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Tumultueuze bestuursverkiezing bij
jaarvergadering V.V.V. Vorden
"Het lijkt hier wel een overval van de winkeliersvereniging", aldus sprak
één der leden donderdagavond tijdens de gehouden (marathon)jaarverga-
dering van het V.V.V. (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer), toen
daar de bestuursverkiezing aan de orde kwam.
Een verkiezing die zeer tumultueus verliep en waarbij om het het zachtjes
uit te drukken, niet bepaald vriendelijke dingen werden gezegd.

Aanleiding hiertoe was een brief van de
voorzitter van de winkeliersvereniging
de heer D.J. Lammers, die voor een
opengevallen plaats in het VVV bestuur,
twee kandidaten had gesteld omdat, zo
zei de heer Lammers, "de winkeliers-
vereniging graag een zetel claimt in het
VVV bestuur".
De winkeliersvereniging voelde zich na-
melijk "gepakt" doordat één van haar
leden de heer H. Wullink (die het VVV
informatieburo verzorgt) door het VVV
bestuur verzocht was zich kandidaat te
stellen voor het bestuur. Later werd dit
verzoek ingetrokken, omdat zo meende
het VVV bestuur, de heer Wullink al
werk genoeg had en bovendien de heer
Wullink bij alle bestuursvergaderingen
toch al als adviseur aanwezig is.
Door het VVV bestuur werd toen de
heer L.J. Slütter kandidaat gesteld. Vol-
gens bestuurslid N. van Goethem speel-
de de voorzitter van de winkeliersvereni-
ging, de heer Lammers, een oneerlijk
spel. "U hebt toch uw leden opgetrom-
meld om in grote getale op de vergade-
ring te verschijnen omdat Van Goethem
er in het bestuur een vriendjeskliek van
wil maken door de kandidatuur van de
heer Slütter (de buurman van de heer
Van Goethem) te ondersteunen. Laat ik
u dan duidelijk maken dat ik tegen de
kandidatuur van de heer Slütter ben,
omdat ik het spelletje zoals dat door de
heer Lammers wordt gespeeld, al lang
had zien aankomen", aldus een verbol-
gen Van Goethem, die vervolgens nog
een aantal opmerkingen plaatste aan het
adres van de heer Lammers, waardoor
de vergadering behoorlijk verhit raakte.

Toen diezelfde heer Lammers nog een
niet al te vleiende opmerking maakte
over een vroeger bestuurslid (dit gebeur-
de bij de behandeling van de statuten-
wijziging) toen had hij het helemaal bij
het bestuur en vergadering verbruid.
De heer L. Slütter werd overigens wel
gekozen. De heren P.H. Emsbroek en J.
Koerselman werden herkozen.

ATTRAKTIEF ZOMER-
PROGRAMMA
Ondanks een nadelig saldo, mede ver-
oorzaakt door het 75-jarig bestaan,
heeft de VVV te Vorden voor een zeer
attraktief zomerprogramma gezorgd.
Hoofdmoot is vanzelfsprekend de tradi-
tionele achtkastelenfietstochten die
vanaf woensdag 25 juni tot en met
woensdag 27 augustus elke week wordt
gehouden. Te beginnen op maandag 23
juni wordt er elke maandagavond een
wandeling georganiseerd langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Bovendien elke
donderdagavond te beginnen op 26 juni
een avondwandeling op het landgoed
"Den Bramel".
Tweede Pinsterdag wordt het park van
kasteel de Wiersse voor het publiek
open gesteld. Dit gebeurt eveneens op
zondag l juni, zondag 20 juli en maan-
dag 21 juli.
Zaterdag 31 mei organiseert de zwem-
klub een zeskamp. Zaterdag 14 juni
jeugd rekreatiespeeldag in het zwembad
"In de Dennen". Zaterdag 21 juni de
Vordense zwemkampioenschappen.
Zondag 22 juni konsert Vordens Man-
nenkoor samen met het Hengelo's

Gemengd Koor nabij kasteel Vorden.
Dinsdag l juli orgelkonsert door Dirk
Jansz in de N.H. Kerk.
Dinsdag 8 juli Staringavond met korte
wandeling nabij kasteel Wildenborch.
Deze avond wordt verzorgd door ds.
Krajenbrink.
Woensdag 9 juli optreden Vordens
Huisvrouwenorkest in zaal de Herberg.
Donderdag 10 juli optreden folkloris-
tische dansgroep "De Knupduukskes"
met medewerking van de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers".

Zaterdag 12 juli Pretty Markt. Deze dag
tevens een fietstocht met attrakti^s ver-
zorgd door de "Knupduukskes".

Maandag 14 juli bezichtiging boerderij
van de heer A. G. Mennink. Dinsdag 15
juli grote boerenbruiloft op boerderij
het Schimmel m. m. v. "De Knupduuks-
kes" en de "Achtkastelendarpers".

Zaterdag 19 juli avondoriënteringswan-
deling op het Medler. Dinsdag 22 juli
Gelderse avond op de boerderij het
Schimmel, verzorgd door ds. Krajen-
brink en de "Knupduukskes".

Woensdag 23 juli touwtrekken om het
kampioenschap van Vorden. Donder-
dag 24 juli^^i-avond over het Achter-
hoekse bo^Pleven, verzorgd door de
heer van Roekei uit Zelhem. Zaterdag
26 juli groots opgezette rekreatiespelen
in het zwembad "In de Dennen". Vrij-
dag 25 juli, zaterdag 26 juli en zondag
27 juli " A k a s t e l e n weekend" van de
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Afbraak krotten subsidieregeling;
2. Ophalen huisvuil;
3. Kollektevergunningen;
4. Vergaderingen raadskommissies;
5. Wet Arob publikaties.

Afbraak krotten subsidie-
regeling
Met ingang van l mei 1980 is de Be-
schikking geldelijke steun afbraak van
krotten ingetrokken. Op grond van deze
beschikking bestond de mogelijkheid
om subsidie van ƒ 4000,- te krijgen in-
dien een eigenaar de krotwoning ging
afbreken. Deze mogelijkheid is thans
vervallen.

Ophalen huisvuil
Ten overvloede maken wij u er nog-
maals op attent dat er op donderdag 15
mei a.s. geen huisvuil zal worden opge-
haald. Dit zal pas gebeuren op donder-
dag 22 mei a.s.

Kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kollektevergunningen ver-
leend:
voor de periode 12 mei t/m 18 mei t.b.v.
de Nat. Commissie Alcoholbestrijding;
voor de periode 19 mei t/m 25 mei t.b.v.
A VO—Nederland.

Vergaderingen
raadskommissies
Kommissie Algemeen Bestuur c.a. op
woensdag 21 mei 1980 om 20.00 uur in
de boerderij nabij het Kasteel.
Aan de orde komen onder meer:

— Aankoop perceel grond, gelegen aan
de Nieuwstad van de heer H.S.J. Al-
bers, Zutphenseweg 6, te Vorden;

- Grondtransakties met de heer A.J.
Rouwenhorst, Rondweg 3 te

Vorden.

Kommissie Financiën c.a. op dinsdag 20
mei 1980 om 19.00 uur in het Koetshuis
buro Gemeentewerken.
— Wijziging van het Algemeen Ambte-

narenreglement en van de Uitke-
ringsverordening vrijwillig vervroegd
uittreden;

— Verstrekking van een lening aan de
woningbouwvereniging "Thuis
Best" voor de financiering van de
grond- en bouwkosten voor 15
woningwetwoningen;

— Voteren krediet voor het aanbrengen
van een torenuurwerk in het voorma-

lig koetshuis, thans buro gemeentewer-
ken;

— Ter kennisneming: procedureschema
voor de gemeentebegroting 1981;

— Warmte-isolatie van gemeentegebou-
wen;

— Begrotingswijzigingen.

