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Burgemeester Vunderink:
"Voor de zomer kan
lijdensweg stationgebouw
worden afgerond".
Naar aanleiding van vragen van socialist
B. van Tilburg deelde burgemeester
Vunderink mede dat de lijdensweg met
betrekking tot het stationsgebouw nog
voo de zomer kan worden afgerond.
Wij zullen U voorstellen dat wij een dat
wij een huurcontract met de spoorwe-
gen willen aangaan, aldus Vunderink.
De heer C.Chr. Voerman (CDA) wees
er op dat er op 3 juni in Lochem een
voorlichtingsavond zal worden gehou-
den over de plannen met betrekking tot
het militair oefenterrein dat is gelegen
op het grondgebied van de gemeente
Vorden en Lochem. Op verzoek van de
heer Voerman zal de gemeente de burge-
rij voorlichten over deze informatiea-
vond. Burgemeester Vunderink wees er-
op dat er nog een gesprek zal plaatsvin-
den tussen de beide gemeentes in GS.
De heer Voerman zei voorts dat zijn
fraktie graag met het college wil mee-
denken hoe de stijgende kosten van het
muziekonderricht getemperd kunnen
worden. Hij zou gaarne uiterlijk okto-
ber aanstaande een beleidsnotanvan het
college tegemoet zien over een beter
contrakt met de Stichting muziekschool
te Zutphen. Wij zullen ons best doen,
maar ik durf het niet steenhard toe te
zeggen, aldus wethouder Lichtenberg
dit liet doorschemeren dat hij eerst in de
betreffende raadscommissie over deze
zaak wil discussieren.

Raad Vorden verklaarde
beroepschrift
G. te Velthuis ongegrond

De raad van Vorden besloot maandaga-
vond on het beroepschrift dat de heer
G. te Velthuis heeft ingediend onge-
grond te verklaren. De heer te Velthuis
was in beroep gegaan omdat hem een
vergunning was geweigerd voor het ver-
groten van zijn woning aan de Oude
Zutphenseweg. De plannen van de heer
te Velthuis wijken volgens de raad af
van de normen die gelden voor "Lande-
lijke woonbebouwing", onder welde ca-
tegorie de woning van hem valt.
De heer E. Brandenbarg (VVD) hield

een warm pleidooi om de heer te Vel-
thuis toch aan een vergunning te helpen.
"Het past toch bij de funktie van een di-
rekteur om zijn gasten te kunnen ont-
vangen zinder daarbij door zijn kinde-
ren gestoord te worden". Een Ooste-
rijks generaal zei eens: "Wir siegen uns
Kaput", hier regelen we ons kapot, al-
dus Brandenbarg. Hij ondervond wei-
nig steun van zijn collega raadsleden.
De heer J. Bosch: "De gemeente Vor-
den kan hier niets aan doen. Wat de
heer te Velthuis wil is in strijd met de
voorschriften". De heer J.F. Geerken
(CDA) "We kunnen hier niet anders
dan het advies van het college te
volgen". De heer B. van Tilburg (PvdA)
verzocht het college om in de toekomst
wat meer ruimte te creëren in de
bestemmingsplannen buitengebied.
"Dit is ook ons streven", aldus burge-
meester Vunderink die zich een warm
voorstander toonde om wat flexibeler
op locale situaties te kunnen inspelen.

Verkeersonderzoek stuit
op problemen
De heer-A.J. Stoltenborg (PvdA) wees
er op dat er twee jaar geleden door de
raad is bepaald een verkeersonderzoek
in de gemeente Vorden op gang te bren-
gen met daarbij inspraak vanuit de be-
volking. "De belangstelling vanuit de
dorpsbewoners is inmiddels wel doodge-
bloed", aldus de heer Stoltenborg.
"Ook zou ik gaarne willen zien dat per-
sonen die de "euvele moed" hebben ge-
had destijds schriftelijk te reageren,
gaarne een antwoord zouden krijgen".
Burgemeeste Vunderink stelde dat uit de
enquêtes is geblekendat een bepaalde
stroom wil dat het verkeer wordt omge-
leid; een stroming wil het niet en er is
een stroming die alleen het zware ver-
keer wil omleiden. Er is echter een extra
handicap ontstaan namelijk de wet op
de geluidshinder, waardoor je wellicht
aarde wallen of geluidwallen zou moe-
ten aanbrengen. Om daarvoor goed ad-
vies te kunnen geven hebben we een na-
der onderzoek moeten instellen" aldus
burgemeester Vunderink. En er is vol-
gens Vunderink nog een belangrijk pro-
bleem namelijk de financiële positie van
de gemeente. "Het is maar de vraag of
de reserves die op het inversteringsche-
ma voor dit doel zijn aangewezen, daar-
door ook gebruikt kunnen worden. Het
gehele investeringschema zullen we tot

oktober op een laag pitje moeten
zetten", aldus burg. Vunderink. Wel
zegde hij toe dat de burgerij tussentijds
eem mededeling kan verwachten over de
stand van zaken met betrekking tot het
verkeersonderzoek.

Werktuigenvereniging
Medo had goed jaar

De coöperatieve Werktuigenvereniging
MEDO (Mechanisatie Door Organisa-
tie) Ruurlo, die haar werkgebied heeft
in de gemeenten Vorden en Ruurlo en
Hengelo G, hield in café Eykelkamp op
het Medler (Vorden) de algemene leden-
vergadering. De vergadering die onder
leiding stond van voorzitter de heer R.
Wolsink was matig bezocht.

