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Avondvierdaagse van start

Onder wel zeer ideale wandelomstandigheden ging dinsdagavond voor het veertiende achtereenvolgende jaar de door "Spar-
ta" georganiseerde Avondvierdaagse van start.
In totaal vertrokken er zo'n 850 deelnemers. De eerste avond ging de tocht richting Kranenburg.
Woensdagavond wordt er in de omgeving van Warken gewandeld, donderdagavond naar het Galgengoor en vrijdag(slota-
vond) naar de Kieftskamp. De intocht is vrijdagavond vanaf de landbouwschool. Vervolgens Raadhuisstraat, Het Hoge,
Schoolstraat, Zutphenseweg, Dorpsstraat, Insulindelaan, Kerkstraat.

Tuinen "De Wiersse" open op hemel vaartdag
en tweede pinksterdag

Ook dit jaar zullen de tuinen van het bekende landgoed "De Wiersse" weer wor-
den opengesteld voor het publiek. De rhododendronbloeitijd valt nu ongeveer tus-
sen Hemelvaart en Pinksteren.

de heer E.V. Gatacre heeft
kos te r roch moeite gespaard om de na-
tuurliefhebbers en wandelaars te ont-
vangen.
Op donderdag 28 mei is de eerste
openstelling, in de bloeitijd van de
prachtige azalea's en de vroege rhodo-
dendrons. Voor de bloei van de latere,
paarskleurige rhododendrons worden
"de tuinen nog een keer opengesteld op
maandag 8 juni (tweede pinksterdag).
Alle opbrengsten van deze open dagen
worden gebruikt om de steeds stijgende
kosten van het onderhoud van deze in-
ternationaal bekende tuinen mede te
dekken.
Honden worden, ook aangelijnd, niet
toegelaten.

Plattelandsvrouwen
Woensdag 13 mei hield de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
haar laatste bijeenkomst van dit sei-
zoen.
Na de opening door de presidente Mevr.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde

1. Bestemmingsplan "Het Schapemeer
1976".
2. Raadsvergadering op maandag 25
mei 1981.
3. Ophalen huisvuil.
4. Verleende collectevergunning.
5. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Bestemmingsplan "Het Schapemeer
1976"
Zoals U bij lezing van de advertentie el-
ders in dit blad zal blijken ligt ter secre-
tarie afdeling Algemene Zaken c.a. ter
inzage het gedeelte door de "Kroon
goedgekeurde bestemmingsplan "Het
Schapemeer 1976".
Wat houdt dit bestemmingsplan nu in?
Bij raadsbesluit van 28 december 1976
heeft de gemeenteraad voor de zomer-
woningen aan het Lekkebekje een rege-
ling getroffen in het bestemmingsplan
"Het Schapemeer 1976". Daarbij is te-
vens een mogelijkheid opgenomen om
middels een uitwerkingsplan van Burge-
meester en wethouders, goed te keuren
door Gedeputeerde Staten, een extra
aantal zomerhuisjes, te weten zes dub-
bele, op te richten.
Aan dit bestemmingsplan is evenwel

door Gedeputeerde Staten, bij besluit
van 2 mei 1978, no. 6387/545- RO 106
goedkeuring onthouden.
Een daartegen ingesteld beroep is echter
door de Kroon gegrond verklaard, zo-
dat het bestemmingsplan thans, behou-
dens enkele voorschriften waaraan
goedkeuring is onthouden, onherroepe-
lijk is geworden.

Raadsvergadering op maandag 25 mei
1981
In deze vergadering komen onder meer
de volgende punten aan de orde.
1. Voorlopig vaststelling rekening 1978
van het gemeentelijk grondbedrijf.
2. Voorlopige vaststelling rekening 1979
van het gemeentelijke grondbedrijf.
3. Voorlopige vaststelling gemeentere-
kening over 1978.
4. Beroepschrift d.d. 27 februari 1981
van G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg
10 te Vorden, tegen de weigering van
een vergunning voor het vergroten van
zijn woning.

Ophalen huisvuil
Op donderdag 28 mei 1981 (Hemel-
vaartdag) zal er geen huisvuil opgehaald
worden. Dit zal weer gebeuren op don-
derdag 4 juni.

Verleende collectevergunning
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 25 mei tot en met 6
juni een collectevergunning afgegeven
aan het Nederlandse Rode Kruis.

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 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 nade-
re inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J.W. Wolters, Heidepol-
weg 2 te Vorden voor het bouwen van
een tweede bedrijfswoning aan de Hei-
depolweg 2a.

Ridderhof Meesters waren er verschil-
lende mededelingen, zo zal het reisje
naar Ter Meulen Post plaatsvinden op
20 Augustus.
Vervolgens werd het woord gegeven aan
Notaris van Sonderen uit Apeldoorn.
Deze hield een boeiende lezing met als
onderwerp: „Zal ik het zwart op wit zet-
ten". Na de pauze werden veel vragen
gesteld die door notaris van Sonderen
werden beantwoord.
Mevr. Ridderhof dankte Notaris van
Sonderen dan ook hartelijk voor deze
goede en leerzame avond. Hierna
wenste ze iedereen wel thuis en een fijne
zomer toe!!

Avond Oudheidkundige
vereninging Zelhem
Maandagavond 25 mei a.s. zal er weder-
om een gezellige boerenavond gehouden
worden op de deel bij de fam. Eelderink
(erve ,,Tenk") te Zelhem. Deze avond
die door de oudheidkundige vereniging
wordt georganiseerd is alle jaren een
groot succes. Er zal een korte film en
dia's vertoond worden met beelden van
het oude boerenleven, zoals b.v. met de
hand maaien van rogge, rogge binden
enz. Verder zal Hendrik Buunk uit Zel-
hem enkele voordrachten verzorgen en
zal Hans Kemper uit Terborg oude
volksliedjes zingen en spelen op zijn
harmonica.

Ingezonden open brief buiten verant-
woordelijkheid van de redactie.

De gezamelijke Oudercommissie van
de lagere- en kleuterscholen te Vorden
p/a Brinkerhof 96

Open brief
Aan het College van Burgemeester en
Wethouders en de Raadsleden der Ge-

^^ente Vorden.
Zeer geachte heren, ^^

Over de toenemende onveiligheid van de
schoolgaande kinderen in het Vordense
verkeer zijn wij ernstijj^uxmtrust. Om-
dat wij ons mede veral^roordelijk voe-
len voor de veiligheid van deze kinderen
hebben wij het initiatief genomen om
gezamelijk te streven naar enkele bevei-
ligde oversteekplaatsen op de Zutphen-
seweg en de Dorpstraat.
Daartoe hebben wij besloten alle ouders
van de leerlingen aan onze scholen en
vele verenigingen omtrent dit initiatief
geinformeerd en om reacties gevraagd.
Uit de ontvangen adhaesiebetuigingen
die circa 3000 inwoners vertegenwoordi-
gen, blijkt dat zeer velen onze veron-
trusting delen.
Derhalve verzoeken wij U met nadruk
alle medewerking te verlenen waartoe U
in staat bent ons doel, beveiligde over-
steekplaatsen, te bereiken. Wij achten
tenminste twee met verkeerslichten be-
veiligde oversteekplaatsen noodzake-
lijk. Te weten bij de kruising de Boonk
Zutphenseweg-Dr.Lulofsweg en bij de
k r u i s s i n g Burg . Gal lees t raa t -
Dorpstraat- Raadhuisstraat.
Ter bespoediging van de procedure ach-
ten wij een mondeling contact over deze
kwestie zeer gewenst. Ook U als College
en Raad van Vorden zal de veiligheid
van de inwoners ter harte gaan.
Laten wij geen inhoud geven aan het
spreekwoord: "Als het kalf verdronken
is dempt men de put".
Uw spoedig antwoord zien wij gaarne
tegemoet.

Hoogachtend, namens de Oudercom-
missie

Voorzitter Oc "Het Hoge"
Voorzitter OC OLS
Voorzitter OC "de Vordering"

P.S. Indien U niet in de gelegenheid
bent geweest op deze aktie positief te
reageren, kunt U dit alsnog schriftelijk
doen via het adres Brinkerhof 96, Vor-
den.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Gijsen, Marnix. Er gebeurt nooit iets;
Hailey, A. Hotel; Hirschfeld, B. Dallas;
Holt, V. De Ashintonparels;
Lanxmann, J. Huwelijksreis Transsibe-
rië; Marsh, N. Dood in rok; Sant, M.
van 't. De hoeve aan de Linge; Simmel,
J.M. Ontmoeting in de mist; Slyke, H.
van. Spel der rijken; Veen, A. van der.
Niet meer bang zijn; Loggem, M. van
en W. van de Ven, Gids voor Egypte;
Sommer, E. Figuren uit deeg; Wolf, R.
Van alles het middelpunt; Wermer, B. J.
Verzorgingsgids konijnen; Bergen, J.
van en H.A. Poolland; Literatuurgids;
Karinthië; U en de wet; Heitling, W.H.
en L. Lensen. Vijftig eeuwen volk langs
de IJssel.
Jeugd:
Aiken, J. Ammenooitniet zei de raaf;

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bawden, N. Voor je vrijheid moet je
vechten; Hafkamp, C. en R. van Bilsen.
De fee en de foem; Chell, M. De pick-
nick; Delden, E. van. Dag meneertje in
de spiegel; Jurriens, N. en T. Hoogen-
doorn. Die kies is rot, heks; Jansma, M.
Het is herfst; Koen, D. De kletsklas;
Nöstlinger, Chr. Het verhaal van de
pinguïn; Prins, P. Daan en Sietze vech-
ten voor de vrijheid; Rutgers van der
Loeff, A. Morgen is de toekomst.