Voor de openbare kommissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,

onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de sekretaris van de
kommissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt ge-
boden voordat de eigenlijke behan-
deling van de agenda begint;

2. De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering no-
dig is, beperking van de spreektijd
opleggen.

Wij maken u er overigens op attent
dat voor een ieder de stukken ter vi-
sie liggen in zowel het gemeentehuis

als in de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

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:

de heer G. Bogchelman, Christinalaan
2, Vorden voor de vergroting van een
schuur op perceel Nieuwstad 16;
de heer G. Stokkink, de Boonk "53, te
Vorden voor het gedeeltelijk vergroten
van het woonhuis aan de Boonk 33;
de heer D.J. Janssen, de Horsterkamp
27 te Vorden, voor het vergroten van de
garage op het perceel de Horsterkamp
27;
de heer A. J. Smeenk, de Steege 37 Vor-
den, voor het bouwen van een berging
op perceel de Steege 37; v

de heer B.A.M. Bleumink, Prins Bern-
hardweg 11 te Vorden, voor het bouwen
van een garage op perceel Prins Bern-
hardweg 11.

augustus Kastelentocht van de aanspan-
ning "In de Reep'n".
12 t/m 15 augustus Avondfietsvierdaag-
se Jong Gelre. Zaterdag 23 augustus
klubkampioenschappen wedstrijd-
zwemmen "Vorden '64". Maandag 25
t/m vrijdag 29 augustus nationale
avondzwemvierdaagse in het zwembad
"In de Dennen".

LUIDEN VAN DE KLOK
Tijdens de jaarvergadering van de VVV
te Vorden maakte voorzitter G.W.
Eyerkamp bekend dat de kans zeer
groot is dat het luiden van de klok (van
de Ned. Herv. Kerk) weer wordt inge-
steld. Sekretaris H. Lubberdink maakte
bekend dat de vereniging thans 212 le-
den telt. Voorts ging hij uitvoerig in op
de verschillende evenementen die het af-
gelopen jaar de revue zijn gepasseerd.
Onder andere namen 1675 personen aan
de Acht kastelentocht deel.
Penningmeester L. Westerhof zal we-
gens tijdgebrek zijn taak overdragen
aan de heer J. van Ark. De heer Wester-
hof blijft wel bestuurslid.

GEBOREN: Remco Heuvelink; Hans
Christian Ebbers;
ONDERTROUWD: M. Bargeman, en:
R. Steenblik; K.A. Kettelarij, en: A.J.
Kamperman;
GEHUWD: G.J.R. Roekevi-h, en:
I.E.U. Stöckmann; M.F.Fy^lulders,
en: B.J. Beuzel;
OVERLEDEN: Geen.

Dinsdag 5 augustus grote boerenbruiloft
op de boerderij 't Schimmel m. m. v.
"De Knupduukskes" en de "Achtkaste-
lendarpers". Donderdag 7 augustus dia-
avond over het Achterhoekse boerenle-
ven door de heer van Roekei. Zondag 10

Gezamenlijke kerkdienst op
Hemelvaartsdag
Deze week donderdag 15 mei, de
Hemelvaartsdag, zal er D.V. 's morgens
een gezamenlijke kerkdienst gehouden
worden van de Gereformeerde kerk en
de Hervormde gemeente te Vorden en
wel in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg.

Doopdienst in de Dorpskerk
De morgen-kerkdienst van a.s. zondag
18 mei zal in de Hervormde dorpskerk
een doopdienst zijn. Een groep kinderen
van de Zondagsschool in het dorp, die
spoedig de Zondagsschool gaan verla-
ten, maken deze dienst in z'n geheel
mee.
Na de dienst is er in de Kerkeraadska-
mer gelegenheid om de doopouders te
feliciteren met de doop van hun kind en
ook om zo (met een hand-druk) de on-
derlinge verbondenheid "hand-taste-
lijk" temaken.

Avonddienst: Jeugddienst
De avonddienst van a.s. zondagavond
18 mei zal een gezamenlijke Jeugddienst
zijn (in de Herv. kerk). In deze avond-
dienst hoopt voor te gaan de heer J.A.
Groen, godsdienstleraar te Amsterdam.
Er is verder koorzang en samenzang.

Nog een paar...
en alle 47 gasten uit Mc. Pherson (Ame-
rika) hebben onderdak tijdens hun ver-
blijf in Vorden van 7-10 juni. Dit stu-
dentenkoor hoopt mee te werken aan de
kerkdienst op zondagmorgen 8 juni in
de Vordense dorpskerk.
Opgave nog graag op het adres: Ruurlo-
seweg 19, tel. 1366.

Zondag 24 augustus...
Op enige kalenders en in enige agenda's
staat er al (zo is me verteld): "Gezamen-
lijke kerkedag te Vordend". Prima!
Ook de voorbereidingen gaan "gestadig
voort".
De rompkommissie, de centrale kom-
missie b.v. vergadert op a.s. maandag-
avond 19 mei.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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.

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-

Taxidienst: laxibedrijl Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN

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

4 en 5 juli: volksfeest Delden.

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 "bxcel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

Openbare
kommissievergaderingen
De kommissie financiën te Vorden komt
dinsdag 20 mei om 19.00 uur in een
openbare vergadering in het koetshuis
bijeen. Onder meer zal de isolatie van
een aantal gemeentegebouwen onder de
loupe worden genomen.
De raadskommissie voor Algemeen Be-
stuur komt woensdag 21 mei om 20.00
uur in de boerderij nabij het gemeente-
huis bijeen. Hier staat o.a. een grond-
transaktie met de heer A.J. Rouwen-
horst op de agenda. Dat komt hier op
neer dat de gemeente een perceel grond,
0.84.10 ha, van de heer Rouwenhorst
wil aankopen voor ƒ 46.640,-. Daar-
naast krijgt de heer Rouwenhorst een
vergoeding voor omrijden, af rasteren
etc. van ƒ 10.910,-, terwijl het in de be-
doeling ligt om 1.00.00 ha grond aan
Rouwenhorst te verkopen voor ƒ
55.500,-.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag,
10.00 uur, ds. J. Veenendaal; gez.
Dienst in Geref. Kerk.
Zondag 18 mei, 10.00 uur, ds. J.C. Kra-
jenbrink; bediening van de Doop; 19.00
uur, de heer J.A. Groen (Amsterdam);
gez. Jeugddienst; samenzang en koor-
zang.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 18 mei, 10.00 uur, ds. K. Feen-
stra, Vorden; 19.00 in de Hervormde
kerk Jeugddienst; de heer Jaap Groen,
Amsterdam.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 17 en zondag 18 mei, dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag: J.
Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207; J.
van Muiswinkel, Borculo, tel. 05457-
1981.
Zaterdag 17 en zondag 18 mei: G. Har-
bers, Doetinchem, tel. 08340-23938;
W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
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 ook dr. Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875; s.v.p. bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.



slagerij
VOOR DE BARBECUE

BARBECUE WORST
per stuk

VERSE

KUIKENBOUTEN 500 gram
VOLOP VOORRADIG!!
DIVERSE SOORTEN VLEES IN MARINADES

VARKENSROLLADE heel kilo 990
BARBECUE SCHIJVEN per stuk 98
GEBR.ROSBIEFofROLLADE 100gram 198
BERUNER LEVERWORST 100 gram 89
KALFSGEHAKT 100 gram 98
MAANDAG 19 MEI

SPEKLAPPEN kilo
DINSDAG 20 MEI

SCHOUDERKARBONADE kilo

WOENSDAG 21 MEI

GEHAKT H.O.H. kilo

^ groenteman

20 JAFFA'S LATE

SINAASAPPELEN
2 FORSE KROPPEN SLA 98

189
Bakje ± 250 gram Italiaanse

AARDBEIEN
1 bos witte of gele horum

CHRYSANTEN
1 bos witte of gele

FREESIA'S MET GROEN

SAMEN SLECHTS

4 grote geraniums
diverse tinten
per stuk 295

10.