De balans- en verlies- en winstrekenin-
gen over het afgelopen jaar 1980 sloten
met een batig saldo. Naast de normale
afschrijvingen kom een vervroegde af-
schrijving op de gebouwen worden toe-
gepast van ƒ . 20.000,00. De vergadering
gaf zijn goedkeuring aan een en ander.
Bij de bestuusverkiezing werd de aftre-
dende voorzitter de heer R. Wolsink,
Tolhutterweg 11 te Ruurlo herkozen;
eveneens ook de heer G. J. Kamperman
Wierserweg 55 te Ruurlo. Het aftreden-
de lid de heer H. Meulenbrugge Wiers-
serbroekweg 12 te Vorden - de niet her-
kiesbaar was - werd door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet voor de vereni-
ging. Vanaf de oprichting , nu 28 jaar
geleden, had hij zijn beste krachten ge-
geven. De voorzitter deelde mee dat de
heer Meulenbrugge wel zijn functie als
administrateur van de vereniging zal
blijven vervullen.
Volgens bedrijfsleider Lenselink is het
maispoten dit voorjaar goed verlopen;
het areaal schijnt zich nog steeds uit te
breiden

Hemelvaartsrit
"De Graafschaprijders"
De auratffci motorclub "De Graaf-
schaprijc^^' organiseert donderdag de
zogenaamde Hemelvaartsrit een oriën-
teringsrit waarvan de start zal plaats
vinden bij café Schoenaker. Men kan
starten in de A-; B of in de toerklasse.
De rit is uitgezet door A.C. Weevers en
E. A. Versteege.

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 onderwer-
pen aan de orde.

1. Gelderse actie Tankslag tegen bodem-
verontreiniging.
2. Kennisgeving inzake het provinciaal af-
valstof fenplan.
3. Tervisiepunten Structuurschema Mili-
taire terreinen in Gelderland.
4. Publicaties ingevolge de wet Arob.

Gelderse actie Tankslag tegen bodemver.»
ontreiniging
Ook in Vorden zal de provincie Gelder-
land een aktie starten om vergeten olie-
tanks van particulieren en bedrijven on-
schadelijk te maken. In Gelderland zit-
ten naar schatting enkele tienduizenden
van die tanks in de grond. De meeste
tanks worden niet meer gebruikt sinds
de grootscheepse overstap op aardgas.
De tanks bleven vaak gewoon liggen
omdat de mensen weinig zin hadden
hun tuin overhoop te halen. Vaak zaten
er nog honderden liters olie in zo'n
tank. Deze tanks vormen een netwerk
van vervuilingsbronnen voor de bodem
en het grondwater.
Veel tanks hebben een levensduur van on-
geveer twintig jaar. Deze tijd is nu zo on-
geveer om, dit betekend dat er in Gelder-
land veel olie de grond in sijpeld. Dat is
een trieste situatie, zeker als men gedenkt
dat één druppel olie duizenden liters
grondwater kan vervuilen, hierdoor wordt
het water ongeschikt om te drinken. Aan
de door olie veroorzaakte bodemveron-
treiniging kan bijna niets meer worden ge-
daan. Afgraven is de enige - zeer dure -
mogelijkheid. En: de eigenaar van zo'n
lekkende tank is wettelijk aansprakelijk
voor de aangerichte schade, dit wordt
door geen enkele verzekering betaald.
Om al deze redenen gaat ook in de provin-
cie Gelderland een actie Tankslag van
start. De provincie vraagt ieder die zo'n
oude tank heeft om het ding onschade-
lijk te maken. Het enige dat u hoeft te
doen is de olie eruit te laten halen. Dat
kost niets, het levert zelfs geld op als het
om grotere hoeveelheden gaat. In som-

mige gevallen moet er iets met de lege
tanks gebeuren: verwijderen of opvullen
met zand of een olie absorberend mate-
riaal. Daarover kan het bedrijf dat uw
tank leegzuigt nadere informatie geven.
Bij het blad "Energie en water zal een bon

bijgesloten zijn waarmee u op kunt geven
of u aan deze actie deel wilt nemen. Nade-
re inlichtingen kunt u verkrijgen bij de
Provinciale Dienst Milieuhygiëne, Tel. 085
- 431021 of bij de gemeentelijke milieu-
ambtenaar de heer P. van Royen, tel.
2323.

Kennisgeving inzake het provinciaal at-
valstoffenplan

Van 20 mei tot 20 juli 1981 ligt het provin-
ciaal ontwerp-afvalstoffenplan van Gel-
derland ter secretarie en in de bibliotheek
aan de Dorpstraat ter inzage. Tegen dit
ontwerp kunnen tot 20 juli bezwaren wor-
den ingediend bij de Provincialen Staten
van Gelderland, Postbus 9090, 6800 CG
Arnhem. Tijdens een hoorzitting die in de
bovengenoemde periode zal worden ge-
houden kan eenieder mondeling bezwaren
tegen het plan indienen. Een openbare
kennisgeving omtrent plaats en tijd zal
nog volgen.
Exemplaren van het plan zijn verkrijgbaar
tegen betaling van ƒ. 15,00 bij de dienst
Milieuhygiëne van de provincie Gelder-
land, afdeling afvalstoffen, bodembe-
scherming en waterzuivering, Postbus
9090, 6800 CG Arnhem (tel. 085 - 592397
of 592348). Voor nadere informatie kunt
u zich eveneens wenden tot bovenvermel-
de afdeling.