Aktie Amnesty International
In verschillende Vordense kerken zal in
de komende tijd aandacht gegeven wor-
den aan de aktie van Amnesty Inter-
national voor de bevrijding van gevan-
genen omwille van geloof en geweten in
Zuid-Korea.
In de kerkdiensten van de Hervormde
gemeente zal dat a.s. zondagmorgen 24
mei gebeuren in de dorpskerk (voor-
gangster: Mevr. Ds. Renkse Nijendijk-
Cnossen, Bochum, Duitsland) alsook in
de Kapel de Wildenborch (Voorganger:
ds. J. Veenendaal). Via de diakenen
wordt enige informatie gegeven en bij de
uitgang van kerk en kapel zijn vier-
kaarten verkrijgbaar om te verzenden
naar de regering in Zuid-Korea. Deze
aktie geschiedt op verzoek van en in
overleg met de plaatselijke werkgroep
van Amnesty International.

Gezamenlijke kerkdienst op
Hemelvaartsdag
Op donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag,
zal D.V. een gezamenlijke kerkdienst
gehouden worden in de Gereformeerde
kerk. Deze dienst heeft hetzelfde aan-
vangsuur als de zondagmorgenkerk-
dienst in de Gereformeerde- en Her-
vormde kerk.
Ds. J.R. Zijlstra hoopt deze dienst op
Hemelvaartsdag te leiden.

GEBOREN: Jan Willem Hendrik Bijen-
hof; René Bogchelman.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.W. Loman, en M.G. Ku-
enen; E.J.H. Weijers, en H.J. Koeslag.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 24 mei 10.00 uur dhr. F. de
Vries, Emmen; 19.00 uur ds. H.C.
Overeem, Dieren.
Collecte voor de Kerk. Deurcoll. voor
rente + aflossing.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 mei 10.00 uur: Mevr. Ds
Renske Nijendijk-Cnossen (Bochum,
Duitsland)

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 23 en Zondag 24 mei dr. v.
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30 -10.00
uur. Zaterdag morgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 23 mei 12.00 uur tot maandag
morgen 7.00 uur dr. Breukink. Komen-
de week avond en nachtdienst ook dr.
Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H.F.van Dam, Lochem, tel. 05730-
1684. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen om 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

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.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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.

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.

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



Aanbieding:
Nieuwe bruikbare
ouderwetse
gegoten

handpomp
è f 150,-afgehaald
of f 180,-
franco rembours.

Schriftelijk bestellen bij:

C. W. SEEGERS
Zomerweg 21, 6996 DP
Drempt bij Doesburg.

P.P.R Lijst 6
Kernenergie
een heilloze weg
Met P.P.R
ander energiebeleid.

Secr P.P.R. Lochem
Tel 05730 - 3697

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

l Elegante sandaal
met leer overtrokken voetbed

en makkelijke sleehalc

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

l

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service

onderdelen direkt leverbaar
1>EWILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COAHNGS

KELDERS WKTERDCHT MAKEN

MOBEL GRrrSTRALEN
(jratn proefstuk en prijsopgaven

HEUWIS üf|
Wimetmmalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752- 1335 of 05750- 175431

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
legen een SCHERPE PRIJS

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

keescopperant
is in de wolken
met uer nieuuude
kleurcopperant

Jfr 1 soepeler
2 sneller
3 nog meer body

vochtregulerende houtbescherming
in 50 kleuren, op oud en nieuw werk,
uit één pot!

Schilders- en behangers-
bedrijf /verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
Maandag 25 mei

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden. 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten. speciaal voor ligboxstallen

Hrma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Wat wordt de liberale
politiek na 26 mei?

Samen aan 't werk

Samen Nederland weer
gezond maken

UwvS§lager....vaUman
Ê ^

^ •̂̂ •̂̂ "* ̂ OBB» ̂ ^f^T ^Bh ;:•>

't Beste van 't varken of't haasje van
en . . . . dat garandeert u een goed
inkoop hebben wij in eigen hand.

advies voor het bereiden van de
dat maakt wat u op tafel zet \

onze versv/eesprijzen vergelijkt....

de koe

, •

de '"V^VS- VakSlager weet er alles van
'S tuk vlees op tafel. Mals vlees, want de
Vraag gerust aan uw VS-VakSlager om
soorten vlees. Hij helpt u graag en
dubbellekker . . . . zeker als u
kijkt u zelf maar. Smakelijk eten . . . .

DOE OOK MEE -STEM VVD
Voor eventueel vervoer van en naar het stem-
lokaal, kunt u zich opgeven bij het secretariaat:

- mevr. Wolbers, tel. 2172
of bij de raadsleden:

- H.Tjoonk,tel. 1268.
- H. Bogchelman, tel. 2354.

- E. Brandenburg, tel. 2024.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Sucadelapjes
500 gr.

Rundergehakt
'Keimager' heel kilo

Bieflappen
'botermals' 500 gr

Kips leverworst
per stuk 250 gr.geldig van 21/5-23/5-

Riblappen
500 gr.

Stooflapjes
heel kilo

Snijworst
150 gr

J ohm a
Huzaren salade
bak l kilo nu

Johma

Johma
Ravigotesaus
100 gr.
Johma kom-

Sellerij salade
100 gr.

kommersalade
200 gr.

Johma
Ham salade
100 gr.

Johma
Knoflooksaus
100 gr.

Johma Zalm-
saladeschotel
kilo

Speklapjes
heel kilo —

Gehakt
(half om half)

heel kilo

Verse worst
heel kilo

AppelsientjeCoca cola

11' Jonge jenever
f van 16.45Roosvicee

arote Hes o.h liter
van 2.98

voor

Gouda's A
Glorie slasaus

Parein
bastognekoeken&+S£X&£+f*&%7** i

Roosvicee
rozebotteliam

Blue band

VoordcdaimlraiJirêrs
Sonnema
Beerenburg
fles l liter
van 15,95 voor-

Gevulde koeken
pak 6 s tuks
van 1,29 voor

Mars
pak 3 stuks
van l, 49 voor Polar rum

bruin of wit
van 17,50 voor-

pak 6 stuks nu

Puntbroodjes of
bolletjes
zak 6 stuks nu

Gonzales- x

Jolly duopudding
van l,59 voor

Volop voorradig!
Limonade, bier, chocomel, shandy,
spa in blik, fruitrollen, kauwgom,
pinda's, chips, enz., enz. Rambol nootmix

of groene peper
125 gr. van 3,00 voor —

Neerlandia
Chocolademelk
l liter van 1,29 voor

Mona gezins-
pudding 0.5 l i ter
van 1,95 voor

Chinese deurmat
van 4,25 voorPrince Fourree

Vanil le of chocolade
rol. van 0,98 voor -

Van Welzen
stroopkoeken
pak van 1.59 voor

Cote d'or
gevulde cluv. repen
pak 3 s t u k s

Bic Cristalpennen
set 4 stuks
van 2,00 voor

Melkbrood
800 gr. deze weekKop + schotel

' \ V i l m a ' set a 3 s t u k s
van 9,95 voor

M.L. Ballogum
pak van 0,89 voor Tarwerogge

800 gr. deze week
Becel
voor de koffie. Hes
0.5 l i t e r van 1,89 voor

Nijhuis rogge-
brood donke r o f l i c h t

Amefa thee-
lepeltjes set a 6 st
van 3,95 voor

pak 400 gr.
van 0.79 voorDreft E2

pak van 2,45 voor —
Vakantie woordenboek GRATIS.

Flora hapklare
brokken • hart
groot bl. van 2,25 voor —

Washandjes
pak 10 s t u k s
van 8.00 voor

Curver vergiet
kleur bruin of beige
nu van 1,98 voor

Presto afwas
lies van 1,29 voor

Gouda's Glorie
tafel margarine k u i p
500 gr. van 1,75 voor MARKTl

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO IGLO ) BUSSEN GROENLO • GOOR VORDEN

Reklames geldig van 21/5-27/5-1981



Voor uw vele blijken van me-
deleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man onze zorgzame vader en
opa

GERRIT NIJENHUIS
betuigen wij u onze oprechte
dank.

A. Nijenhuis-Zweverink
Kinderen en kleinkinderen

7251 KJVorden, mei 1981
,, 't Hoogevonder"
Wildenborchseweg 34

Hartelijk dank voor de fijne
reakties die wij mochten ont-
vangen bij de geboorte van
onze zoon

DIRK

H. J. Breukink
E. Breukink-Cnossen

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

Tonny en Diny Bosch

Almen, Scheggertdijk 26

Te koop: oude lintzaag.
Bouwbedrijf Rondeel, Ruur-
loseweg 42, Vorden. Tel.
1479.

Zoekt u een goede gebruikte
fiets. Dan kunt u bij ons goed
terecht.
Barink, Nieuwstad 26,
Vorden.

Vermist: 2 pauwhennen.
Hoge beloning. Terug te
bezorgen bij G, Berendsen
Tel. 1250.

(e koop: gedeelte van een
voorjaarskuil. J. Groot Jeb-
bink, Galgengoorweg 8, Vor-
den. Tel. 1324.