VAT 69 WHISKY
fles van 1695 voor

1495
PISANG AMBON
fles van 1350 voor 1095

VFFNFNRAAI ÎIPFRMARirTEM nu ZUTPHEN' BORCULO • HENGELO IGLO)VCCNCIMUHHL ourcnlVIHnlv l tN ÜV RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN
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CROX

HALVARINE
kuip 500 gram
van 85

VOOR
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m y^*st**.
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AFTERNOON
THEEZAKJES
VAN NELLE

pak geen 129
of 1J 5

iR NU

KRAKEUNtEN
grote baal ± 30 stuks
van 275 voor

KLINKHAMER

GRONINGER KOEK 1 7 K
3 soorten, van 198 voor l f V

HONIG

VERMICELLI
middel of fijn
pak 250 gram van 99 voor

DEZE WEEK VOLOP BARBECUE-VOORDEEL
BIJ UW V.S.-MARKT

CLASSE ROYAL
PILS
krat 24 fles
van 912 voor

CADUM OF
PALMOLIVE ZEEP
pak 3 tabletten
van 169 voor

JOLLY

DUOPUDDING
van 155 voor

HERSCHI

PUB LIMONADE
1 literfles van 79 voor

HIBACHI

DUBBELE
BARBECUE
van 1295 voor 1095

UALVt

PINDA SATHESAUS Q9K
pot350g., van 384voor Vd M

GOUDSE KAAS
V.v. jong belegen
heel kilo

MOEZELWIJN

ZELLER
GRAFSCHAFT
1 literfles, van 645 voor

HOUTSKOOL
zak 2 kilo
van 349 voor

AANMAAK-
BLOKJES
pak van 135 voor

DANEROLE

CROISSANTS
blik 6 stuks
van 289 voor

BARBECUE PENNEN
•kaart 10 stuks
van 249 voor

GROF

VOLKORENBROOD
800 gram

CHATEAU
LA RAMONETTE 1973
een jonge frisse
rode bordeaux
nu per fles

COBERCO DAGVERSE

HALFVOLLE MELK

FRENZEL

RAUWKOST SALADE
grote pot van 475 voor

TUINFAKKELS
pak 3 stuks
van 275 voor

BRIKETTEN
zak 2 kilo
van 349 voor

SERVETTEN
pak 100 stuks
van 115 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 16/5 TOT !



Ca niet op vakantie zonder...
uw Eurocheques on 5dagen leverbaar) of Reischeques en uw ideale reis- en
internationale automobilistenverzekering van de ...

Rabobank
Nadere informatie aan de balie van onze kantoren

Hierbij betuigen wij onze
oprechte dank voor de be-
langstelling en medeleven dat
u hebt getoond na het zo plot-
seling overlijden van mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

Aaltje Groot Wassink-Waarlo

M. Groot Wassink
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, mei 1980

Te huur gevraagd: groente-
tuin in omgeving Vorden.
Telefoon 2829

Te koop: regeninstallatie.
Telefoon 05752-1383

Te koop: z.g.oJb. kinder-
schrijf buro. Telefoon 1603

Te koop: ± 2,10 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 17 mei 2 uur bij A.J.
Vruggink, Deldensebroekweg
3 te Vorden

Nieuwstad 26, Vorden
BARINK

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

chtvcetig

Code 338 EEE leest
gebroken wit, suède
Fl. 99,95

-*-——^ rvv. j ui > .11 ii.

IVMKKINK
Nieuw Mad 14 . Vorden • Telefoon "5 75? 2.W

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

Losse verkoop:

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

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

Kunst gebitten reparatie /
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 20 mei a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

J. SCHOTSMAN
B. SCHOTSMAN-KOOPMAN
BEA EN HENK
THEO EN GERDIEN
GERRIT
TINIE EN THEO

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 23 mei van
15.00 tot 16.30 uur in café-wegrestaurant „de Bogge-
laar" te Warnsveld.

7251 HK Vorden, mei 1980
Joostinkwej 6

1940 1980

40 jaar

en

H. GROOT ROESSINK

Wij willen dit ge?amenlijk vieren met familie, mede-
werkers, buren, relaties en kennissen op zaterdag 24

mei a.s. in hotel Bakker te Vorden.

Wij houden receptie van 20.00 tot 22.00 uur.

FAM. H. GROOT ROESSINK

Vorden, mei 1980
Hengeloseweg 7-9

Op woensdag 28 mei hopen wij met onze kinderen en
opa ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H.J. BOESVELD
W.E. BOESVELD-DENGERINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café
,,de Herberg", Dorpsstraat lOa te Vor-
den.

Vorden, mei 1980
Strodijk 5

Langs deze weg wil ik allen, die mijn 80e verjaardag
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt met hun
komst, kado's, bloemen en felicitaties, heel hartelijk
dank zeggen.

Mevr. B. Ruesink-Heijink

7255 DH Hengelo (Gld.), mei 1980
Ruurloseweg 18

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

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

Fam. A. Postma, Ruurloseweg 6, Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat in verband met herstraatwerk
van de Brandenborchweg, deze weg zal zijn afgeslo-
ten voor alle verkeer in beide richtingen en wel voor
de periode 19 mei t/m 20 juni 1980, of zoveel langer
of korter als nodig is i.v.m. de uit te voeren werk-
zaamheden. De omleiding van het verkeer zal naar
gelang de voortgang der werkzaamheden, per wegvak
geschieden en door verkeersborden worden aangege-
ven.

Vorden, 14 mei 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de loco-burgemeester,
J. Drijfhout H.A. Bogchelman

A.S. vrijdag 16 mei
is onze winkel

CESLOTEN

Loodgietersbedrijf wiltlnk

, Jk Herberg"
DORPSSTRAAT 10a, TELEFOON 2243

A.s. donderdag
Hemelvaartsdag
zijn wij de gehele
dag geopend

Dr. van Tongeren

Is afwezig van
19 t/m 23 mei

Patiënten wiens naam begint met één van de letters
A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Vaneker, ZÏitp-
henseweg 62, telefoon 2432.
Patiënten van L t/m Z naar dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, telefoon 1255

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

Tel. 05750-13813

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

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

OP ZEER GOEDE STAND

I
te bouwen

VRIJSTAANDE
VILLA'S

TE HENGELO (GLD.)

Bouwonderneming Wullink is gestart met de bouw
van een 6-tal kapitale semi-bungalows/villa's aan de
Snethlageweg te Hengelo (Gld.).

Deze villa's waarvan er inmiddels 2 verkocht zijn, zijn
ontworpen door Architektenburo De Wijs B.V.

U heeft keuze uit 4 ontwerpen, die zowel qua vorm-
geving als qua inhoud verschillend zijn. Kavelgroottes
+ 700 ca.
Met uw wensen zal zoveel mogelijk rekening worden
gehouden.