Tervisiepunten Structuurschema Militaire
terreinen in Gelderland

De stichting Gelderland fungeert als pro-
vinciaal steunpunt inzake de inspraak
rond het Structuurschema Militaire terrei-
nen. Hieromtrent is u reeds eerdere infor-
matie verstrekt in de uitgave van Contact
d.d. 14 mei 1981. Om u uitgebreid op de
hoogte te kunnen stellen van het beleid

van de regering met betrekking tot militai-
re terreinen heeft de Stichting Gelderland
voorlichtingsavonden georganiseerd. Dan
geeft het Ministerie van Defensie u infor-
matie over de terreinen en geven eventueel
geinterresseerde groepen hun mening over
het beleid. Deze avonden beginnnen om
acht uur. Tijdens deze avonden en ook 's
middags is bij de zaal informatiemateriaal
te verkrijgen over de beleidsplannen en
over de inspraak.
Op woensdag 3 juni wordt in Lochem, in
de Lochemse schouwburg, een dergelijke
inspraakavond georganiseerd (Oosterwal
15).

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 be-
treffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het gemeen-
tebestuur verleende bouwvergunningen.
Een overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aantal re-
gels gebonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling l ter
secretarie. Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer W.J. Kornegoor, Hoeken-
daalseweg 4, 7251 HM Vorden, voor het
bouwen van een ligboxstal aldaar.
2. Aan de heer B.G. J. Breukink, Pr. Mar-
grietlaan 18 7251 A V Vorden, voor het
aanbrengen van een dakkapel en het ver-
anderen van de woning.
3. Aan Ten Have Holding B.V. Industrie-
weg 8, 7251 JT Vorden, voor het vergro-
ten van een kantoorruimte aldaar.
4. Aan Bouwbedrijf Hulshof B.V., Weh-
mestraat l, 7221 DT Steenderen, voor het
gedeeltelijk veranderen van een bedrijfs-
hal, aan de Enkweg alhier.

Successen voor Sursum
Corda Vorden
Vanwege het feit dat Sursum Corda
destijds op het Bondsconcours te Vor-
den in haar afdeling, de jeugddivisie als
hoogste was geëindigd werden de mini-
rettes uitgenodigd in Kampen om daar
deel te nemen aan het Topshowcon-
cours, onder auspiciën van de
N.F.C.M.

Na vele uren voor deze nieuwe show ge-
repeteerd te hebben vertrok men dit
weeken bol goede moed naar Kampen.
Onder leiding van hoofdminirette J.
Broekman behaalde Sursum Corda een
vierde plaats met 115 punten. Een mooi
resultaat voor de minirettes en instruk-
trice mevrouw A. Meyer-Westenbrink.
In Vorden teruggekeerd werd het pele-
ton ingehaald door de drumband, welke
in Zutphen tijdens de DWG festival als
eerste was geëindigd met 268 punten
(twee punten te weinig voor de eerste
prijs met lof). Voor tamboermaitre B.
Wunderink eveneens een glorieuze dag,
want hij mocht van de jury de défilé
prijs voor de beste tamboermaitre in
ontvangst nemen. Ook hier een fraai re-
sultaat van instrukteur J. Hilferink.
Voorzien van de bekers begaven de bei-
de groepen van Sursum Corda zich al
musicerend naar het dorpcentrum waar
met de aanwezige familieleden en be-
kenden onder het genot van een drankje
werd nagepraat over de behaalde suc-
cessen.

Dauwtrappcn met de V.V.V.
Maar zelden is de meimaand zo mooi als
dit jaar. Een fietstocht in onze
omgeving overtuigt U hiervan.
De V.V.V. heeft daarom voor Hemel-
vaartsdag, donderdag a.s^, een extra,
Acht-Kastelentocht in gel^fcDe start is
vanaf het Marktplein.

Langs een enigszins gewijzigde route
gaat deze langs de overal in volle bloei
prijkende rododendrons, de in 't jonge
groen staande loofbomea^le weiden
met rood-bonte koeien eni^renhoeven
soms omringd door oude geboomte.

Het is nog wel niet de tijd van Starings
"Sikkels blinken, sikkels klinken"
"Ruisend valt het graan"
maar de wuivende korenvelden zijn er
wel. Er wordt tijdens deze tocht ook ge-
wandeld, dauw of geen dauw. Verder de
gebruikele traktatie en een extra pauze
in verband met de bijzondere dag.

Bouw- en Houtbond F.N.V.
Op zaterdag 16 mei heeft de Bouw- en
Houtbond F.N.V. een dag voor de
kinderen van de leden georganiseerd.

's Morgens is men vertrokken naar de
"Zeven Provinciën" in Hellendoorn,
waar de kinderen zich uitstekend heb-
ben vermaakt. Als afsluiting van de dag
konden de kinderen patat of panne-
koeken eten bij café Eykelkamp.
Daarna konden de bestuursleden een
stel bijzonder tevreden kinderen afleve-
ren bij de ouders.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Brogger, S. De zes zinnen; Cleary, J.
Het einde van de regenboog; Garcia
Marquez, G. De kolonel krijgt nooit
post; Gosewins, C. Een licht geval;
Lazzarnino, H. De verloren kinderen;
Tijn, M. van. Verdraaid verleden; Ver-
rips, G. Zorg dat je een gekkenbriefje
krijgt; West, M. Proteus; Jaffe, J. R.
Petersen en R.Hodgson, Verslaving;
Kloos, W. Ik ben een God in 't diepst
van mijn gedachten; Neoralisme; mythe
of werkelijkheid?; Ierland, vakantie..;
Kohnstamm, R. Kleine ontwikkelings-
psychologie; Mourik, R.S. van. Gids
voor Hongarije; Mayle, P. Wat gebeurt
er nu weer met me?; Mayle, P. Waar
kom ik vandaan?; Matisse, H.E.B.
Alle., schilderijen; Vorstenhuizen in
Europa; Voorschriften privacybescher-
ming.