Te koop: _±_ 2,4 ha. kuilgras.
Briefjes voor zaterdag 23 mei
12.00 uur. J. Oosterink, Al-
menseweg 59, Vorden.

In onze showroom keus
genoeg in diverse prijsklassen
toer- sport- trim- of race-
fietsen. Wij geven een goede
inruilwaarde voor uw oude
fiets. Ook voor onderdelen en
accessoires.
Voor 'n Fongers, Barink.

Te koop: Champion Race 10
vs Huret der. 57 cm, als nieuw
ƒ275,-. Tussen 17.00 en 18.30
uur. Prins Clauslaan 4, tel.
1625.

Te koop: jongensracefiets.
5 versnellingen, l'/z jaar oud.
8-12 jaar. Tevens: electro-
nisch orgel, l klavier +
ritmebox. Zeer aantrekkelijke
prijs. Tel. 2083.

Te koop: l Vi hectare gras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 23 mei 16.00 uur. G.
Hummelink, Spiekerweg 4,
Vorden.

JONG GELRE
Vrijdag 22 mei 1981
GEZELLIGE
SPELAVOND
in Clubgebouw,,Medler"

Inl. Marinus Eskes, tel. 1634.

Te koop: 1.70 ha. kuilgras.
Briefjes inl. tot maandag 25
mei 20.00 uur bij G. J. Dijk-
man, Nijlandweg 2, Wilden-
borch, Vorden.

SAMEN
VERANTWOORDELIJK

STEMT 26 MEI
LIJST 2

C.D.A.

Te koop: kuilgras. Briefjes
voor 23 mei 's avonds 8 uur
bij J. H. Voskamp, Ruurlo-
seweg 94, Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

FRITS VANAMERONGEN
en
MARJA WEENK

geven U, mede namens wederzijdse
ouders kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 29 mei 1981 om
13.45 uur in het gemeentehuis „kasteel
Vorden" te Vorden.

Ons huwelijk wordt ingezegend om
14.30 uur in de Herv. kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. J. Vee-
nendaal.

Terborg, Kon. Emmastraat 32
Vorden, Schuttestraat 12
Toekomstig adres: Schuttestraat 12, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
,,de Herberg", Dorpsstraat Vorden.

Wij geven U kennis van ons voorgenomen huwelijk

HANS TENBROEKE
en
ELLYFOKKINK

op woensdag 27 mei om half elf in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Waarna ds. Veenendaal 's middags om
half drie ons huwelijk zal bevestigen in
de N.H. Kerk in Vorden.

U kunt ons komen gelukwensen tussen
kwart voor vier en kwart over vijf in
zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10 in
Vorden

Mei 1981
Weg naar Laren 39, Zutphen
„Groot Windenberg", Vorden

Wij gaan nu wonen: Tollensstraat 20 te Zutphen.

Sterven doe je niet in eens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je

je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

In de vroege morgen van 13 mei overleed tot ons groot
verdriet mijn lieve man, en onze zorgzame vader

Jacob Gerard van Keulen
in de ouderdom van 84 jaar.

Ch. A. A. van Keulen-Müller
Gerrie van Keulen
Guus van Keulen

7251 DH Vorden, Zutphenseweg 47

De begrafenis heeft 16 mei te Zutphen plaatsgehad.

HELPT HET
RODE KRUIS
HELPEN

Van 25 mei t/m 7 juni houdt het Rode Kruis weer zijn
jaarlijkse collecte, waarvoor uw warme belangstelling
wordt gevraagd:

Uw financiële steun is onontbeerlijk voor het belang-
rijke werk van het Rode Kruis.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?
Bij voorbaat dank!

NETBESTUUR Af d. Vorden

DRINK JONGE JENEVER
ƒ14,25DE KORENAER

Nu per liter

Met kans op een nieuwe Unionfiets!

DRINK

PINA COLADA
HEUBLEIN
Een geweldig drankje
op basis van Rum, Ananas
enCocosmelk.
Nu per fles
Met kans op een reis naar Miami!

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT

BODEGA

,,'tPantoffetje"
Dorpsstraat - Vorden

is a.s. zaterdag
vanwege een grote partij

gesloten

Gemeente Vorden
HINDERWET

terinzagelegging
ontwerpbeschikking

(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het
ontwerp van de beschikking op het verzoek van de
heer B.J.H. Seesink, Het Hoge 7, 7251 XT Vorden,
om vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een herstelinrichting voor
landbouwmachines en -trakteren alsmede een
bewaarplaats voor onkruid- en landbouwbestrijdings-
middelen. Datum verzoek: 26 februari 1981. Adres
van de inrichting: Het Hoge 7, kadastraal gemeente
Vorden, sectie K, nummer 4174.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: de
vergunning te verlenen onder de gebruikelijke voor
dat soort inrichtingen geldende standaardvoorwaar-
den ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van
ernstige aard.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend vóór 5 juni 1981.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het
gemeentebestuur worden ingediend.

Datum: 21 mei 1981
Burgemeester en wethouders
Vorden,

De secretaris,
J. Drijf hout

van de gemeente

De burgemeester,
M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vori
telefoon 05752-2323, toestelnummer 19. l

VOOR UW BLOEMENTUIPF
zijn wij ruim gesorteerd in

• bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

• geraniums — hang — f uchsia's

• chrysantenstekken

• tomatenplanten

Tevens alle dagen verse aardbeien

Ook zelfbediening

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstr. 1 5 „Up Els" - Keyenborg - Tel. 05753-1 395

Inschrijving voor deelname aan de

Ronde van Vorden
is opengesteld voor inwoners van Vorden, Hen-
gelo GId., Wichmond-Vierakker en leden van de
VRTC "de Acht Kastelen rijders" en RTV leden.

- Jeugd 12 t/m 15jaar inschrijfgeld ƒ 5,—
— Senioren 16 jaar en ouder inschrijf geld f 7,50
- Maximaal 50 deelnemers per categorie

Opgave voor 1 juni 1981 schriftelijk aan:
Dhr. L. TAKEN,
Dorpsstraat 5,7234 SM Wichmond.

Samen verantwoordelijk
Stemt 26 mei LUST 2 C.D.A.

P.S. Het C.D.A. zorgt voor eventueel gratis vervoer
naar en van uw stembureau.

Even een berichtje naar Christinalaan 15 of bel no. 1317.
Het bestuur

De C.D.A.-verkiezingsbus
komt op vrijdag 22 mei 11.30 uur

op de markt
waarbij aanwezig o.a. ministers en enkele kamerleden

Stemt 26 mei LUST 2 C.D.A.
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Dit jaar grandioze

OPEL-show
Garage Regelink
SYNAGOGESTRAAT 6 HENGELO GLD.

vrijdag 22 mei -16.00 tot 21.00 uur

zaterdag 23 mei -19.00 tot 17.00 uur

Wij hebben de complete

OPEL LIJN
voor U klaar staan

o.a. de nieuwste
Opel Kadett,
Manta en Rekord en
en diverse gebruikte auto's

Komt zien en proeftijden en beslis zelf
of er een Opel of andere auto voor U
bij is.

Garage B. Regelink
SYNAGOGESTRAAT6-HENGELO (GId.)-Tel. 05753-1573
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Autorijschool
„Oortgiesenff

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

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

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

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

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (GId
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.
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TAKEIT EASY
HEMELVAARTSDAG 28 MEI

TRAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

Ruurlo

PRIJZEN WAAR NIEMAND
IETS OP TEGEN HEEFT!!
JAPONNEN tot maat 52 vanaf 49f-

PAKJES vanaf 59,-

BLAZERS tot maat 54 vanaf S Of-

ROKKEN EN BLOUSES vanaf 25,-
J ACKS vanaf 59,-

OP REGENMANTELSnu 10% KORTING

Vanaf 98,-

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Het Gulik l, tel. 2737

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

SPARATIE
was- en afwasautomaten
24jjur-service

brdelen direkt leverbaar

Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

l

GOUD-ZIL\ 7ER-fIORL(X;KRIE-OPriEK
SPALSTRAAT1$, HENGEljO(GLD)

Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum,
hebben wij voor u een aantal jubileum aanbiedingen.
Tevens voor iedere bezoeker, een attentie en gedurende
de jubileumaktie(van 26 mei t/m 20 juni) op alle
artikelen 10% korting.

jubileum aanbied!

dameshorloge (chroom) met quarts uurwerk

normaal f 149.-

jubileumprijs f 99,-

Seiko horloge „Dual - Timer"
normaal f 470,-

jubileumprijs f 350,-

westminster régulateur
normaal f 725,-

jubileumprijs f 595,-

slavenarmband van plaatgoud (4,5 mm)

normaal f 525,-

jubileumprijsf 399,-

zware gouden schakelarmband (dubbel gourmet)

normaal f 1900,-

jubileumprijs f 1195,-

bnljant hanger (witgoud 0.01 crt.) met

collier (zilver gerhodmeer

jubileumprijsf 99,-

groeibriljantring (wit- of geelgoud 0.03 crt.)

normaal f 360,-

jubileumprijs f 290.-

ring gezet met granaat of bloedkoraal
normaal f 225,-

jubileumprijs f 149,-

zilveren chorty en ring
normaal f 95,-en f 39,75

jubileumprijs, samen voor f 90.-

zilveren slavenarmband (4,5 mm)
normaal f 48,-

jubileumprijs f 33,-

KINDER
T-SHIRTS

Diverse kleuren en modellen
Normaal 14,95-16,50

LOVE

SPIJKERBROEKEN
Adviesprijs 69,-

Alleen deze week

Deze week 10,-

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

HEREN
Terlenka-broeken

Adviesprijs 89,-

Weekknaller

Stapp sokken
Adviesprijs 7,95

Deze week 2 paar

Dames streep-

sweatshirts
Adviesprijs 35,-

Topper van de week

Als je straks een eigen
inkomen krijgt, heb je een bank

nodig. Zo simpel ligt dat.
Maar welke?