Wij maken u in het bijzonder attent op de zeer goede
architektonische vormgeving, die bijv. tot uiting komt
in een trap naar de entree, de balkons of het schitte-
rende dakterras, de fraaie gedeeltelijk ommuurde ter-
rassen, een speels niveauverschil in vloeren (split le-
vel) en in de vele leefruimte, zowel in als om de wo-
ning.

Deze van handvormsteen te bouwen woningen zijn
uiteraard uitstekend geïsoleerd en o.a. voorzien van:
een grote woonkamer met open haard — 4 royale
slaapkamers (in een enkel geval met extra
werk/studeerkamer) -- een ruime luxe badkamer
(meestal met extra doucheruimte) — een berging of
bijkeuken — een garage en natuurlijk C.V.

Daar de woningen geheel van elkaar verschillen wil-
len wij u gaarne geheel vrijblijvend een nadere toe-
lichting geven. Om een eerste indruk te krijgen van
dit bouwplan is ook fotopost aanwezig, die wij u op
verzoek uiteraard gaarne toesturen.

Prijzen vanaf f 360.900,- tot f 435.900,- vrij op
naam.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA™

GROTE PLUS AANBIEDING!
Husqvarna motormaaier. Kies bij ons uit 10 typen
sterke, robuuste, lichtlopende motormaaiers van

Husqvarna: kwaliteit... uit Zweden! Dan krijgt u daar
tijdelijk een grandioze verrassing bij:

GRATIS: elektrische graskanten-maaier.
U maait zorgeloos langs bomen, struiken, onder

afrasteringen enz. Tijdelijk gratis bij aankoop van
bepaalde typen Husqvarna motormaaiers.

Winkelwaarde: f 139,-. Wilt u liever contant geld?
Dan krijgt u f 69,50.

Husqvarna
Kwaliteit uit Zweden.

Kom kijken, kiezen, kopen bij uw vakhandelaar:

barèndsen
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

SCHAPEN SCHEREN
B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden, tel. 05752-1558

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

Radio/
rv-servlce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten
ZA^uur-service«derdelen direkt leverbaar

WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Wij maken van oud
nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen v
- 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.

Vele soorten
PERKPLANTEN

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

HUITINK
Ruurloseweg 60,
7251 LS Kranenburg-Vorden

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Te koop: opoe-fiets en da-
mesfiets. Het Wiemelink 34,
Vorden

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt. '
„De Olde Meulle"
Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

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

S Wi M W E AR]

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

IHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Col ly breng t
fleurige mode

Lichte fleurige mode, op goede leest geschoeid
in verschillende modekleuren.

In de maten 36 t/m 42

verkrijgbaar bij
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 15 mei 1980
42e jaargang nr. 11

Gouden paar in Vorden

Op vrijdag 9 mei jl. waren Garrit Brandenburg en Antonia Regelink, wonende op de boerderij 't Mombarg in de
buurtschap Linde vijftig jaar getrouwd. De bruidegom, die zijn hele leven landbouwer is geweest, heeft in de oor-
logsjaren veel voor de zgn. onderduikers gedaan. Zijn grootste hobby is het jagen en daarnaast knutselt en timmert
hij graag. Zijn vrouw Toos werd geboren op de boerderij 't Huiskamp aan de Hengeloseweg te Vorden. Zij bered-
dert nog steeds het huishouden. Het echtpaar Brandenburg woont bij hun enige zoon in en hebben twee kleinkinde-
ren. Het feest is vrijdag gevierd met een drukbezochte receptie in zaal Schoenaker en 's avonds een f eestavond waar
de muziekvereniging Sursum Corda het echtpaar een serenade bracht hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOLLEYBAL

Rat t i blijft tweede klusser
Ratti zal in het volgende voetbalseizoen
met haar eerste elftal, afd. zondag, op-
nieuw in de tweede klas mogen uitko-
men. Doordat men - evenals enkele ja-
ren geleden - met eenzelfde puntenaan-
tal gelijk onderaan eindigde met Oeken,
moest een fceslissingsduel worden ge-
speeld tussen beide degradatie-kandida-
ten.
Ratti speelde een zeer goede partij en
leek als herboren. Het duel vond plaats
op het sportterrein van de v.v. Hercules
in Zutphen. De Rattianen waren voor
rust voordurend in de aanval en na tien
minuten wist Jan Schoenaker (midden-
voor) de score te openen, alleen voor
doel maakte hij geen fout: 1-0.
Oeken kon enkele tegenaanvallen lance-
ren, maar Huitink stond op zijn post,
zodat de rust met deze stand inging.
Na de thee vergrootte Ton Overbeek de
voorsprong tot 2-0, toen hij een goed
aangegeven voorzet over de uitlopende
doelverdediger in de rechterbovenhoek
lobte: 2-0.
Ratti bleef sterker en door Rob Heuve-
link (linksbuiten) werd de score op 3-0
gebracht. Tien minuten voor tijd werd
Theo Polman, die een doorbraak had
geforceerd, vastgehouden door enkele
Oekenspelers. De aan Ratti toegewezen
strafschop, werd door Bart Overbeek
feilloos ingeschoten: 4-0. Met deze eind-
stand was Ratti uiteraard dubbel en
dwars tevreden; het betekende het be-
houd van het tweede klasserschap. Pro-
ficiat!

Voetbaltoernooi
De jeugdafdeling van de voetbalvereni-
ging "Vorden" organiseert zaterdag Ijf
mei een toernooi voor B-elftallen. Aan
dit toernooi dat op het gemeentelijk
sportpark wordt gehouden, nemen 15
teams deel die in vier poules worden on-
dergebracht. Zondag 18 mei is er een
toernooi voor A-elftallen met in totaal
12 ploegen.

Vorden III verliest
beslissingswedstrijd
Om uit te maken wie de kampioensvlag
mocht hijsen speelde Vorden III zon-
dagmorgen op het Socii-terrein in Wich-
mond een beslissingswedstrijd tegen Be
Quick IV. De Zutphenaren wonnen met
het kleinst mogelijke verschil: 1-0.

Ruurlo en De Hoven winnaar
jeugdtoernooi Vorden
Aan het voetbaltoernooi voor C-junio-
ren namen zaterdag in Vorden 25 ploe-
gen deel. In de Cl klasse ging de finale
tussen De Graafschap en Ruurlo. Deze
ontmoeting eindigde in 0-0, waarna
Ruurlo won na strafschoppen; 3. Zelos;
4. Zelhem.
Bij de C2 ging de finale tussen Vorden
en De Hoven. Laatstgenoemde won met
4-0; 3. Viod; 4. Ratti. Als sportiefste
ploeg kwam Essen uit Duitsland uit de
bus.

WATERPOLO

Waterpolotoernooi
In Zutphen werd in het Graaf Ottobad
een miniwaterpolotoernooi georgani-
seerd waaraan werd deelgenomen door
Vorden, Brummen, Hengelo en de Han-
zekikkers uit Zutphen. De uitslagen
waren: Vorden-Brummen 3-7; Brum-
men-He-Key 2-6; He-Key-Hanzekikkers
0-4; Hanzekikkers-Vorden 6-1; Vorden-
He-Key 3-1; Brummen-Hanzekikkers 0-
2.
Hanzekikkers werd met 6 punten over-
tuigend winnaar. De overige teams ein-
digden allen met 2 punten. Dankzij een
beter doelgemiddelde werd He-Key
tweede; Brummen derde en Vorden
vierde.