Jeugd:
Bunting, E. Op de rand van de vrijheid;
Farley, W. De zwarte hengst en het
meisje; Cauvin, R. Konijnen Stupp;
Hafkamp, C. en S. Weve. Een noom op
school; Hughes, T. Net of hij me al ja-
ren kent; Nöstlinger, Chr. Het verhaal
van de pinguin; Otto, Sv. Een geweldige
dag; Rugers, van der Loeff, A. Jimmy
en Ricky; Vandersteen, W. Suske en
Wiske, de windbrekers; Edwards, E.
Hartley, Houden van paarden; Mong,
F. Du. Omtrent het Achterhuis van
Anne Frank.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerkdienst raad van Kerken
Vorden-Kranenburg
Op de zondagavond voor Pinksteren,
zondagavond 31 mei, belegt de Raad
van Kerken Vorden-Kranenburg een oe-
cumenische dienst, die dit keer gehou-
den zal worden in de R.K. kerk aan het
Jebbink te Vorden. De Christus Koning
Kerk. Medewerking wordt verleend
door Vordens Mannenkoor en organist
D. Woudstra. Iedereen is er zeer
welkom.

Aktie gast aan tafel
Vele Vordense gezinnen doen mee aan
deze aktie voor blijvende voedsel-verbe-
tering in arme, derde wereldlanden. Is
het spaarkartonnetje een vaste gast aan
uw tafel? Deze aktie-termijn loopt van
de Biddag (in maart) tot de Dankdag (in
november).

Hervormde dorpskerk open
In de maanden juni, juli en augustus zal
de Vordense dorpskerk weer geopend
zijn voor bezichtiging en ook als stilte-
centrum op de dinsdagmorgen, de
woendsdagmorgen en de
donderdagmiddag. Een eenvoudige
boekentafel enz. wordt ingericht. Enke-
le gemeenteleden treden ook dit jaar
weer op als gastvrouw/gastheer.

De gemeente in Subotica
De Hervormde gemeente onderhoudt al
enkele jaren goede contacten met de
kleine, verstrooide gemeente van ds. La-
jos Poth in Subotica en wijde omgeving.
Subotica ligt in de grens-driehoek van
Joegoslavie-Hongarije-Roemenie.
De Vordense gemeente probeert de ge-
noemde gemeente te helpen waar moge-
lijk. En die hulp is dringend nodig. Zo
zal de uitgangs-kollekte op a.s. zondag-
morgen 31 mei bestemd zijn voor de
kerk in Subotica.

GEBOREN: Riek Wolbrink.
ONDERTROUWD: B. Hulsbos en
L.D. Bakker; H.J. Trentelman en H.A.
Aberson.
GEHUWD: W.H. Norde en D.G. Win-
kel.
OVERLEDEN: Geen.

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

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 31 mei, 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Oecu-
menische dienst in de Christus Koning-
kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 31 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, dienst
Raad van Kerken in Chr. Koningkerk.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 30 mei 12.00 uur tot maandag-
morgen l juni 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 30 en zondag 31 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 arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, 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.



keescopperant
schildert 1.2.3
alles uit één pot
entzit
upor jaren...

geen blazen,
geen twijfel!
punt!

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

STAATSLOTEN
verkoop maandag 1 juni
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dagsvan 17-19 uur.
l.v.m. Pinksteren de staats-
loten wel in de eerste week
ophalen.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop gevraagd: ca. halve
hectare bouw- of weiland,
liefst omgeving dorp Vorden.
Telefoon 05752-2405

Te koop: g.o.h. Puch Maxi, bj.
'78, f 650,-.
E.H. Jansen, Ruurloseweg 20,
Vorden, telefoon 05752-1460

Te koop: kuilgras. Briefjes inle-
veren voor 30 mei, 20.00 uur.
A.W. Horstink, Ruurloseweg
88, Vorden, telefoon 6424

TE KOOP
z.g.a.n. Cambridge herenfiets
61 cm, knijpremmen, 3 vs., br.-
groen, f 350,-.
Tussen 17.00-18.30 uur. Prins
Clauslaan 4, telefoon 1625

Gevraagd: hulp huish. voor 2
of 3 morg. p.w. (9.30-11.30).
Gaarne contact opnemen met
dames Nipius, Molenweg 10,
Vorden, 's avondstussen 6 en 7

Te koop: g.o.h. Kreidler + gra-
tis 2 helmen.
Bongerd 1, Vorden

Te koop: z.g.a.n. racefiets,
leeftijd van 7 tot 10 jaar + da-
mesfiets.
G.W. Vruggink, Hamminkweg
9, Vorden, telefoon 1 590

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

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

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

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

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeesteren wethoudersvan Vorden maken, inge-
volge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op de
secretarie van de gemeente Vorden vanaf heden op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
1 6.00 uur, alsmede op de maandagen in het Dorpscen-
trum van 18.00tot21 .OOuurgedurendeeenmaandter
inzage liggen de navolgende op 19 mei 1981 verleende
vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

1. de heer J.A. Korenblek, Zelstweg 2 te Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning tot het oprichten, in werking brengen en in wer-
king houden van een bewaarplaats voor mest, als
gevolg van de uitoefening van een veehouderij op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M, nummer 1 56, plaatselijk bekend Zelstweg
2; betreft een verzoek van 18 februari 1981, inge-
komen 12 maart 1981;

2. de heer T. Ruiterkamp, Wiersserbroekweg 6 te Vor-
den om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een bewaar-
plaats voor mest, als gevolg van de uitoefening van
een veehouderij op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie D nummers 1475, 1406
en 1626, plaatselijk bekend Wiersserbroekweg 6;
betreft een verzoek van 24 februari 1981, ingeko-
men 11 maart 1981;

3. de heer G.W. Groot Enzerink,Deldensebroekweg 21
te Vorden om een vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een be-
waarplaats voor mest, als gevolg van de uitoefening
van een veehouderij, alsmede een propaangasin-
stallatie op het perceel kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sectie N nummer 51, plaatselijk bekend
Deldensebroekweg 21; betreft een verzoek 3 maart
1981.