Straks, als je van school af bent,
ga je werken, studeren, of je blijft
eerst nog even wat rondkijken.
Maar je krijgt in ieder geval te maken
met salaris, beurs of uitkering.
En dan heb je gewoon 'n bank
nodig. Om snel, en zonder gezeur,
je inkomsten en uitgaven te regelen.
Om te beschikken over betaal-
cheques, om makkelijk te sparen,
voor je vakantiezaken en noem maar
op. Allemaal zaken waarbij je
eigenlijk niet zonder een goeie bank
kunt. Een bank, die je bewust moet
kiezen. Want van een goeie bank kun
je je hele leven profijt hebben.

De Bondsspaarbank is een
prima keuze. Zeker als het gaat om
n bankgirorekening, de rekening
die je nodig hebt als je regelmatig

met geld te maken krijgt. Want ga
maar na. Er zit altijd wel een Bonds-
spaarbank bij je in de buurt. Maar wij
zijn ook, dankzij een uitgekiend
computersysteem, waarschijnlijk de
snelste bank van Nederland.
Erg belangrijk als je regelmatig te
maken krijgt met opnemen, storten
en diverse andere bankzaken.

Bovendien heeft de Bonds-
spaarbank,denaamzegtheteigenlijk
al, voor iedereen n spaarrekening
op maat. Zo is er ook een rekening,
met extra hoge rente, speciaal voor
jonge mensen. Kun je nog makkelijk
sparen ook.

Kortom, kom naar de Bonds-
spaarbank. De bank die je neemt
omdat je 'm nodig hebt. Echt, zo
simpel ligt dat.

BONDSSPAARBANK



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 21 mei 1981

43e jaargang nr. 10

Binnenkort oplossing
spoorwegstation
De direkteur gemeentewerken de heer J.
v.d. Broek maakte dinsdagavond in de
openbare vergadering van de commissie
financiën, naar aanleiding van vragen
van de heer W.A. Kok (CDA) bekend,
dat er binnenkort een oplossing is te ver-
wachten inzake het spoorwegstation in
Vorden. "Wij hebben als gemeente
Vorden een gesprek gehad met enkele
heren van de N.S. en het leek mij dat er
één bij was die wel wat in de melk heeft
te brokkelen". (Het was de heer v.d.
Broek overigens niet bekend of beide
heren met de trein naar Vorden waren
gekomen!) Of het college nog voor de
zomervakantie met een voorstel aan de
raad zal komen is op dit moment nog
niet geheel duidelijk. "Wij zullen in ie-
der geval op spoed aandringen", aldus
wethouder Bogchelman.
Verder sprak de commissie financiën
over de Gamog, een in iedere vergade-
ring terugkerend onderwerp.
Wethouder Bogchelman vertelde dat het
gehele aansluitingsbeleid heroverwogen
wordt binnen de Gamog. Er zijn wel
wat toezeggingen gedaan op de laatste
aandeelhoudersvergadering zoals
bijvoorbeeld dat het tempo versneld
zal worden met de zogenaamde A-aan-
sluitingen (binnen de 110 meter). Wat
betreft de gemeente Vorden bevestigde
de heer Bogchelman dat de nog aan te
sluiten percelen in Vorden voor het me-
rendeel in de A-categorie vallen.

lekke kraan?
ook voor dit soort klusjes
kunt u rekenen op een
snelle service met onze
rijdende werkplaats

R
05752-2637

f.Jansen loodgieters bedrijf

pr.bernhardweg 6 vorden.

Geachte mensen
Hierbij delen wij u mede, dat daterdag
23 mei op het plein achter de Amrobank
een bazar wordt gehouden door club
"ALARM" ten bate van Greenpeace en
de zeehondencreche in Pieterburen.
Greempeace beschermt de walvis en zee-
honden en alle andere uitstervende die-
ren. Ook zijn zij tegen het vervuilen van
de zee.
De zeehonden crèche te Pieterburen
probeert te zorgen dat de zeehond niet
uit de waddenzee verdwijnt. Ze verzor-
gen zeehonden die ziek zijn en als ze be-
ter zijn worden ze vrijgelaten. Op de ba-
zar is o.a. grabbelton,
blikkengooien,(en nog meer spelletjes)
een tentoonstelling over Greenpeace en
de zeehondencrèhe, een handtekenin-
genlijst, waar u ook uw handtekening
kunt zetten. En er worden natuurlijk
spullen verkocht. We hebben veel spul-
len opgehaald, en hopen dat het genoeg
is. We hopen dat het een fijne middag
wordt.
De groeten van "ALARM"

Dauwtrappen langs de
acht Kastelen
De VVV te Vorden organiseert op He-
melvaartsdag een achtkastelenfiets-
tocht. De start van deze "dauwtrap-
tocht" is 's morgens vanaf het Markt-
plein. De VVV zorgt voor deskundige
leiding. Onderweg staat de koffie met
krentebrood voor de deelnemers klaar.

Rijvereniging
"De Graafschap"
De Vordense rij vereniging "De Graaf-
schap" neemt op 28 mei (Hemelvaarts-
dag) in Ruurlo deel aan een concours
voor paarden en op zondag 31 mei even-
eens in Ruurlo aan een concours voor
ponies. Beide keren in de afdelingsdres-
suur met een achttal.

Ambesty International
20 jaar
28 Mei is het 20 jaar geleden dat in Lon-
den de internationale organisatie opge-
richt werd, die zich inzet voor de nale-
ving van de Universele Verklaring van
Rechten van de mens, zoals die door de
V.N. is aangenomen. Het feit dat zo'n
organisatie al 20 jaar bestaat is eigenlijk
niets om blij mee te zijn, maar het is een
aanleiding om even stil te blijven staan b
i het werk van Amnesty dat nog steeds
nodig is. Steeds weer worden we via de
media geconfronteerd met het feit dat
vrijheden worden afgepakt. We horen
over mensen die gemarteld worden en
soms zomaar verdwijnen. Zolang dit
geb eurt is het goed dat er anderen zijn
die zich over hun lot ontfermen en pro-
beren daar iets aan te doen.
Amnesty is niet links of rechts, niet ge-
bonden aan enige regering, politieke
partij of levensbeschouwing.
Onder het motto: omdat het nodig was
en nodig is , zal de werkgroep Vorden
a.s. vrijdag op de weekmarkt weer pre-
sent zijn. Deze keer verkoopt zij onder-
meer prachtige kaarten, ontworpen
door de Bennekomse kunstenaares Juul
Kortekaas.

Uitslag Deurdreajers-
ballonnenwedstrijd
Karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" heeft zaterdag j.l. het seizoen
1980-1981 feestelijk afgesloten met het
traditionele Napruuversbal.
Hoewel de opkomst enigszins tegenviel,
was de sfeer erg gezellig en menigeen
maakte ruimschoots van de gelegenheid
gebruik om een dansje te maken op de
voortreffelijke verzorgde muziek van
het duo "The Blue Danio's.
De ballonnenwedstrijd, welke gehouden
is, op de zaterdag van het grote karna-
valsweekend, heeft enkele winnaars op-
geleverd, die een prijsje in ontvangst
kunnen nemen. De uitslag luidt:
1. M. Engberts uit Eefde, 103 km.
(Wijnjewouden in Friesland); 2. N.M.
Lindeboom, St. v. Gravezandestraat 9,
98 km. (Harich in Friesland); 3. Erna
ten Pas, Eikenlaan 12, 85 km (Wolvega
in Friesland); 4. Ellen Dieters, de Bon-
gerd 8, 62 km (Kampen); 5 en 6 Dennis
en Sander Jansen, Industrieweg l, 27
km/24 km (Apeldoorn/Beekbergen).
De winnaars kunnen hun prijzen afha-
len op Hoetinkhof 95 en worden van
harte gefeliciteerd met hun succes.

