
Bekveld met de eerste plaats strijken en
werd Heurne winnaar in de B-klasse.
Uitslagen morgen wedstrijden:
720 kg. klasse: 1. Eibergen en Heurne
elk met 11 pnt; 2. Bekveld 10 pnt; 3.
Bisons 9 pnt; Twente 8 pnt; Noordijk 5
pnt; 6. Hofboys 2 pnt; 7. Treklust O
pnt(n a.)
560 kg. klasse: 1. Heurne 10 pnt; 2.
Eibergen 8 pnt; 3. Bekveld 7 pnt; 4.
EHTC 3 pnt; 5. Erinchem 2 pnt.
Jeugd A.: 1. Bekveld 10 pnt; 2. Ooster-
wijk 8 pnt; 3. Bisons 5 pnt; 4. EHTC 4
pnt; 5. Bathmen 3 pnt; 6. Erinchem O
pnt.
Jeugd B.: 1. Heurne 7 pnt; 2. Eibergen 6
pnt; 3. Bekveld 5 pnt; 4. Vorden 2 pntft,
5. EHTC O pnt.

's Middags kwamen de 640 kg-teams in
actie. In de 640 A toonde Eibergen zich
"heer en meester"; Jan Groot Wassink
c.s. trokken liefst 13 punten bij elkaar.
De Bisons werden met 9 punten
ruimschoots tweede. In de B-klasse was
het Zieuwntse DES zeer sterk, terwijl
Twente in de C-klasse bovenaan eindig-
de. Bussloo l en 2 maakten de dienst uit
in de D-klasse.

De uitslagen waren:
640 A: 1. Eibergen 13 pnt; 2. Bisons 9
pnt; 3. Vorden en Okia elk met 7 pnt; 4.
Bekveld, Erinchem en Bathmen elk met
6 pnt; 5. Bussloo 2 pnt.
640 B: l. DES 14 pnt; 2. EHTC 9 pnt; 3.
Eibergen en Noordijk elk 8 pnt; 4.
Treklust 6 pnt; 5. Erinchem 5 pnt; 6.
Bisons en Heurne elk 3 pnt.
640 C: 1. Twente 12 pnt; 2. DES 8 pnt;
3. Bathmen en Okia elk 6 pnt; 4. EHTC
en Vorden elk 5 pnt; 5. Bisons O pnt.
640 D: 1. Bussloo l 13 pnt; 2. Bussloo 2
11 pnt; 3. Eibergen 10 pnt; 4. Ooster-
wijk l 9 pnt 5. Bathmen 6 pnt; 6.
Bekveld 4 pnt; 7. Oosterwijk 2 2 pnt; 8.
EHTC l pnt.
Na twee toernooien worden de eerste
drie plaatsen in de belangrijkste klassen
bezet door:
720 kg klasse: l. Heurne 23 pnt; 2. Bek-
veld 22 pnt; 3. Eibergen 21 pnt.
560 kg klasse: 1. Bekveld 19 pnt; 2.
Eibergen 16 pnt; 3. Heurne 15 pnt.
640 A klasse: 1. Eibergen 27 pnt; 2.
Bisons 21 pnt; 3. Bekveld 14 pnt.
640 B klasse: 1. DES 28 pnt; 2. EHTC
19pnt;3. Eibergen i^ont.
640 C klasse:!. Twente 22 pnt; 2. DES
18 pnt;3. Bathmen 14 pnt.
640 D klasse: 1. Bussloo 2, 22 pnt; 2.
Bussloo l, 22 pnt; 3. Eibergen en Oos-
terwijk l, 20pnt.