TOUWTREKKEN

namige buurt heeft de organisatie van
dit evenement, dat zal plaatsvinden op
het sportterrein bij café Halfweg aan de
weg Zelhem-Doetinchem. Het toernooi
begint 's morgens al met de wedstrijden
in de 720 kg^AO kg klassen de de jeugd-
klassen A, B^^
De spanning in de zware klassen (720
kg) neemt zienderogen toe, vooral nu
men op de helft van de kompetitie is
gekomen. Heure, dat op het laatste
toernooi in tffceek verrassend winnaar
werd, staat^Ri met Twente I gelijk.
Beide teams zijn kanshebbers, evenals
Eibergen en Bekveld.
In de 560 kg klasse heeft Bekveld I zich
hersteld, maar vindt het sterke Vorden
en Eibergen op zijn weg naar de top.
Laatstgenoemde twee staan gelijk in het
klassement, na drie toernooien. Bij de
jeugd kan Oosterwij k in de A-klasse
nog hoge ogen gooien, want men speelt
hier in eigen home.
Na drie toernooien is de stand in de
bondskompetitie:
720 kg klasse: l. Heure en Twente I elk
met 29 p; 2. Eibergen 27 p; 3. Bekveld
23 p; 4. EHTC 9 p; 5. Hofboys 8 p; 6.
Twente II l p.
560 kg klasse: l. Vorden en Eibergen elk
35 p; 2. Bekveld I 32 p; 3. Heure 26 p; 4.
Erichem 20 p; 5. Bathmen 12 p; 6. Bek-
veld II en EHTC elk met 4 p.
Jeugd A: 1. Bekveld 30 p; 2. Treklust,
Warnsveld 21 p; 3. Oosterwijk 20 p; 4.
Bisons ii p; 5. Erichem 5 p; 6. Heure 3 p.

Vriendschappelijk voetbal
Vorden I heeft zondagmorgen de
vriendschappelijke wedstrijd tegen
OBW uit Zevenaar met 2-1 gewonnen.
OBW II versloeg Vorden II met 4-2.

Zondag 18 mei 4e bonds-
toernooi in Zelhem
Voor gewest Oost van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond zal op zondag 18
mei het vierde bondstoernooi, meetel-
lend voor de zomerkompetitie worden
gehouden in Zelhem. De plaatselijke
vereniging TTV Oosterwijk uit de glijk-

MOTORSPORT

Jan Oosterink winnaar cross-
westrijd '' Graafschaprijders''
Jan Oosterink is zaterdagmiddag op het
circuit "Delden" in de klasse boven de
250 cc winnaar geworden van de tweede
onderlinge crpsswedstrijd. Jan Ooste-
rink behaalde 60 punten; 2. J. Koop, 52
punten; 3. H. Heilegers, 52 punten.
Klasse jeugd 50 cc: 1. Robert Helmink,
60 punten; 2. Hans Bosch, 54 punten; 3.
Marcel Bulten, 50 punten.
Klasse B 125 cc: 1. B. Sloot, 57 punten;
2. B. Rouwenhorst, 50 punten; 3. G.
Scheffer, 48 punten.
Klasse B 250 cc en hoger: 1. H. Vis-
schers, 57 punten; 2. J. Herkink, 57
punten; 3. J. Klein Brinke, 50 punten.
Klasse A 125 cc: 1. R. Oosterink, 60
punten; 2. H. Memelink, 50 punten; 3.
N. Bouwmeester, 46 punten.

Hemelvaartsrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorklub "De
Graafschaprijders" organiseert Hemel-
vaartsdag een oriënteringsrit voor

auto's, motoren en bromfietsen in de A-
klasse; B-klasse of in de Toerklasse. De
start is vanaf 7.00 uur 's morgens bij ca-
fé-restaurant Schoenaker op de Kranen-
burg. Deze rit telt tevens mee voor het
klubkampioenschap.
Voor dit jaar staan verder nog ritten op
het programma op l juni, 27 juli, 28
september, 9 november en 12 december.

Twee uurscross
"Graafschaprijders''
Gestimuleerd door het sukses van vorig
jaar is de Vordense motorklub "De
Graafschaprijders" voornemens om op
zaterdag 17 mei wederom een "Twee-
uurscrosswedstrijd" te organiseren op
het circuit van "Delden". De deelname
is alleen mogelijk voor rijders die be-
schikken over een motor met een cylin-
derinhoud van 125 cc en hoger.

Monsterzege Vordense
dammers
De Vordense damklub DCV heeft de
ontmoeting tegen DZW uit Warnsveld
met 5-23 gewonnen. De uitslagen waren:
Achterstraat-Grotenhuis 0-2; Groen jr.-
Masselink 0-2; Smedinga-Wassink 0-2;
Kampman-Krajenbrink 0-2; Lammers
sr.-v.d. Schaaf 0-2; Achterstraat-Slutter
2-0; Groen jr.-Dimmendaal 0-2; Kral-
Wiersma 1-1; v. Beek-Lankhaar 0-2;
Mej. Buist-Breuker 0-2; Jager-ter Beest
1-1; Voortman-Hoenink 0-2; Boven-
kerk-Wansink 0-2; Postma-Esselink 1-
1.

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge kompetiti [Pkn de
Vordense damklub DCV werdmjte vol-
gende wedstrijden gespeeld: H^lcman-
Hiddink 2-0; Esselink-Rossel 2-0.
Jeugd, groep I: N. de Klerk-A. Plijter 2-
0; H. Dijk-R. Brummelman 0-2; N. de
Klerk-R. Brummelman 0-2; groep II: E.
te Velthuis-D. Hoekman 2-O^M. van
Burk-H. v.d. Kamer 2-0; E. Wmmel-
man-J. Slutter 2-0; M. Burk-D. Hoek-
man 2-0; groep III: J. v.d. Kamer-B, de
Jonger 2-0; R. Bruinsma-H. van Langen
2-0; M. Boerkamp-R. Bulten 2-0; F.
Rouwenhorst-G. Brinkman 1-1; J. v.d.
Kamer-G. Brinkman 2-0; M. Boerkamp
-R. Bruinsma 2-0; F. Rouwenhorst-B,
de Jonge 2-0; groep IV: R. Slutter-H.
Berenpas 2-0; R. Lichtenberg-B. Voort-
man 2-0; P. Besselink-B. Huetink 2-0;
R. Mullink-E. Hengeveld 2-0; B. Nue-
sink-J. Kuin 2-0; B. Voortman-R. Slut-
ter 0-2; B. Huetink-E. Hengeveld 2-0;
P. Besselink-J. Kuin 2-0; R. de Beus-R.
Lichtenberg 2-0; H. Berenpas-E. Hen-
geveld 2-0; R. de Beus-R. Mullink 2-0;
B. Nuesink-B. Huetink 0-2; B. Huetink-
R. Slutter 0-2; B. Voortman-R. de Beus
0-2; R. de Beus-R. Slutter 0-2.

Zwemkampioenschappen
Zaterdagmiddag 21 juni organiseert de
zwem- en poloklub "Vorden '64" in het
zwembad "In de Dennen" de Vordense
Zwemkampioenschappen. Zaterdag 23
augustus worden de klubkampioen-
schappen georganiseerd. Op 7 en 8 juni
zullen teams van de polo-afdeling deel-
nemen aan een toernooi in Borculo.

Herenteam VTP suksesvol
Door een 6-0 overwinning op Ruurlo zet
het herenteam van VTP zijn overwin-
ningenreeks voort. Zaterdag kan het
team tegen Drieslag uit Laag-Keppel
kampioen worden.

Het mix-team herstelde zich van de ne-
derlaag van vorige weeek door nu met 5-
0 van de Stoven uit Zupthen te winnen.
Afdelingskampioen kan men echter niet

meer worden.
Varsseveld bleek voor het juniorenteam
te sterk, zodat met een 6-0 nederlaag

naar huis moest worden teruggekeerd.
In de zondagkompetitie verloor het mix-
team van Quick-Oldenzaal 5-3. Het he-
renteam van Vorden speelde met 3-3
gelijk tegen Bergh.