Ouders op herhaling
De Vrouwenraad in Vorden heeft al veel
succes geboekt met het organiseren van
verschillende cursussen zoals "In ge-
sprek met" en "Alles over recht".
De Vrouwenraad heeft nu het plan
opgevat om na de zomervakantie een
cursus te organiseren voor volwassenen
die hun lagere schoolkennis nogeens wil-
len opfrissen. De bedoeling is bijvoor-
beeld om één ochtend in de week iets te
gaan doen aan de vakken taal en reke-
nen en, voor zover er belangstelling
voor bestaat, ook wat algemene ontwik-
keling. Dit kunnen dan onderwerpen
zijn die door de cursisten zelf ingebracht
worden. De Vrouwenraad heeft de heer
Zeevalkink en mevrouw Stertefeld be-
reid gevonden deze cursus te geven.
De gedachten gaan uit naar 24 lessen.
Er zal getracht worden de kosten zo laag
mogelijk te houden. In verband met de
verdere organisatie zou de Vrouwenraad
graag zien dat belangstellenden voor l
juni aanstaande kontakt opnemen met
mevrouw Kok, Wildenborchseweg 28,
tel. 6997 of mevrouw Sikkens, Mispel-
kampdijk 48, tel. 1926.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Vorden-Sp.Eibergen 3-0
In een gezapig partijtje voetbal heeft
Vorden de competitie afgesloten met
een 3 - O overwinning op Sp. Eibergen.
Wel een wat geflatteerde uitslag, waar-
bij opgemerkt dat Vorden-doelman
Wim Harms en voortreffelijke wedstrijd
speelde. In de beginfase schiepen de be-
zoekers zich enkele kansen, doch er
werd slordig geschoten. Halverwege de
eerste helft werd een doelpunt van Jan
Addink wegens buitenspel afgekeurd.
Een kwartier voor rust was het wel raak
toen Jan Addink scoorde uit een voor-
zet van Chris Hissink l - 0.
In de tweede helft een Eibergen over-
wicht,doch Vorden doelman Wim
Harms voorkwam weer enkele zeker
schijnende doelpunten. Uit een kopbal
van Chris Hissink liet Eddy Hiddink an
de andere kant 2 - 0 aantekenen. Tien
minuten voor tijd miste Erik Izaks voor
Eibergen een strafschops. Vlak voor tijd
bepaalde Eddy Hiddink de eindstand op
3-0 .

Markzicht wint Horeca
zaalvoetbaltoernooi
In de sporthal te Hengelo werd een zaal-
voetbaltoernooi georganiseerd voor ho-
recabedrijven uit Hengelo en Vorden.
De teams waren in vier poules onderver-
deeld. De poulewinnaars waren De Ro-
tonde ; De Zwaan; Averinck; en Markt-
zicht. In de finalepoule toonde Markt-
zicht zich de sterkste; 2. Averinck; 3.
Zwaan; 4. Rotonde. De Fair Play Cup
ging naar Eykelkamp. Na afloop reikte

Fred Fransen de prijzen uit.

De eerste dag van het aspirantenviertal-
lenkampioenschap van Gelderland heeft
het Vordense viertal op de gedeelde
eerste plaats gebracht. Allereerst werd
er gelijk gespeeld tegen DVD Doetin-
chem door overwinningen van Johan
Krajenbrink en Wieger Wesselink.
Henk Hoekman verloor in een remi-
sestelling en Patrick Eckringa verloor
ook, maar hij stond al langer verloren.
Tegen slagvaardige Wamel was er geen
vuiltje aan de lucht: winst 8-0. De
laatste wedstrijd van zaterdag was tegen
DES Lunteren. Als immer wonnen Kra-
jenbrink en Wesselink hun partij.
Hoekman verloor weer, maar Patrick
Eckringa won verrassend van Riek
Crum, die afgelopen jaar gedeeld 2e
werd in het Gelders aspirantenkampi-
oenschap. Volgende week moeten er
nog twee wedstrijden gespeeld worden:
tegen DCH uit Harderwijk en tegen DV
Huissen. De stand is :Doetinchem en
Vorden 5 punten Lunteren en Huissen 3
punten Harderwijk 2 punten en Wamel
O punten.
De loting voor de bekerfinale is verricht
en er is uitgekomen dat de wedstrijd DI-
OS Eibergen en DCV Vorden op 29 mei
in Vorden wordt gespeeld. Doordat DI-
OS in een hogere klasse uitkomt heeft
DCV genoeg aan 4-4 gelijkspel.

Gerard Dimmendaal
kampioen eerste klas
Tijdens de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV is Gerard Dim-
mendaal in de eerste klas clubkampioen
geworden. Hij behaalde 17 punten uit
tien wedstrijden;2. H. Wansink 12-15;

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Roersel ma n
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

3. J. Hoenijk 10-12;4. B. Wentink 11-
12;5. G. ter Beest 9-11. In de hoofdklas-
se is de kampioen nog niet bekend. Al-
hoewel Henk Ruesink bovenaan staat
heeft Johan Krajenbrink nog de beste
papieren op het kampioenschap. Henk
Grotenhuis staat momenteel op de der-
de plaats.
De jeugdleden zijn begonnen aan een
nieuwe competitie welde tot eind juni
zal doorgaan. De uitslagen zijn bij de
junioren:W. Rietman-P. Eckringa 0-2;
H. Hoekman-B. Hiddink 1-1; S. Buist-
N. de Klerk 2-0; G. Brummelman-E.
Brummelman 0-2; G. Brummelman-P.
EckringaO-2. Pupillen: R. Slutter-B.
Nuesink 2-0; M. Boerkamp-J. Branden-
barg 2-0; E. Hengeveld-R. Chotkan 0-2;
J. Kuin-H. Norde 0-2; B. Nuesink-H.
Norde 2-0; J. Brandenbarg-E. Henge-
veld 0-2; R. Slutter-M. Boerkamp 0-2.

VOLLEYBAL

Weer grote belangstelling
voor het Dash-Volleybal
toernooi op 23 mei a.s.
Jaarlijks organiseert de Vordense vol-
leybalvereninging een buitentoernooi.
Dit jaar voor de elfde keer in successie.
Dankzij het meestal voortreffelijke
weer, de bijzondere aantrekkelijke ac-
comodatie (de velden van V.V. Vorden)
en de steeds weer zeer vlot verlopende
organisatie mag dit toernooi zich ieder
jaar weer in een grote belangstelling ver-
heugen. In 1980 werd een record gebro-
ken toen maar lieftst 200 spelende teams
aan dit toernooi meededen. Dit jaar zit
Dash weer op het 'normale' aantal van
plm 150. Het is niet onbegrijpelijk, dat
de belangstelling iets afneemt als men let
op het grote aantal toeif^bien overal in
het land en ook in deze streek. Het Vor-
dens nationaal toernooi blijkt toch al-
tijd nog één van de grootste trekpleisters
te zijn in deze tak vanjj»rt. Meer dan
1000 volleyballers-sters^Jnlen elkaar de
eer betwisten, op een sportieve manier,
om de eerste te mogen zijn in hun poule.
Op ruim 40 uitgezette volleybalvelden
wordt in 24 poules van de laagste klasse
tot en met de promotieklasse van het
district gespeeld. Het eerste dames team
van Dash, dat in de nationale competitie
uitkomt is daarom van mededinging uit-
gesloten. Deze dames maken zich nu
voor de vereniging verdienstelijk door
voor drank en etenswaren te zorgen in
de drie consumptiekramen, zodat Dash
zoveel mogelijk geldelijk gewin haalt uit
dit jaarlijks festijn, De centen kan Dash
goed gebruiken om de contributie zo
laag mogelijk te houden. Iedereen is va-
naf 10.00 uur 's ochtens van harte wel-
kom om het spektakel mee te maken en
zich zo mogelijk, uiteraard tegenbeta-
ling, te laven en te spijzen. Kom daarom
aanstaande zaterdag eens een kijkje ne-
men op de velden van de V.V.Vorden
door wie in elk opzicht alle medewer-
king wordt verleend door beschik-
baarstelling van kleedkamers, bestuurs-
kamer, eventueel kantine etc etc. Ook
de gemeente Vorden is dank verschul-
digd voor de vlot verleende toestem-
ming.

Vordens tennis park
Ten gevolge ven de overvloedige regen-
val konden afgelopen weekend niet alle
partijen van Vordens Tennis Park wor-
den afgewerkt. Op een latere datum zul-
len de afgebroken partijen worden uit-
gespeeld. De uitslagen van de wedstrij-
den die wel doorgingen waren: zaterdag
5e klas mixed l Groenlo 3-Vorden l 1-4.
De ontmoetingen Vorden 2-Altec; Vor-
den heren-Braamveld 2 en junioren
mixed Gorsveld l - Vorden werden afge-
broken. Zondag 4e klas heren: Schapen-
kolk l-Vorden l 4-2 ; 6e klas heren:
Vorden 2 - Kerkschoten 3-3 junioren
mixed Vorden-Doesburg 8-0.
Het komende weekend worden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: zaterdag 5e
klas mixed Vorden 1-Ruurlo 2; idem
mixed 2 ; Neede4 - Vorden 2; 5e klas he-
ren De Stoven 2 - Vorden; junioren
mixed Vorden - Beckson.
Zondag 4e klas heren Vorden l -
Braam veld; 6e klas heren De Voorst -
Vorden 2; junioren mixed PAN - Vor-
den.