Alle genoemde vergunningen zijn verleend onder de
gebruikelijke voordat soort inrichtingen geldende stan-
daardvoorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade
of hinder van ernstige aard.

Beroep tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning

tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving en wel bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor geschillen van bestuur
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 28 mei 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 19

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Fietsen is weer helemaal „in",
gezond, lekker vrij en
je ziet veel meer.

Trek er op uit met zo'n lichtlopende
nieuwe fiets van

Fa. KUYPERS Telefoon 1 393

P.S. Wij ruilen Uw oude karretje voor een goede prijs in

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Marrons
Zutphenseweg - Vorden

1 teweer barbecue lijd
• ""marW

Barbecuen is de meest verbreide jf^^^^^SSSSi^ ^̂ ^%P^ B" d& lekkerste nobbV
voor de zomermaanden. Duizenden ^fr genieten op deze manier van een

heerlijk maal in de vrije natuur ... of dat nu in uw riante mÊ r fruiten in Zuid Frankrijk is of uw caravan
camping of op uw balkon . . . . geniet er maar van. Uw VS markt heeft er alles voor van

stevige barbecues, briketten en aanmaakblokjes tot de grootste sortering vlees om te roosteren
en . . . . een exclusief assortiment sausen. Laat uw VS VakSlager u daar maar eens meer over

vertellen. Dit weekend fijn barbecuen? . . . eerst even naar uw VS markt. . . dan wordt het dubbel feest.

Haaskarbonade
heel kilo

Ribkarbonade
heel kilo

geldig van 29-5 t/m 30-5

Saucgzen
5 00 gr. _

Zwan Westfaalse
Metworst
± 700 gr. 6?»
Ier se jacht worst l l O

Verse kuiken-
bouten
heel kilo

Barbecueworstjes
pak 6 stuks

100 gr

Hamworst
100 gr. _

iandag

Speklapjes
heel kilo —

dinsdag
^^^~-~

Schouder
karbonade
heel kilo

Gehakt
(half om half)
heel kilo

nsdag

^^ Hawaii burgers *?94
£• x^T"""

!§:.--,
Herschi

Sinas
nes l liter JW^ ^

x" Dixan
zeeppoeder

vat a 4 kilo

Gelderse schijven
3 stuks _

van 0,79

r,ug- 195 ;p|
voor JL .M. £ X *̂  ̂

k&r~"V F1°n

Es
«*\s;

X^ voor VT*
^>>.» «p •»••*'» * w • iwwaw-r:* \ m

Hra ! ILL̂^•~«»^\

Florijn
irandew^

<^5r-^•^1

Grolsch bier V

citroen brandewijn
fles l liter

. van 11,95
^^ voor

w S IKfcuRw»».-.^^^ ^^^ j

Bolletje
beschuit

O75
-^ voor ^̂  •

L«% ^ — — -*/

É* lE**

\ "v rol
| V van 0,95

voor

.t**, krat 24 pijpjesl ;?:
12,35

i koer krat een4 '•• /l

;j

»C-.-3c

bsï'/ Van Delft
| HIP HAP ontbUtkoek
,| 500 gr.

Calvé
vleessauzen

van 0,99

>X
voor

alle soorten p. fles
-\ van 2,29

,V.

.

voor l O UT ^

>*»Jyu<

Nolen sprits
pak 12 stuks
van l ,25 voor

Boom eierkoeken
pak 10 stuks
van 1,98 voor

Mentos
pepermunt of drop
pak 3 rol van 1,49 voor-

Gilda droppunters'
10 soorten, zak 250 gr.
van 1,98 voor

Dreft afwas
flacon 400 gr.
van 1,89 voor

Hols kracht-
brokken zak 1,5 kilo
van 4,25 voor
Hols kluiven
pak 600 gr.
van 2,39 voor :

Calvé slasaus
nes 0,5 Itr.
van 2,19 voor

Geurts Reine
Victoria's op sap
3/4 pot van 1,98 voor

Haust paneer-
meel
pak van 0,79 voor -

Remia soft v CoPpeistock
margarine , jonge jenever

_ _

/ D

Uerlei

Patat frites
baal l kilo nu nog -

Beaujolafs 1979
een jonge rode fruitige
wijn, nu per fles —
Vin de Table
Me pot pellerin'
per fles 3,75
deze week 3 flessen —

Gibalbin 1979
een witte Spaanse wijn
deze week per fles
slechts

Floryn Vieux j ̂ Q5
fles l liter nu -*• • •

Hibachi
dubbele barbecue
van 15,95 voor

Aanmaakblokjes
pak 28 stuks
van 1,29 voor

Goudse kaas
jong belegen
heel kilo

Houtskool
zak 2 kilo
van 4,20 voor

Briketten
zak a 3 kilo
van 5,50 voor

Jolly mannequin
k w ark nogr.
3 smaken van 1,75 voor—•

Volle yoghurt
pak l liter
van l,44 voor

IJsballepels r.v.s.
van 2,49 voor

Nur die
kinderkniekous *
met Walt Disney figuur
van 6,95 voor

Verbanddoos
geheel compleet
van 13,95 voor

Melkbollen
zak 9 stuks nu —

Stokbrood
400 gr. van 1,41 voor

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/UlPHtN BORCUIO HENGHOlGIDl RUSSEN GROfNIO GOOR V O H O f N