Het komende weekend vinden de laatste
kompetitiewedstrijden plaats, waarna
de promotiewedstrijden beginnen.
Gespeeld wordt: zaterdag junioren Mal-
lumse Molen-VTP; heren: Drieslag-
VTP; mix VTP-Neede; zondag heren
VTP-Zelhem; mix Mallumse Molen-
VTP.

Honderdste jeugdlid VTP
De Vordense tennisvereniging VTP
heeft deze week het honderdste jeugdlid
ingeschreven. Het was Hans Hakvoort
op de Brinkerhof 105.
Het bestuur wilde dit heuglijke feit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Hans
zal dientengevolge een tennisshirt met
VTP embleem ontvangen.
De toeloop van jeugdleden levert de ve-
reniging echter wel problemen op zodat
momenteel wordt overwogen om tijde-
lijk een ledenstop voor junioren in te
voeren.

3e prijs voor Jong Gelre Vorden
Op de provinciale voorjaarsvergadering van Jong Gelre werd bekend ge-
maakt dat de afdeling Vorden met het toneelstuk "Het hing in de lucht"
een derde plaats heeft behaald. In totaal namen 17 afdelingen aan deze to-
neelrevue wedstrijd deel. Almen behaalde de eerste plaats terwijl Herwij-
nen de tweede plaats werd toebedeeld.

DISKUSSIEAVOND NVSH
Jong Gelre afdeling Vorden kan met
sukses terugzien op een diskussieavond
met leden van de NVSH. Na eerst ge-
hoord te hebben wat de NVSH allemaal
doet, werd er gediskussieerd over onder-
werpen als: samenwonen, trouwen,
echtscheidingen, voorbehoedsmiddelen
en sterilisatie.

VOETBALTOERNOOI
Op de velden van de voetbalvereniging
"Vorden" wordt er op 14 mei en 21 mei

door de regio West AchternoeK ^u
voetbaltoernooi georganiseerd. Jong
Gelre Vorden speelt op 14 mei tegen de
afdelingen Hengelo, Steenderen, Hum-
melo en Laren. Op 21 mei tegen Warns-
veld en Almen. De wedstrijden begin-
nen om 19.00 uur. De sterkste teams
gaan over naar de provinciale buiten-
sportdag welke op 31 mei in Aalten op
het AZSV terrein wordt gehouden. Te-
Vens worden hier de provinciale hand-
bal-, volleybal- en touwtrekwedstrijden
gespeeld. Ook staat een aantal individu-
ele sporten op het programma.

Blokt lui t- en melodika-
klub Vorden bezocht
het Bornhof in Zutphen
Zondagmorgen bracht de blokfluit- en
melodikaklub een bezoek aan het Born-
hof in Zutphen. Op uitnodiging werd
daar een koffiekonsert gegeven. Dat dit
op moederdag gebeurde, gaf dit uitste-
kende muzikale uur een apart karakter.
Dat de blokfluit- en melodikaklub terug
kan zien op een goed verzorgde morgen
voor de bewoners van het Bornhof,
kwam tot uiting in de woorden van de
direktrice. Dat de bejaarde bewoners
van het Bornhof genoten hebben, bewe-
zen ze, door spontaan een dansje te
maken.
Vorden mag trots zijn op zo'n muziek-
klub, aldus de direktrice in haar dank-
woord tot de heer de Boer (de leider van
de klub) en zijn aanhang.
Alle kinderen kregen een tegeltje aange-
boden, vanwege het 660 jarig bestaan
van het Bornhof.
Op zondagmorgen 8 juni a.s. wordt in
Steenderen een soortgelijke morgen ver-

zorgd. Mochten er liefhebbers zijn, die
dit bij willen wonen: om 9 uur 's mor-
gens vertrekken wij richting Steenderen.

Nieuws van gymnastiek-
vereniging '' Sparta''
Zaterdag 19 april ging "Sparta" met
een afvaardiging van 17 meisjes (onder
leiding van de heer Groot Wassink) naar
wedstrijden voor aspirant jongens en
meisjes in Doetinchem. De prestaties
logen er niet om. De meisjes behaalden
een Ie prijs en twee maal een 2e prijs.
Op 26 april werd in Zelhem weer de
huisvrouwendag gehouden. Tien
vrouwen uit Vorden hebben deze dag
bezocht. Volgens jaar meer vrouwen
misschien?
10 mei j.l. organiseerde het rayon "de
Berkelstreek" een jeugddag voor kin-
deren van 6-12 jaar. Zoals ieder jaar was
er weer veel animo. 46 kinderen deden
mee. De dag is mede een sukses ge-
worden door de inzet van enkele ouders,
die de kinderen begeleidden bij de spel-
letjes.

Bi'j ons in d'n Achterhook
5 mei 1945: nao vief jaor oorlog is de narugheid veurbi'j. 8 mei 1980:
weer oorlog, now tussen de plaatselukke Winkeliersver, en de V. V. V.
Gelukkug blif, deur 't onbrekk'n van tanks en zwaor geschut, de
schaa an materialen beperkt tot een köpken maor de geestelukke
schaa was groot!
Zo ongeveer zol degene die zich met de plaatselukke geschiedenis
bezug höld 't een en ander könn'n vemelden, afgaonde op wat t'r
zaoterdag in de krante ston. En d'r is gin readen umme an de waor-
heid daorvan te twiefelen.
Wel jammeer eigenluk dat in zo'n kleine plaatse at Vorden is, twee
verenuggingen, die 'n helen hoop dezelfde belangen heb, 't zo slech
met mekare kont vinn'n. Now zal 't wel neet zo wean dat de lejen
mekare in de heure vliegt want d'r bunt t'r nogal wat die bi'j beide
verenugingen op de lieste staot. Zichzelf af smeer'n zölt ze wel neet
doen.
Persoonlukke dinge spölt in zukke kwesties vake un rolle. Nem daor-
bi'j de onvolwassenheid van de veurzitters ('n enen umdat e vewach-
tingen wekt die te neet waor kan maken, 'n ander umdat e zich te vol-
le lot gaon) en dan hei'j 't schaop an 't driet'n. Maor jao, daor
gebeurt wel meer wondere dinge bi'j bestuursvekiezingen.
Nem now Gart-Jan van 't Haor. Den is veur un jaor of wat trugge,
tot ieders vebazing, bi'j de zangverenugging in 't bestuur ekomm'n.
Gart-Jan had daor al lange op evlast maor 't was um al un keer of
wat mis gaone, ondanks zien liefebri'je die hee in de zang hadde. Gin
rippetietsie had e ooit oavereslagen en met de feestaovund ston e ok
altied veuran, met de boel helpten opmaken wel te vestaon maor dat
had e zelf ens neet in de gaten en de anderen wel. Un pilsjen smaken
um altied 't beste at 'n anderen um betaal'n.
Daags nao die bestuursvekiezing leep um de börgemeister tegen 't
lief.
"Nog gefilseteerd, Gart-Jan, da'j in 't bestuur van de zang ekomm'n
bunt, zee meugt ow hier schienbaor nog wel goed lien."
"Jao, jao, dat wel, maor 't was wel op 't kentjen af. Zee waarn eers
van plan um den zoltzak van een buurman van mien, Dark van de
Pinzel, te benuumen. Maor too bun'k in de volle zaal gaon staon en
hebbe rondeschreeuwd of zee gin grotere osse veur 't bestuur könn'n
vinn'n. Now, en too heb ze mien ekoazen!"
Zo zie'j maor, 't is oaveral 't zelfde bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



In onze herenafdeling
vindt u een modieuze en klassieke kollektie mode

kostuums en
composé's vanaf 285,- en Jou,

kolberts en blazers
vanaf..

pantalons
in cord en linnen stretch vanaf.

terlenka's
vanaf. .