Nationale trekker-trek
wedstrijden in Warnsveld
groots spectakelstuk
Trekker-trek, de sinds enkele jaren uit
Amerika naar Nederland "overgewaai-
de"spectaculaire krachtsport met trac-
toren annex sleep wagen, is in Warns-

veld en verre omgeving in een slag popu-
lair geworden. Ruim drieduizend toe-
schouwers hebben - waarvan velen voor
het eerst - zaterdag jl. op een terrein aan
de Looierenkweg in Leesten kunnen ge-
nieten van indrukwekkende staaltjes
van trekkerbouw en krachtsport voor
trekkers, die uniek genoemd mag wor-
den. Jammer dat het tegen drie uur de
regen "roet in het eten" gooide, waar-
door de organisatoren besloten om van-
wege het slechter worden terreinsituatie,
de wedstrijd af te gelasten.
Maar vanaf elf uur kreeg het publiek
"waar voor zijn geld". Jan Poorterman
voorzitter van de organisatiecommissie
(carnavalsvereniging De Plaggenstek-
kers en touwtrekvereniging Treklust)
sprak het welkom tot de deelnemers en
publiek, waarna Klaas Wiedij k in dui-
delijke taal de wedstrijden van commen-
taar voorzag. Omdat deze wedstrijden
meetelden voor de nationale trekker-
competitie van de NTTO (Nederlandse
Trekker-Trek Organisatie) deed elke
deelnemer zijn uiterse best om hoog te
scoren. Nadat een torenhoge hijskraan
bij de start telkens de sleepwagen vol
betonblokken stouwde, omdat er in di-
verse gewichtklassen werd gereden,
kwamen eerst de plaatselijke rijders in
actie.
Dit was de zgn. standaard- of boeren-
klasse. De schare supporters en kijkers
juichten toen de eerste zwarte rookplui-
men de lucht in gingen bij de 3,2 ton-
ners. Henk Smallegoor uit Warnsveld
wist met ruim 5 meter verschil tegen-
stander en "all-rounder" Gerrit Esse-
link uit Barchem met zijn Renault N.70
te verslaan.
Uitslagen standaard klasse 3,2 ton: 1.
Henk Smallegoor Warnsveld; 2. Gerrit
Esselink, Barchem;3. Gerrit Reurink,
Gelselaar.
Zowel bij de 3,2 tonners als de andere
klassen kon voor de zich ontlastende
onweersbui, net de eerste trek worden
afgerond. De wedstrijdcommissie
besloot aan de hand hiervan ook de prij-
zen toe te kennen. In de 4,2 ton klasse
voor plaatselijke rijders, stelde Jan
Klein Geltink uit Barchem - die vorig
jaar in de Ahoy hallen nationaal kampi-
oen werd in de standaardklasse - niet te-
leur. Hij stuurde zijn Ford 6600 kundig
over de honderdmeter baan, maar na 56
meter 0,4 sec. kwam hij tot stilstand en
werd afgevlagd. Toch werd hij eerste al
scheelde het slechts enkele meters met
E. Meyer uit Laren die tot 54 meter 96
kwam. Uitslagen 4,2 ton ; 1. Jan Klein
Geltink, Barchem;2. E. Meyer,
Laren;3. W. Velderman, Laren ;4. H.J.
Veltkamp, Lochem;5. J. van Lenthe,
Ommen;6. H.J. Wilbrink, Neede;7. H.
v.d. Berg, Ruurlo;8. J. Beus, Etten;9.
Chr Klein Kranenbarg, Warnsveld.

Full pull
Van de twee deelnemers in de 5,5 ton
standaardklasse was de Internationaal
1046 van G. van Hekeren uit Laren de
eerste trekker die "full-pull" haalde.
Een verrassende prestatie deze "full-
pull" - in een keer de gehele baan uitrij-
den - daar geen enkele andere deelne-
mer, ook niet in de andere klassen, dit
wist te evenaren. Hij noteerde een tijd
van l minuut 21,59 sec. Tweede werd
Jan Kok uit Wijnbergen met zijn Inter-
nationaal 1255 met 36 m 82.
In de superstandaardklasse kwam "het
grote geweld" aan de start, de meer er-
varen rijders uit geheel ons land af-
komstig. Jan Klein Geltink behaalde
opnieuw furore, nu met zijn vertrouwde
Hurricane, waarmee hij vuur en
rookwolken uitblazend een afstand van
70 m. 44 aflegde.
Uitslagen superstandaardklasse: 1. Jan
Klein Geltink, Barchem;2. Van
Lenthe/v.d. Hoek, Ommen;3. Jan van
Oorschot, Zwartewaal;4. R.W. Achter
de Molen, Elburg;5. G. Bodegraven,
Amsterdam.

Vrije klasse

Spectaculair werk in de vrije klasse
showde Dombo; eigenaar Tij men Post
uit Laren had hier een vliegtuigmotor
uit een VIchers Viscount van de Egypti-
sche luchvaartmij. Misrair in laten bou-
wen. Men waande zich op Schiphol toen
hij met een snerpend hoog geluid over
de baan stoof; terwijl iedereen zich naar
de oren greep, wist Dombo in denderen-
de vaart de race te beëindigen en kwam
uit op 94 m 73, waardoor hij eerste
werd. Verdere uitslagen in deze vrije
klasse van 4,2 ton waren:2. J.
Bakker/G. Hoft, Wierden;3. S. Zuur-
bier, Egmond;4. H. Kloosterman, Kam-
pen;5. A. Berendsen, De Knipe;6. G.
Elberts, Blaricum;7. A. de Leeuw,
Groot Ammers;8. K. Dantuma, Buiten-
post^. A. van Eist, Cuyk;10. J. Weste-
rik, 't Harde.

5,5 tonners
De meko l, de trekker van T. Kogelman
uit Lemelerveld, zit al jaren in de top.
Ook nu draaide hij soepel maar kon net
geen full-pull halen; bij 92 m 08 werd hij
afgevlagd en werd eerste bij de vijf-en-
eenhalve tonners. Verdere uitslagen:2.
H. Stoel, Zwolle;3. Wim Spijkerman,
Lemelerveld;4. Leo Rademaker, Bid-
dinghuizen;5. Klaas Buitenhuis, Meppel
6. G. v.d. Bos, Doorn;7. Harry Frans-
sen , Veendam;8. H. Jager, Tripscom-

pagnie;9. J. Gebbink, Lichtenvoorde.

Foxy lady

De in 1977 in Amerika gebouwde en in
Nederland veel gedemonstreerde Foxy
Lady van J. Buitenlust uit Meppel
bracht het bij de 3,2 tonners in de vrije
klasse tot een eerste plaats door precies
82 meter af te leggen. Verdere uitslagen
in deze klasse:2. H. Bruisten, Ewijk;3.
C. Stork, Dronten;4. A. Neelen, Eg-
mond;5. W. Veldhuizen, Loosdrecht;6.
K. Doornebos, Overschild;7. W. Brink-
hof, De Knipe;8. R. Jongsma, Katwijk.
Ondanks de regen toch een geslaagd
evenement, mede dank zij de goede or-
ganisatie, de hulp van EHBO, brand-
weer, politie en vele medewerkers van
Plaggenstekkers en Treklust. Om vijf
uur werden de prijzen met een toepasse-
lijk woord uitgeruikt in café Te Winkel
te Warken door Klaas Wiedij k.

WAAROM K?

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

OMDAT HET
RODE KRUIS

VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK IS!

GIRO 6868

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

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

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijf avond Amesty International.

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 Avond vierdaagse 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 af d. 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

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre



Grote sortering

HENGELSPORT-
ARTIKELEN

K LU VERS ,7
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN-Tel.05752-1318

Brazilië aan uw voeten
Rechtstreeks uit exotisch Brazilië:

de populaire

teenslipper

24,90

Stoere
herenschoen
van Braziliaans leer
van Colly
Maat 40/46 4

137,90
-- 'jgnnrr

l
NMKKINK

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

&̂

DAMES

OCHTENDJAS
pracht kwaliteit

LOOP EENS BINNEN
DAN KUNT U ER OOK

OVER MEEPRATEN

DAMES

NYLON
REGENJACK

Spotgoedkoop
Bermuda model

12,75
TUINCENTRUM

, Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

^ alle mogelijke
_ ü.'' tuinartikelen

'T.L™"" Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Modler - Tel. 6634

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

MEISJES HALTER

T SHIRTS
dat is goedkoop

2,95

Kinder JACKS
Poplin en corduroy

29,50

KINDER VELOURS-

SWEATERS
t Uni en streep

16,50

KINDERJACKS
Diverse kwaliteiten

Vanaf. 24,50

RUURLO

Weer en Wind scherm.
Zonneschermen maken is niet

zo moeilijk. Zonneschermen
maken, die jarenlang weer en wind
trotseren, is vakwerk. Uw specialist
van'Luxaflex' produkten heeft ze.

Ze krimpen niet, ze rekken niet,
ze scheuren niet. Dat komt door de
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
rdat u mooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.

Luxaflex" Oog voor fiinktionele details.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een © Huntar Dougto** produkt.

signatuur van
beter woonkomf ort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Slaapzakken \ / Vouwkoffers
onze bekende

nu voor

29,50
hoe bestaat het

12,50

Wat wordt de liberale
politiek na 26 mei?