Reklames geldig van 29-5 t/m 3-6-1981



Geboren, 23 mei 1981

SANDER
zoon van
Ernst te Velthuis
Diny te Velthuis-Bannink

Beatrixlaan 1
7251 AMVorden

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

ANNELIES
Bennie van den Brink
Hermien van den Brink-Bosch
Henry

7255 BX Hengelo (Gld.),
15 mei 1981,
Vordenseweg 52

Tijdelijk adres:
St. Jozefziekenhuis te Doetin-
chem

Hiermedezeggen wij u hartelijk
dank voor de gelukwensen,
bloemen en kado's die wij
mochten ontvangen bij ons 55-
jarig huwelijksfeest.

L. Wesselink
H.L Wesselink-Dommerholt

Vorden, mei 1981
Zutphenseweg 34

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

Peter en Betsie Vlogman

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

Trommelrem/3 versnellingen
Model Runner f 584,-
ModelAscot f631,-
Model Bato f 689,-
En van Fongers, BARINK

Regelrecht overgewaaid
uit China - de Kung-Fu-mode.

WULLINK
vooraan in schoenmode

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

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

In plaats van kaarten

Op zaterdag 6 juni hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

G.J. MENNINK
H.J. MENNINK-HISSINK

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.00 uur in zaal
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Vorden, juni 1981
Strodijk 8

1931 1981
In plaats van kaarten

Vrijdag 5 juni a.s. hopen mijn ouders

J.A. NORDE
en

M.E. NORDE-NORDE

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Albert

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 5 juni van
15.00-16.30 uur in zaal „Schoenaker",

Ruurloseweg 64, Kranenburg.

mei 1981, 7251 HZ Vorden, Kostedeweg 2

Op vrijdag 5 juni hopen wij ons 50-jarig hu-
welijk te vieren met onze kinderen en klein-
kinderen.

A. POTERMAN
J. POTERMAN-NIJENHUIS

Gelegenheid om te feliciteren op vrijdag 5
juni van 1 5.00 tot 1 7.00 uur bij Café „de
Boggelaar", Vordenseweg 32, Warnsveld.

mei 1981
Vordenseweg 31
Warnsveld

Zondag 31 mei hoop ik met mijn vrouw, kinderen, klein-
en achterkleinkinderen mijn 80-ste verjaardag te vie-
ren.

J.B. WUESTENENK

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.30 uur in
Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24, Vorden.

Wildenborchseweg 1, Vorden

Mevrouw te Slaa
neemt van 30 mei t/m 8 juni

geen advertenties aan.

ALLEEN ONZE

HERENSALON is wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 juni t/m 6 juli

Dames & Herenkapsalon

HEERSINK
ATTENTIE:

de dameskapsalon blijft open!

OPHEFFINGSUITVERKOOP

nu 40% korting
(Behalve Demeyere pannen - 20%)

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

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

OOOOOO000000OOOOOOOOOOOO-

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
&B000OOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

A C A CDe aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging „Vorden" organiseert

op ZATERDAG 30 MEI een groot

EINDE COMPETITIE BAL
met

huldiging sportiefste elftal v/h seizoen
huldiging kampioenen (senioren)

huldiging elftal v/h jaar

muziek: toporkest „ALPHA"
aanvang: 20.00 uur

leden, donateurs, sponsors en adverteerders
vrije toegang

A.C.
Zaal: Bodega „'t P a nt off eitje"

A.C.

Balance

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

WERKSCHOENEN
met stalen neus en
stalen binnenzool

Steeds op voorraad
in hoog en laag

WULLINK
Dorpsstraat 4 — Vorden

Vanaf maandag 15 juni begint de nieuwe cursus

na-zwangerschapsgymnastiek
Deze cursus is GRATIS.
U kunt zich hiervoor opgeven bij mevr. F. Haccou,
telefoon 05752-6627

nu de stofwolken
zijn opgetrokken
... zijn wij er best een beetje trots op om onze verbouwde en uitgebreide zaak

aan u te laten zien!

Wij nodigen u uit samen met ons
het glas te heffen op een ver-
rassend en nieuw begin.

Wij houden open huis op vrijdag
29 mei van 15.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 30 mei van
10.00 tot 16.00 uur!

U bent van harte welkom.

een leuke verrassing.

INTERIEURVERZORGING

/Ï9natuur TOA beter uioonkomfort

Rijksstraatweg 108-112-114 Warnsveld Tel. 05750-23346



Grote sortering

HENGELSPORT -
ARTIKELEN

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 41WORDEN»Tel.05752-1318

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

* i

HONDA-CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Luxaflex® Honen.
Zomer in Nederland: een verbeten strijd om

vliegen, muggen en ander gevleugelte buitens-
huis te houden. De beste verdediging:
'Luxaflex' Horren. Voor de meeste ramen is het

unieke 'Luxaflex' Rolhor de
beste oplossing. Het schuift
naar beneden langs zijgeleiders
en sluit millimeternauwkeurig
aan op uw vensterbank. Wij
hebben ook komplete hor-
deuren, voor ingang naar tuin of
balkon, en losse inzet-
horren met scharnieren
of klikbevestiging.