175.-

89,

69,

159.-

85,-

Grote sortering sweat-shirts, T-shirts,
overhemden, polo s enz.

Modecentrum

suede en nappa jasjes
vanaf

terlenka Jacks
vanaf..

l Dé
eraswrdinders.o

l r *
l - *^2

4 typen
3 versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snijbreedte

eigen reparatie-
slljpinrlchtlng

„JOWE"
KEYENBÜRG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Je eerste stap in de maatschappij
zetje met de Bondsspaarbank.

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurio
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Nu je de schooldeur voor de laatste keer

achter je hebt dichtgetrokken, kom je voor vragen

te staan waar je een paar weken geleden nog geen

weet van had.
"Hoeveel bedraagt het minimumloon van een

18-jarige?", "Hoe vraag ik een studiebeurs aan?"

"Hoe schrijf ik een goeie sollicitatiebrief?", enz.

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

dat je antwoord geeft op al deze vragen. Een soort

wegwijzer voor schoolverlaters dus. Vol raad-

gevingen en leuke tips. Een hoofdstukje over hoe je

het goedkoopste kunt reizen, vind je er bijvoorbeeld

ook in terug.
Je krijgt het boekje gratis en voor niks als je

even langs gaat bij de Bondsspaarbank. Je hoeft er

niet eens een rekening voor te openen. Al zou dat

op zich misschien zo

gek nog niet zijn.

Loop dus even

binnen bij de

Bondsspaarbank.

Er is er altijd één

in de buurt.

L '

Slimme schoolverlaters
lopen even binnen bij de

BONDSSPAARBANK S
met kantoren te: Vorden, Ruurio, Barchem. .

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

"

ü : <

voor goed
antiek

DE
"VELDT^OEK"

tuiten Doctinchcmcn Ruurio
VeMhoekseweg 11-1)

057 J* -491

'

>
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Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wlelig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

ti JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Automobilisten opgelet.'
HOEKSTRA B.V.

Goorseweg 13, Lochem - Tel. 05730-4765, na 18.00 uur 05735-2378

Naast ons off.-dealerschap van Corvair vouwdaken voor Zutphen, Lochem, Ruurio,
Goor, Neede. Groenio en omstreken zijn wij thans ook in de gelegenheid om voor u de
„Sunroof" klapdaken en de „Skytrenda" glazen achulfdakan in uw auto te
monteren

Skytrerd
is de nieuwe

trend in open daken
Want Skytrend kombineert nu

de voof delen van een Sunroof-Soft top
met die van een conventioneel schuif dak

Skytrend is laag in prijs. T U V gekeurd. .̂ ^^_

Ook voor ALLE AUTOSCHADES met de modernste
rfchtapparatuur en de nieuwste spuit/moffelcabines

Varder verzorgen wij voor u
• TAXATES • EXPERTISES

Tevens zijn wij gespecialiseerd in de nieuwste anti-roeat behandeling ,, Waxoyi"
met 5 jaar schriftelijke garantie

Autoschadeherstel bed rijf
HOEKSTRA BV LOCHEM

OOK TE BESTELLEN: Hoekstra BV, Slingelweg 21, Winterswijk, telefoon 05430-2556

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bruto premie: basispremie f 200,— +
f 1,— per f 1000,— van de totale ver-
zekerde waarde per jaar.

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

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

Speciale kermisaanbieding
Jongens en meisjes opgelet:

PRACHT KWALITEIT MERK-
SPIJKERBROEK
met smalle pijp

nu 2 stuks voor

alle maten voorradig

Modecentrum

nu ook elektra



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Wij hebben weer volop bloeiende

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

geranium hang en tuccia
tomatenplanten en chrysantenstekken

ook voor zelfbediening

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

3 e>6 O

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

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

Voor een deskundig advies over

levensverzekeringen en
alle andere
verzekeringsvormen
naar:

J.A. NORDE
LEVEN-INSPEKTEUR

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

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Raataurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. «654

Bebie-koek „Elientjc
uw bebie speciaalzaak

«
'aS? uw kinderwagen
^ voor slechts ƒ 50,-? |

Dat kan als u ons vroegtijdig de
exakte geboortedatum opgeeft van uw baby.

De van tevoren door u uitgezochte kinder-
wagen kost u dan slechts

ƒ 50,-
Deze aktie loopt van l juni tot l augustus ,j?'

JEft
Veiligheid voor alles bij:

Burg. Gallécstraat 44. Vorderi.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

l̂ ev„0'*ak 9'hetbe

*4>&
700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VOROEN - Tel. 05752-2124

zondag 18 mei

Excalibur

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

?<*« $&&?***&•«
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*^ 5£»a/-

Bouwkundig adviesburo
G.H. VadC|S Het Hoge 11, 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

Pinksteraanbieding bij
Modecentrum

Ruurlo

1O% korting op regenmantels
en 10% korting op klnderjacks
en jasjes en bij leder kinder-
Jack

Een leuke fleurige pet KADO!
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Hulpverleners vragen hulp
Avo-Nederland, vereniging voor ar-
beids- en welzijnszorg voor gehandicap-
ten, wordt jaarlijks overstelpt met hulp-
vragen. Het gaat hierbij zowel om hulp-
vragen om materieel als op adviserend
gebied.
Na ondermeer het invoeren van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) had deze organisatie verwacht,
dat er minder hulpvragen zouden ko-
men. Ook thans bestaat er nog een grote
behoefte bij de gehandicapten aan ge-
specialiseerde en professionele hulp.
In haar 35-jarig bestaan heeft Avo-Ne-
derland ervaring en deskundigheid op-
gedaan om aan de vele hulpvragen te
kunnen voldoen.
Echter op één gebied schieten haar eigen
mogelijkheden te kort en wel op finan-
cieel gebied. Door de jaarlijkse kollekte
is zij deels in staat aan de vele vragen te-
gemoet te komen. Ook nu weer doet zij
een dringend beroep op uw financiële
hulp.
De vereniging stelt zich onafhankelijk
op. Avo-Nederland streeft naar een sa-
menleving, waarin de gehandicapten de-
zelfde kansen en mogelijkheden hebben
als niet gehandicapten. Bij huisvesting
en werk, bij sport, spel, rekreatie en va-
kantie, bij vervoer, enz. Gehandicapten

worden in het dagelijks leven nog maar
al te vaak als "tweede rangs" burgers
beschouwd en behandeld.
Avo-Nederland vindt dat de gehandi-
capten een gelijkwaardige plaats in onze
samenleving kan innemen. Zij werkt
dan ook aan een samenleving zonder
drempels (letterlijk en figuurlijk).
Om dit te kunnen bereiken vragen deze
hulpverleners uw hulp in, in de kollekte-
week van 19-25 mei 1980.

Opbrengst bingo v.v.
Vorden naar gehandi-
capten
Het batig saldo van de bingo, 26 april
j.l., van de v.v. "Vorden" wordt over-
gedragen aan de "werkgroep Vorden"
die zich bezighoudt met de begeleiding
van gehandicapten, die na uitschakeling
bij de voorronden van de Paralympics,
hier in Vorden verschillende dagen zul-
len vertoeven en bij vertrek nog een ge-
schenk overhandigd zullen krijgen.
De opbrengst, om precies te zijn ƒ
683,44, zal in het geheel overgemaakt
worden.
Al diegenen die bijgedragen hebben tot
het sukses van de bingo-avond, worden
hartelijk bedankt.