Samen aan 't werk

Samen Nederland weer
gezond maken

E OOK MEE -STEM VVD
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plaatsgenoten,
ons land heeft een
KRACHTIGE, VOORUITSTREVENDE REGERING
nodig!
daarom stemmen wij op de Partij v. d. Arbeid:

J. Bosch
A. Ploeger
A. J. Stoltenborg
B. van Tilburg
G. Bruggink
G. Dijkman
F. J. Wolsing
D. Teerink
J.Jansen
U. Verbeek
H. J. Oosting-Reinds
C. A. Jongbloed
G. Koerselman
D. Krol
H. J. Dijkman-Meenink
G. Stapper
H. Klaassen-Harmsen
G. Ibrahim
A. R. van Dijk
B. J. M. Takkenkamp

B. P. Ibrahim
W. E. Voortman-van Veldhuizen
A. G. H. Louckhart
M. J. Westerik
W.Röpke
C. Spiegelenberg-Gijsen
W. van Tilburg-v.d. Muyden
M. Louckhart-Kornegoor
H. Bruggink
G. M. Eggink
O. Wempe
G. Maalderink-Arnoldussen
W. M. Voortman
C. Fukkink
H. Jansen-Aubol
E. H. Coppiëns
L. B. Jansen-Bouman
A. R. Sikkens
K. B. van Emmerik
D. Stoltenborg-Neurink

J. Voorhorst
H. Ploeger-Wiegertjes
H. Harmsen-Esschendal
A. H. Stapper-Harmsen
M. R. H. Ibrahim
A. G. A. Louckhart
H. Coppiëns-Harwig
Joh. Harmsen
H. J. H. Klaassen
H.M. Bruggink-Assink
L. Oosting
A. H. W. Docter
J. W. Jansen
M. H. Ibrahim
G. J. Wolters
G. H. van Oijen
G. P. Geldof
J. Veerman
J. P. Reeders
G. Albers

Lijst

stemt daarom ook P.v.d.A.
OPHEFFINGSUITVERKOOP

nu 30% korting
(Behalve Demeyere pannen - 20%)

KOERSELMAN - VORDEN
Burg. Galleestraat 12 - Telefoon 05752-1364

K.v.K. no. 3010 - 1-5-81/31-7-81

Uw echte bakker adviseert:

Eet eens
Gelders Tarwebrood

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden -Tel. 1384

Nu is het weer tijd vnor uw tuin
Wij zijn ruim gesorteerd in

PERKPLANTEN
vers uit de kassen.

Tevens: GERANIUMS, FUCHSIA'S
en TOMATENPLANTEN

Graag inpakmateriaal meebrengen.

Zelfbediening kwekerij HU D t K O
TELEFOON 05754 - 406. BAAK

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert
ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG:20.00 UUR

HOOFDPRIJS:

REIS naar LONDEN of PARIJS
Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-
V

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Lekker draagbare
linnen stretch
pantalon
ƒ119,-.

Bewust gekozen
voor stretch
Voor de moderne man is de stretch pantalon

onmisbaar. Omdat stretch puur komfort betekent.

MODECENTRUM

FASHION



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 21 mei 1981

43e jaargang nr. 10

Mevrouw N. Sstrijd clubkampioen
badmintonclub "Flash"
In de sportzaal werden dit weekend de
clubkampioenschappen (enkel) van de
badmintonclub "Flash" gehouden.
Zowel de dames als de heren waren in
twee poules ondergebracht. De num-
mers l en 2 drongen door tot de kruisfi-
nales. Bij de dames waren dit mevrouw
N. Strijd en mevrouw Stoltenborg. (me-
vrouw Strijd won met 2 - 0). De andere
kruisfinale tussen H. Dekkers en E. van
Houte werd met O - 2 door E. van Houte
gewonnen.

De finalepartij tussen mevrouw Strijd
en Elly van Houte werd door eerstge-
noemde met 2 - 0 gewonnen, waardoor
zij clubkampioen werd; 2. Elly van
Houte; 3. H. Dekkers. Mevrouw Strijd
mocht een fraaie wisselbokaal in ont-
vangst nemen, aangeboden door de heer
J. van Ark.
Bij de heren won van Bentem in de
kruisfinale met 2 - l van Nekkers; ter-
wijl Hartman met dezelfde cijfers Fer-
werda versloeg. Tijdens de finale tussen
Hartman en van Bentem moest de strijd
bij een gamestand van 10 - 9 in het voor-

deel van Hartman worden ge staakt,
aangezien Hartman een zweepslag
opliep. De wedstrijd zal op een nog na-
der te bepalen datum opnieuw worden
gespeeld. In de strijd om de 3e en 4e
plaats won Ferwerda met 2 - l van Nek-
kers. Voor de kampioen is hier een wis-
selbeker door de heer N. van Goethem
beschikbaar gesteld. De finale dames
dubbel, heren dubbel en gemengd wor-
den gespeeld op 23 en 30 mei. Hier zijn
wisseltropheën beschikbaar gesteld door
gebr. van Houte, G. Nekkers en A. Jan-
sen.

Zondag 24 mei vierde
bondstoernooi touwtrek-
ken gewest Oost in
Beltrum
Op zondag 24 mei zal op het sportpark
Sonders aan de weg naar Eibergen te
Beltrum een groot touwtrektournooi
worden gehouden; het is het vierde toer-
nooi van gewest Oost van de Nederland-
se Touwtrekkersbond, dat meetelt voor
de zomercompetitie. De organisatie be-
rust bij de TTV de Bisons Beltrum on-
der auspiciën van NTB. Er komen ruim
vijftig ploegen aan de touwen.
's Morgens start men met de A en B
jeugd, de 560 en de 720 kg-klassen. In
de belangrijke 720 kg klasse hebben de
Bisons nu 25 punten (na 3 toernooien).
Zij kunnen in de eerste ontmoeting te-
gen de Hofboys punten vergaren. Favo-
riet in deze klasse zijn Heure en Eiber-
gen, die in het klassement maar twee
punten van elkaar verwijderd staan.
Bekveld is iets afgezakt maar doet nog
goed mee. Bij de 560ers is de spanning
gestegen nadat Heure onlangs in Zel-
hem het favoriete en koploper Bekveld
versloeg. Ook eibergen kan voor surpri-
ses zorgen.
In de A klasse van de jeugd troont Bek-
veld ongeslagen bovenaan de lijst, de
Bisons zullen er alles aan doen om twee-
de te worden voor het team van Ooster-
wij k. In de B klasse doen aanvoerder Ei-

bergen , Vorden en Heure weinig voor
elkaar onder.
's Middag komen de 640 klassers in ak-
tie, waarbij Eibergen en de Bisons de fa-
vorieten zijn.
IN de C klasse heeft Twente de leiding
vast in handen en kan DES nog "roet in
het eten strooien". Bussloo 2 heeft al
veel punten bijeen getrokken in de D
klasse maar moet nu op sterke tegen-
stand rekenen van Oosterwijkl Eiber-
gen en Bussloo l.

Ronde van Vorden
Voor de derde achtereenvolgende keer
organiseert de RTV Vierakker Wich-
mond op woensdagavond 17 juni de
Ronde van Vorden. De organisatoren-
van deze wielerronde hebben met B
en W van Vorden toestemming kunnen
krijgen voor een nieuw parcours, het
oude parcours voldeed niet meer aan de
door de KNWU gestelde eisen met be-
trekking tot de veiligheid van het par-
cours. Het parcours is verplaatst naar
plan Boonk. Voorafgaande aan de
KNWU wedstrijden waarin een 90 tal
nieuwelingen en ca 100 liefhebbers en
veteranen van start zullen gaan word het
kampioenschap van Vorden verreden en
wel in de categorie jeugd van 12 t/m 15
jaar voor 5 ronden van 1350 mrt. En de
senioren voor een wedstrijd over 12 ron-
den omdaarin met elkaar uit te maken
wie zich kampioen van Vorden mag
noemen.
Deelname aan deze wedstrijden staat
open voor inwoner van VOrden , Hen-
gelo, Wichmond, Vierakker en voor le-
den van de vordense wielrijders vereni-
ging "de VRTC de Acht Kastelenrij-

ders"s en leden van de RTV. Men mag
niet in het bezit zijn van een licentie van
de KNWU. De plaatselijke VVV heeft

re categorie vier fraaie bekers
,ar gesteld welde gaan naar de

lin de wedstrijd en de vierde
de eerst aankomende VOr-

r, die zich tevens kampioen
mag noemen.

voor deelname aan deze
wedstrijden verwijzen wij graag naar de
advertenie in contact van deze week.
De nieuwelingen vertrekken voor een
wedstrijd over 40 km daarna zullen de
liefhebbers en veteranen worden wegge-
schoten voor eveneens 40 km. Dat er be-
langstelling voor de ronde van Vorden
bestaat blijkt uit het aantal inschrijvin-
gen voor beide categoriën welke over de
280 aanmelders bedroeg. Dar een derge-
lijk wielerprogramma de nodige finan-
ciën vraagt zal een ieder begrijpen, van-
daar dat de organisatie zich gelukkig
prijst met de steun van een aantal in-
dustriële bedrijven en zakenmensen uit
Vorden die het financieel mogelijk heb-
ben gemaakt om deze wielerronde van
start te laten gaan. Hetgeen de RTV
Vierakker-Wichmond vertrouwen geeft
im door op de door hen ingeslagen weg
waar het de promotie van de wielersport
in Gelderland betreft.
Verder organiseert de RTV op woens-
dag 8 juli in samenwerking met de
steeds weer aktive schutterij "Een-
dracht maakt macht" uit Hengelo in het
kader van de Hengelose kermis, de wie-
lerronde van Hengelo Gld. Op woens-
dag 26 Augustus zal voor de 6e maal de
ronde van Wichmond worden verreden.
Het bruist van de aktiviteiten bij de
renstal van de nog jonge wielervereni-
ging R.T.V. Vierakker Wichmond.

CONCORD
Elektro cirkelmaaier

BRABANTIA
WEEGSCHAAL

BRABANTIA
Alium. Dr oog molen
40 meter

Van 78,50 voor 69,50 /TOPPER

4
HUSQVARNA
Benzine Cirkelmaaier

Zutphenseweg 15, Vorden

G^e%S"-* r̂
fSS&r*'
^k

weevers b.v
1404

* ff
Jud WAK

WAAROM K?