'Luxaflex'Horren worden op maat voor u
gemaakt. Het gaas is van fiberglas. Dat is zo fijn
dat u maar weinig van uw uitzicht hoeft te
missen. Daar overheen zit
een laagje ijzersterk pvc.
Het frame is van aluminium,
en wit of bruin gemoffeld.
Stuk voor stuk mooi om te
zien. Zo sterk dat ze 'n leven
lang meegaan. Kromtrekken
of krimpen is er niet bij.

En ze zijn zo onopvaller^pbt u niet eens
merkt dat u de beestjes de baas bent.
Voorgoed. Kom maar kijken.

Luxaflex,0og voor funktionele details.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk E»n © Munter Oougtnii' produkt.

Vorden, D
Tel. 05752 ,jl4
Warnsveld, Rijksstraatweg 108

beter woonkomfort Tel 05750 17332

van de Rabobank!
_A A^ffK~~f>"->-^

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.-.

"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 JS
0039

DAMES en HEREN

SWEATSHIRTS
alle modekleuren
adviesprijs 29,75

knaller van de week

25,-

TENCATC
meisjes ondergoed

adviesprijs 6,95

alleen deze week

2 stuks

i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

B.H.
PASTUNETTE

adviesprpRi tot 24,95

topper van de week

6/fi5

BLANCHETTA

HOESLAKENS
in beige en bruin

90 x 200, adviesprijs 28,75

deze week 22,50

140 x 200, adviesprijs 35,50

deze week 27,50

Voor al uw speelgoed
o.a.

LEGO
RAVENSBURGER
BRITAINS

Verder origineel

BLAUW SAKS
BOERENBONT
DELFTS BLAUW

Onze reclame

GLAZEN BLOEMVAZEN
van 7,50 voor 550

PORSELEINEN BEKERS
MET BLOEM

van 3,50 voor 250

BAZAR SUETERS
KRANENBURG

Vrijdag 29 mei a.s.

klaverjaswedstrijden
aanvang: 20.00 uur

Café-Restaurant Schoenaker
RUURLOSEWEG 64- VORDEN

Adverteren kost geld
niet adverteren
kost meer geld

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

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

licht...
Dus licht dat te fel voor uw ogen is
ook als u daar, zonder zon, last van
hebt kunt u van ons de bril met de
zich bij het licht aanpassende
glazen kiezen, 't Zal een zachte
ervaring voor uw ogen worden!

"** A.QROOT KORMELIN K
ie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uitstekend geslaagd
"monstertoernooi" van
volleybarvereniging Dash

meer dan.250 wedstrijden moesten wor-
den gespeeld, die door zo'n 150 scheids-
rechters werden gearbiteerd.

De deelnemende teams kwamen uit de
districten Oost-Gelderland, Twente,
Betuwe, Veluwe, N.O.-Gelderland en
de Uselstreek. Mede door de sportieve
wedstrijden en het fraaie weer heerste er
de gehele dag een gezellige sfeer; in elke
poule was er de nodige spanning. Door-
dat de diverse poules soms twee of drie
winnaars en dan gaf het setgemiddelde
de doorslag. De Vordense EHBO was
present; mevrouw H. de Rosario en de
heer H. Eilander behoefden slechts een
tiental malen hulp te bieden, voorname-
li jk voor enkel- en knieblessures, pols en
schaafwonden. Langs de velden stonden
een aantal kraampjes waarin eigen
Dashleden een hartige hap, frisdranken
enz. aan de man brachten. Behalve in de
kleedlokalen van de V.V.Vorden was er
gelegenheid voor omkleden en douchen
in en bij de vrachtwagens van de Sorbo,
VLC De Graafschap, HCI Hengelo G
en Pluimveebedrijf Warnsveld, die hun
accomodatie ter beschikking stelden.

Nabij de kantine kon men de standen en
uitslagen in een schematisch overzicht
noteren. Er was een goede publieke be-
langstelling. Dash voorzitter de heer
Janssen was van mening dat het een
geslaagde dag was; hij was erkentelijk
voor de wijze waarop de voetbalvereni-
ging Vorden, Dash steeds tegemoet
komt. Ook dankte hij de trouwe kern
die enorm veel werk aan dit toernooi
besteedt met name Ria Aartsen en de
gebroeders Nout en Herman van Houte.
Tegen zes uur werden de prijzen met een
toepasselijk woord uitgereikt door ere-
voorzitter de heer H. v.d. Sligte. Voor
alle winnaars in de poule waren er fraaie
prijzen, terwijl elke deelnemende vere-
niging een herinneringsvaantje kreeg.

Heure verrassend door
Twente verslagen op
vierde bondstoernooi in
in Beltrum

Op het sportpark Sonders in Beltrum
werd onder ideale weersomstandighe-
den zondag het vierde bondstoernooi
gehouden van gewest Oost van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond. Het tal-
rijke publiek dat op dit door de TTV Bi-
sons georganiseerde evenement aanwe-
zig was, kreeg "waar voor zijn geld".
Er waren tal van spannende momenten,
daar vooral de topploegen alles op alles
zetten om in het midden van de compe-
titie zo hoog mogelijk geplaatst te wor-
den.
's Morgens begonnen de 720 kg, de 560
kg en de A- en B- jeugdklassen. In de
zware 720 kg klasse was er genoeg te be-
leven. Het favoriete Heure moest zich
ditmaal met een gedeelde derde plaats
tevreden stellen, omdat Twente de Bor-
culoers in de laatste wedstrijd twee pun-
ten afsnoepte. Twente had een verlie-
punt door een 1-1 gelijkspel tegen Eiber-
gen en werd winnaar. Het plaatselijke
Bisons deed het zeer goed en speelde ge-
lijk tegen Eibergen en Heure en wist
zelfs het nu zwakke Bekveld te verslaan.
's Middags waren de verrassingen niet
van de lucht. Vorden slaagde erin om in
de 640 kg klasse naast Eibergen te ko-
men, terwijl de Bisons op eigen terrein
goed waren voor een tweede plaats.
In de 640 B klasse ging DES als vanouds
met de meeste punten strijken, maar
toonde ook EHTC zijn kracht door eer-
vol als runner up te eindigen.
Twente vergaarde in de 640 C klasse de
meeste punten, maar in de 640 D klasse
ging het zeer hard toe. Eibergen kon net
voor het favoriete Bussloo 2 en Ooster-
wij k l de eerste plaats in bezit nemen.