Tafeltennis "treffers '80"
Het eerste team van de Vordense tafel-
tennisclub "Treffers '80" heeft de
laatste competitiewedstrijd tegen

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Wie wat bewaart, die hef wat". Da's un regel die altied opgeet en ok in
't geval van onze Oranje-vereniging. De vesiering die ze veurug jaor met
de kroning in mekare heb espiekerd, dut 't now nog maor weer bes in 't
Vordense darp. D'r meugt dan wel 's mensen wean die nogal bezwaoren
heb tegen al dat vekeer deur 't darp, die mot now 't veurdeel d'r van ok
will'n zien. Want now de vesiering d'r steet bunt t'r heel wal luu die hier
deur komp en dan zölt zeggen: Kiek daor 's wat te doen, daor mo'w met
Koneginnedag hen, daor maak ze d'r nog 's wat van! En daor köw dan al-
lene maor bli'j umme wean. Un betjen belangstelling is, ok veur de luu die
't een en ander op peute zet, gewoon neudug.
Want rekken d'r oaver daft'r nog wel 't een en ander kump kiek'n veur
da'j zo'n programma helemaols rond heb. Mensen veur dit heb anezoch,
'n zaal veur dat heb besprokk'n en vergunning veur dat heb anevraogt.
Daor zit een pense vol wark in umme 't plat uut te drukk'n.

Wat t'r zoal te doen is, och dat kö'j allemaole vinn'n in de Oranjekrante
die 'j allemaole netjes in de brievenbusse heb ekregen. Daor steet 't goed
duudeluk in. En veur iederene wat, van klein tot groot, gin mense is t'r ve-
gett'n.

Meschien nog un goeje raod: Blief neet 'n helen dag in huus veur 't kasjen
zitt'n maor trek, at 't soms wat kold mog wean, 'n duffelsen maor an en
gaot hen keik'n of nog better doet met! Da's goed veur ow gezondheid en
gewoon fijn veur de luu van 't Oranjebestuur. Da's veur eur un rug-
gesteuntjen umme op dizzen weg wieter te gaon bi'j ons in d'n Achter-
hoek.

H. Leestman

boekdruk „ , ̂
offset IVCIW

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

Dynamo uit Neede met 9-1 gewonnen.
Voor deze overwinning zorgden R.
Knippers (3x) ; W. Voortman. Het
dubbelspel werd gewonnen door S.
Hovenkamp en W. Voortman. De
Treffers zijn op de tweede plaats
geëindigden maken nog kans op promo-
tie. Het tweede team is kampioen
geworden. In Didam werd met 7-3
gewonnen van Asef-Relex. Voor deze
zege zorgden F. Evers, die ongeslagen
bleef, R. de Heus, die drie maal won.
Zij wonnen tevens het dubbelspel.
Treffers 2 promoveert nu naar de 4e
klas.B

WAAROM IK?

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

Een nieuwe fiets?
Door onze grote sortering kunnen wij U

bijna altijd dir^khelpen.

Tot zie Ap i j

Tweewielerbe^f Kuypers
TELEFOOf

Hans van Hemert: "Omdat er
nooit tevergeefs een beroep
wordt gedaan op het Rode Kruis".

OMDAT HET
RODE KRUIS.

VAN ONS
AFHANKELIJK j

, GEEF! + GIRO A8

NederlandschelU* '^1 Middenstands
Spaarbank ^

Over 10 dagen is het

moederdag
nu is er nog RUIME KEUS met

20% korting

bj KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 05752-1364

Trimschoentje met polsterrond.
.Vanaf maat 22

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Vorde!

van

toen, Reakties op de foto's kunt u schriftelijk indienen bij de heer G. Koerselman, Post-
bus 14, 7250 AA Vorden.

met
Televisie

reparaties
: - direct
iil naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

H E LI CO N JUNIOR, een leuk
horloge voor een klein prijsje.

Een hardstikke fijn geschenk.

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

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers
Pluktijden nader overeen te ko-
men.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Het kommunie kado waar ze
.\ , van op zullen kijken!

Zutphenseweg 7 - Tel. 05752-1 505

Op juwelier
siemerjnk
oo opticien

WAAR UW TIENERS AL
LANG VAN DROOMDEN
KOMPLEET VOOR:

435,-
(zolang de voorraad

TIENERKAMER IN CAROLINE PINE STRUKTUUR MET
DONKERBRUINE HANDGREPEN

Bestaande uit:
Secrétaire met schuifdeuren (100 b x 170 h x 53 d)
Nachtkastje met 3 laden
Ledikant 90/190 (excl. bodem)

PAKKETPRIJS
Bijpassende 2 deurs hangkast slechts 185,-

435,-

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING EN BINNENHUISARCHITEKTUUR

ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 05752-1 514
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Doet u vrijdag
1 mei ook mee

aan de voorjaars-
aktie op de markt

CAMEL KAMPIOENS MOTOCROSS
250 cc Sen./lntern. met o.a.