Simon Carmiggelt: "Ik ben nu
67 en al mijn héle leven lang is
het Rode Kruis voor mij het-
zelfde als: helpen hier en overal".

OMDAT HET
RODE KRUIS

VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK IS!

GEEF! GIRO 6868

L.R. en P.C. De Graafschap
Op het kringconcours te Laren vielen
een viertal ruiters in de prijzen: Jan Hid-
dink met Nicky, 2e prijs B-springen;
Ben Wagen voort met Patriek, 6e prijs
L-springen; Annelien Weenink met
Ronnie, 3e prijs L-dressuur; Jeannet
Kamphuis, 5e prijs B-dressuur.
Afgelopen zaterdag was er een menwed-
strijd te Halle op de terreinen van de
familie Eenink. Voorzitter Joh. Norde
nam hieraan met zijn paard Riant deel.
In een veld van 25 deelnemers plaatste
hij zich als vierde.

Bi'j ons in cTn Achterhook

"Margenvrog gao'k maor 's nao 'n advekaot; veurug jaor, too'w die
trammelant oaver den uutweg van die weie in 't Broek hadd'n, hef e wel
zovölle an ons vedient dat e de kosten van dat stuk vleis bes betaal'n
kan".
"Kiek maor uut dat e ow toch nog neet weer te pakk'n nemt", waar-
schouwen vrouw Riesink eur man. Bearnd Riesink was nog goed mieterug
in de hoet oaver den hond van 'n advekaot. Zaoterdagmiddag had e nao
vier uur zien slagerwinkel schone emaakt. In de tied dat hee de stoepe veur
de winkel had eschrobd was den hond van 'n advekaot deur de lölltaonde
deure de winkel inescott'n, had daor un stuk vleis van 'n hoak egrepp'n
en was t'r met vandeur gegaon. Altied nog un strop van twee tientjes. At
de baas van de hond now un goeie klant was ewes, ala, dan had Bearnd 't
nog wel deur de vingers will'n zien. Maor den advekaot zaog e toch nooit
in zien winkel dus wat lett'n um umme schaavegoeding te vraogen.

't Advekaoten-kantoor was los too Bearnd t'r op maondagmargen binnen
stapp'n. Achter un buro in de hal zat un deerntjen, besunder goed in de
varve al waarn de heure an de kleure te zien iet of wat veroest. Zee wees
um de we nao de kamer van meneer Striekstok, de vaas van de hond.
Bearnd vetell'n 't hele vehaal van de hond an 'n advekaot en vroog toen:
"Wa'k wett'n wolle is dit, mot de eigenaar van den hond mien now dat
stuk vleis betaal'n?".
"Daor is e too verplicht", zei meneer Striekstok, "as eigenaar is e wette-
luk ansprakeluk veur 't doen en laot'n van zien hond".
Bearnd lönn'n behaagluk achteroaver in zien stoel, trok un keer goed an
zien sigare en zei toen:"Dan krieg ik twintig gulden van ow want 't was
ow hond". "Dat zu'j hemm'n want daor he'j recht op", zei 'n advekaot
met un effen gezichte. "Veur de goeie road die ik ow egeven hebbe bu'j
mien natuurluk nog wel honorarium verschuldugd en die is in dit geval
twintug gulden plus drie-zestug B.T.W. Maor die B.T.W. laot maor zitt'n
dan kö'w mekare met un dichte pottemenee betaal'n".

As un hond die un mööltjen ransel hef ehad sloepsterten Bearnd 't adve-
kaotenkantoor uut op huus an. Daor maak'n e tegenoaver zien vrouw de
advekaoten uut veur al wat mooi en lilluk was. Gelukkug bekek zien
vrouw 't geval nogal van de vrolukke kante, 'k Heb 't ow jao wel ezeg
Bearnd: 'n advekaot en un hond, verdient 't brood met de mond. Da's
nog altied zo, ok bi'j ons on d'n Achterhook."

H. Leestman.



ZONNESCHERMEN
ROLGORDIJNEN
BALASTORES
op voorraad bij

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG

Scherpe prijzen en
moderne dessins

Zonneschermen en rolluiken
tot 31 mei gratis geplaatst.

•-••--f -*,

&&

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuw* T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

JONG GELRE
Vrijdag 22 mei 1981
Gezellige spelavond
Clubgebouw ,,Medler"

Inl. Marinus Eskes, tel. 1634.

SAMEN
Samen
verantwoordelijk

Stemt 26 mei
Lijst 2 C.D.A.

Tuinen De Wiersse-
Vorden
gaan weer OPEN!
- do. 28 mei

(Hemelvaartsdag) en
- ma. 8 juni

(2e Pinksterdag)
van 10- 17 uur.
Entree ƒ 2,50 p.p.
Gratis parkeren!

Te koop: Meisjesfiets. 4-8
jaar ƒ 75,-. 't Hoge 55. Tel.
2762.

Te koop: Opel Kadett 1100.
Dr. C. Lulofsweg 12, Vorden.

Te koop: 2_ha. kuilgras. Brief-
jes inleveren voor a.s. vrijdag-
avond 22 mei 8 uur. Gunning
voorbehouden. G. J. Mak-
kink, Heegherhoek 6,
Vorden.

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen Boerenleenbank W.A.
haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die
gehouden wordt
op dinsdag 9juni 1981 om 20.00 uur
in Zaal Schoenaker te Kranenburg.

Verkorte agenda

1 Opening
2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3 Notulen vorige vergadering
4 Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen
5 Wijziging statuten
6 Wijziging huishoudelijk reglement
7 Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statuten-

wijziging
8 Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting

De volledige agenda, de volledige tekst van de
statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk
reglement liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de
bank voor de leden ter inzage.

Het bestuur

B?
. tr-
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fantastische merkpartij

MMK
T-SHIWS^

in populaire zomerkleuren
maten S-M-L

W. A. J. Lichtenberg, secretaris

Rabobank S

gevarieerde partij heren

OVERHEMDEN Q95
o.a. moderne ruit • maten 37 t/m 43 ^^0 /

*V

»•

aktuele voldruk

HAWAII
SHIRTS
maten 116 t/m 164 maten S t/m XL

Gemeent Vorden
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat bij
Koninklijk Besluit van 6 april 1981, no. 27 in beroep -
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde
Staten van Gelderland van 2 mei 1978, no. 6387/545 -
RO 106/ik - alsnog goedkeuring is verleend aan het bij
besluit van de raad der gemeente Vorden d.d. 28
december 1976 vastgestelde bestemmingsplan "Het
Schapenmeer 1976", behoudens voor wat betreft
enkele bij het plan behorende voorschriften.
Het bestemmingsplan "Het Schapenmeer 1976" is
thans voor wat betreft het gedeelte waaraan geen
goedkeuring is onthouden, onherroepelijk geworden
en ligt voor een ieder ter secretarie, afdeling Algeme-
ne Zaken c.a. ter inzage.

Vorden, 21 mei 1981.

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink

P.P.R. Lijst 6
vóór
betere
werkverdeling

Secr. P.P.R. Lochem
Tel. 05730-3697.

maten 20 «m 3

PERKPLANTEN-
VËIKOOP
weer vele soorten perkplanten
o.a.

-GERANIUMS
4»CHSIA'S
-^ETUNIA'S
- SALVIA'S
- AFRIKANEN
— en vele andere soorten.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Kranenburg
7251 LS Vorden

ooooooooooooooo
modieuze

FANTASIE éénmalig:

PANTY'S
o.a. antraciet en

zilvergrijs

3 voor...

van de Rabobank!
Cadeau voor nieuwe
en bestaande spaarders.
Iedereen die tenminste f25.- op een
bestaande of nieuw te openen spaar-
rekening stort, krijgt het boekje
"Toer 'ns anders" cadeau (zo lang de
voorraad strekt).

Nieuwe spaarders f.7.50 premie.
Voor alle nieuwe spaarders wordt bovendien
een spaarpremie van f7.50 bijgeschreven
op de nieuwe te openen spaarrekening,
bij een minimum eerste storting van f25.-.

Rabobank B
•**"»—'vv'~Vv<^v>^x—V-"-v-v—

"Toer'ns anders" boekje cadeau.
"Toer 'ns anders" is een handig boekje, dat u globaal informeert over grote en vooral

kleinere bezienswaardigheden, die niet al te ver van uw woongebied afliggen.

Deze speciale spaaractie
duurt van 18 mei t/m 12 juni.

Rabobank fS
IL

IK?
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zangeres zonder
Naam: "Als ik aan het
Rode Kruis denk dan is
dat: hulp aan alle
mensen in nood, in alle
omstandigheden, waar
ook ter wereld".

OMDAT HET RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL

AFHANKELIJK IS!
GEEF! GIRO 6868

ZONWERING voor buiten en binnen

0039

ZONNESCHERM bu,en
in diverse uitvoeringen en kleuren

ALUMINIUM ZONWERING „u,
ROLGORDUNEN binnen

BALASTORES
Voor al deze zonwering het juiste adres

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN =SRAA

Viendaags<
Maak er een feestelijke
en fleurige intocht van

en beloon de doorzetter
met bloemen.

van uw
bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5, Vorden. Tel. 1334

De laatste bloembollen
nu 20% korting

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.
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