Inleidende lezing over

HET TRANSCEDEIMTE
MEDITATIE

PROGRAMMA

20 mei in Vorden in het
Dorpscentrum, aanvang 8 uur.

In Ruurlo zijn wij 27 mei in
hotel Ras, aanvang 8 uur.

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

NCVB afd. Vorden
Tijdens een bijeenkomst van de afd.
Vorden van de NCVB heeft mevr. Rap-
pange uit Arnhem een inleiding gehou-
den over "De kwaal van onze vooroor-
delen". Over dit onderwerp werd in
groepjes nagepraat. Op 20 mei zal de
heer B. Veen, apotheker te Vorden,
spreken over "Gebruik en misbruik van
medicijnen". Op 3 juni zullen de dames
hun jaarlijkse uitstapje maken. De tocht
gaat via Giethoorn naar 'Staphorst,
waarna in Schalkhaar zal worden gedi-
neerd.

Welfare-werk op
KPO-avond
De KPO afdeling Vorden Kranenburg
hield tot besluit van het seizoen een
avond waarop mevrouw Schot uit Ruur-
lo sprak over het Welfare-werk. Zij ver-
telde op boeiende wijze over dit werk,
waarbij voor zieken, bejaarden, ver-
pleegtehuizen enz. allerlei voorwerpen
worden vervaardigd. Men leert hen ook
zelf diverse dingen te maken. De KPO-
leden mochten hierna zelf hun kunnen
beproeven op een boekenlegger.
Voorzitster mevrouw A. Cuppers-Bes-
selink dankte mevrouw Schot voor haar
leerzame bijdrage. Zij deelde nog mee
dat op dinsdag 3 juni een bezoek zal
worden gebracht aan Helminks Diep-
vries in Varsseveld, 's middags van drie
tot zes uur. Op 24 juni maakte men een
fietstocht naar de Lebbenbrugge, het
bekende Achterhoeks museum in Bor-

culo. Vertrek om kwart over zeven 's
avonds vanaf het marktplein te Vorden.
Tot besluit dankte de voorzitster alle le-
den voor hun trouwe opkomst tijdens
het winterseizoen.

Serie lezingen over het
Transcedente Meditatie
programma
Het echtpaar Hilda en Pieter Post uit
Hengelo Gld. houdt in het kader van
hun opleiding tot leraar in het Transce-
dente Meditatie programma een lezin-
gentournee in Gelderland.
De TM-techniek is een techniek waar-
door we diepe rust en ontspanning be-

reiken en hierdoor lossen we onze opge-
dane spanningen en vermoeidheden op.
Als gevolg hiervan zijn we in staat meer
van het leven te genieten. De positieve
effekten van de TM-techniek worden
naar voren gebracht in honderden we-
tenschappelijke onderzoeken en deze
duiden alle in de richting van een beter
funktioneren van de mens als geheel.
De inleidende lezingen worden in de vol-
gende plaatsen gehouden:
dinsdag 20 mei: Vorden in het Dorps-
centrum; woensdag 21 mei: Lochem in
hotel Meenderink; donderdag 22 mei:
Groenlo in hotel Meyer; dinsdag 27 mei:
Ruurlo in hotel Ras; woensdag 28 mei:
Zelhem in hotel Dennenlust; woensdag
4 juni: Zutphen in hotel de Leeuw.

ZIEKENVERVOER
WOLSIQIK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753*1493

OPENHUIS
VRIJDAG 16 MEI geopend van 8.30 tot 21.00 uur

ZATERDAG 17 MEI geopend van 8.30 tot 16.00 uur

De nieuwste internationale meubelontwerpen

tonen wij u op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal

Tijdens de open huis-dagen
spektakulaire aanbiedingen

Set
•Ti

B.V.

Gratis reservering voor latere levering
Prima service en garantie
Gratis transport en montage door
eigen vakmensen

Ie avondfietsvierdaagse
"De Achtkastelenrijders"
Op dinsdag 20, woensdag 21, donder-
dag 22 en vrijdag 23 mei organiseert de
V.R.T.C. "De Achtkastelendarpers"
haar eerste avondfietsvierdaagse. De af-
standen zijn 20 en 30 kilometer. De
eerste avond fietsen de deelnemers langs
de mooiste plekjes richting Almen. De
tweede avond gaat het richting Wich-
mond, Leesten en Warken.

De derde avond via Mossel, Wiersse,
Ruurlo terug via Linde. De slotavond
gaat langs de Kieftekamp naar Hengelo
en weer terug via Delden. De routes
worden met pijlen aangegeven.
De deelnemers vertrekken elke avond
om 18.30 uur vanaf hotel Bloemendaal.
Onderweg worden de deelnemers een
frisdrankje of een appeltje voor de dorst
aangeboden. Om voor een herinnering
in aanmerking te komen moet men ten-
minste drie avonden fietsen. De voorin-
schrijving is maandagavond 19 mei om
20.00 uur bij hotel Bloemendaal.

Het inschrijfgeld bedraagt op die avond
ƒ 5,00 voor volwassenen, ƒ 4,00 voor
kinderen en ƒ 16,00 voor een gezin.
Schrijft men vlak voor de start in dan
dient een gulden meer betaald te wor-
den.
Elke avond zal er voor de pechvogels
een service-wagen meerijden. De plaat-
selijke EHBO zal tevens medewerking
verlenen.

START TAPELTENNISKLUB
IN VORDEN (Dorpscentrum)

Zaterdag 24 mei van 16.00 tot 18.00
uur.
Dinsdag 27 mei van 19.30 tot 21.30
uur.

Badjes meenemen s.v.p.
Jeugdtrainer aanwezig.

Opgave leden zowel senioren als junioren:
mevr. Böhmer, Brinkerhof 79, Vorden, tel. 2269

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

V A NASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Doet u vrijdag
16 mei ook mee

aan de voorjaars
aktie op de markt



Nog enkele artikelen in onze
opruiming die moeten weg
dus weggeef prijzen

Tevens een partij

matrassen - dekens en dekbedden
tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Wooncentrum Teunissen - Ruurlo
Dorpsstraat 13, telefoon 1438

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

service u meer krijgt.
Bij Groeneveld, het officiële

adres.
Natuurlijk, in elk dorp of

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

Daarom is uw J
bestelwagen in
betere handen
bij Groeneveld.

Is dat u die paar minuutjes extra
rij den 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.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz Groeneveld

WILT U WEER EEN
MOOIE BLOEMENTUIN?

Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle
soorten

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

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

Kwekerij Huberts
Pastoriestraat 1, Baak, telefoon 05754-406

Jeans
INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Grote sorteri

BIKINI'S
ZWEMPAKKEN
ZWEMBROEKEN
in modieuze tinten.

Merken: Adidas, Speedo, Arena,
Mickey.

Verder hebben wij:

snorkels, zwemvlle-
zen, duik- en chloor*
brillen enz.

KLUVERS
sport totaal
Zutphenseweg 41, Vorden, tel. 1318

service
station

\&nneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Wit is in!
De vrije-

tijds-muil
nu ook in de

modekleur wit
Met voetbed

Fortex pantalons. Herkenbare kwaliteit voor de mode-bewuste man. voor vrije tijd en werktijd, Dag in Dag uit.
VORDEN TEL. (05752) 1381

Woensdagmiddag geopend

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342
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