Kees v.d. Ven, Peter Groeneveld, Bennie Wilken enz.

ZONDAG 10 MEI - HARFSEN
Verder aan de start:

125 cc jun. en viertaktklasse

AANVANG: 13.30 uur TRAINING v.a. 10.30 uur
CIRCUIT PEPPELENBOS O.K. PIJLEN VOLGEN

Org.: HAMAC HARFSEN onder auspiciën KNMV/NMB

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

SINGER HEEFT WEER WAT NIEUWS!

Moor ook: naast
de rechte steek
nog l O praktische- en
rekbare steken.

Een ongelooflijk laaggeprijsde
naaimachine die praktisch alles kan.
Electronisch! Dat betekent altijd de juist
naalddruk bij elke soort stof.

SINGER
'Een handelsmerk van The Singer Company

Nieuwe Singer naaimachines met origineel
Singer garantiebewijs zijn alleen verkrijgbaar
in een echte Singerwinkel.

kreatief
centrum

Ml
KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

Volop voorradig

Vitrages - Gordijnen (velour)
en couponnen

Zeer voordelig
Vrijdagochtend op de markt in Vorden

BOKRAL STOFFEN

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

»

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

rrr't Pantoffeltje"

KONINGINNEDAG

's middags van 14.00-18.00 uur
stemmings- en dansmuziek met orkest

„ALPHA"
TOEGANG GRATIS

's avonds van 20.00-01.00 uur
'n ouderwets gezellig koninginnefeest

met toporkest

„ALPHA"
VOOR RESERVERING TEL 1519/1770

INSTALLATIE- EN S E C E B E D R I J F

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

IDEEËN VOOR
MOEDERDAG!

REGENMANTELS^ vanaf 98-

en op alle mantels 10% korting
Blazers en wikkeljasjes vanaf 98,-
JaCKS diverse kleuren vanaf ÜO,—

Suède jasjes vanaf 169,-
BlOUSeS vanaf 25,-

Rokken vanaf 25,-
Spencers vanaf 39,50
Japonnen t/m maat 52 vanaf 69,-

Modecentrum

Ruurlo

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR

Weer en Wind scherm.
aken is niet
rmen
eer en wind

specialist
n heeft ze.
rekken niet,

komt door de

Zonnesche
zo moeilijk. Zonne
maken, die jarenla
trotseren, is vakwe
van 'Luxaflex' pro

Ze krimpen ni
ze scheuren niet.
oersterke Draion.

Ze klapperen en flapperen niet
bij 't minste zuchtje wind. Ze
wachten keurig het buitje af. Dat hebben ze te
danken aan hun degelijke konstruktie.

'Luxaflex' Zonneschermen
hebben 'n frame van geanodiseerd
aluminium. Dat is niet vatbaar voor
roest. De verbindingen zijn van
roestvrij staal en zelfsmerend
nylon. Dat blijft dus soepel glijden.

Kies uit 7 verschillende soorten
de uwe. Met vaste, flexibele of
knikarmen. De Markisolette voor
hoge ramen. Of de oude vertrouw-

de markies. Kies er de kleur en het dessin bij
dat u mooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.

Luxaflex. Oogvoorfunktioneledetails.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een O Huntar Oougto** praduht

signatuur van
beter woonkomf ort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

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

Elegante damesschoenen
met perfecte pasvorm

'n Tikje koket,
'n tikje uitdagend.

Een ongekend lage prijs!

Dana
89,95

Styled by Jacobs.
Jacobs is een
bekende als

het om pasvorm gaat.
Maar, weet ook van mode af.

Dat bewijst deze witte pump met
sleehak, opvallende belijning

en chanelsluiting.

Zowel geklede als sportieve damesschoenen zijn in onze kollektie

in ruime mate aanwezig.

U zult dus voor moederdag zeker uw keuze kunnen maken bij:

WULLINK ~~VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342 — Vorden
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