touw-
Vorden op

Vorden stond zaterdag weer geheel in het teken van de volleybalsport. De plaatse-
lijke vereniging Dash organiseerde weer het jaarlijkse grote volleybaltoernooi. Het
was wederom een ware "invasie" van volleybalsporters. Bijna tweeduizend deel-
nemers (sters) speelden op maar liefst 40 uitgezette velden van de gemeentelijke
sportterreinen bij het zwembad.
Kr werden dit jaar geen records gebroken, vorig jaar waren er 203 teams binnen de
lijnen, dit jaar 142.

Evenals andere jaren had Dash weer
medewerking van de weergoden, de
steeds dreigende regenbuien troken
"onderlangs". Vanaf 's morgens half
10 tot 's avonds was het een komen en
gaan van teams binnen de l i jnen. De ju-

ry en wedstrijdcommissie, waarin de da-
mes Aartsen en de Vries voor de explica-
ties, bijhouden van standen, informa-
ties enz. zorgden wist het opgestelde
schema keurig bij te houden. Een bij-
zondere prestatie gezien het feit dat er

Kanuuoenschap
trekWn va
22 juli
De touwtrekvereniging Vorden zal op
woensd^22 juli een groot touwtrektoer-
nooi I^Hiiseren met als inzet de titel
Kampioen van Vorden. Hieraan mogen
teams deelnemen die uit zes personen
bestaan en een coach. Er mogen geen le-
den van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond aan deelnemen of die op een of an-
dere manier verbonden zijn met de NTB.
Men mikt vooral op plaatselijke bedrij-
ven, buurtverenigingen, feestcommissies
enz. Geinterresseerden kunnen zich opge-
ven bij de secretaris van de TTV Vorden
Wim Neerlaar, Formerhoekweg 5, 7261
LX Ruurlo. Opgave dient te geschieden
voor 10 juni aanstaande.

Slot avond vierdaagse viel
in het water
De Vordense gymnastiekvereniging,
voor de veertiende maal organisator van
de veertiende avondvierdaagse, kon zich
vrijdagavond de haren wel uit het hoofd
trekken.
De eerste drie avonden had het er name-
li jk alle schijn van dat deze avondvier-
daagse een groot succes zou worden.
Fraai wandelweer, meer deelnemers dan
vorig jaar, zie daar een ideale voorbode

voor de slotavond. De organisatie had
het allemaal /o prachtig uitgekiend. De
intocht vanaf de landbouwschool en
drie muziekkorpsen die aan deze intocht
een speciaal cachet zouden geven. He-
laas, bij "Sparta" had men zich qua
ti jdst ip van de intocht schromelijk ver-
gist, want de deelnemers arriveerden een
uur eerder bij de landbouwschool dan
verwacht. De intocht moest nu eenmaal
op het zelfde tijdstip geschieden gezien
de afspraken met de muziekkorpsen.

Nog niet /o erg ware het niet dat water

dat met bakken uit de hemel stroomde,
waardoor de deelnemers door en door
nat een uur in de regen stonden. Voor
iedereen was de gein er dan volkomen
af. De intocht ging weliswaar door maar
toen de wethouder van sportzaken de
heer W.B.J. Lichtenberg bij het school-
plein een dankwoord sprak bestond zijn
gehoor vrijwel alleen de muzikanten.
Jammer voor de organisatie dat één en
ander zo is verlopen, want de eerste drie
avonden verliep de avondvierdaagse
vlekkeloos. Van de 850 gestarte deelne-
mers vielen er vier voortijdig uit.

Het Vordense aspirantenv^tal is zaterdag
regelrecht op de Gelder^mel afgeste-
vend. Zowel tegem Huissen als tegen Har-
derwijk werd met 8-0 gewonnen. Doetin-
chem stond na 3 ronden nog gelijk, maar
dit viertal verloor met 6-2 van Lunteren.
De deelnemende Vordenaren waren Pa-
trick Eckringa (8 pnt); He^fcloekman (6
pnt); Johan Krajenbrink e^^ieger Wes-
selink (beide 10 pnt). De eindstand is : 1.
DCV Vorden; 2. DVD Doetinchem en
DES Lunteren; 4. DCH Harderwijk; 5.
Huissen; 6. Slagvaardig Wamel.
DCV Vorden en DVD Doetinchem plaat-
sen zich voor de halve finale die op 19 sep-
tember verspeeld wordt.
Henk Grotenhuis ten Harkel heeft een
goede kans zich te plaatsen bij de eerste 4
aankomenden in het rayonkampioen-
schap. De nummers l en 2 plaatsen zich
voor de halve finale voor Nederland en de
nummers 3 en 4 voor het volgende rayon-
kampioenschap. De stand aan kop is: 1.
Ben Smeenk (Ruurlo); 2. Henk Groten-
huis ten Harkel; 3. Ruud Palmer (Nijme-
gen); 4. Joop Rigterink (Almero).

Johan Krajenbrink vrijwel
zeker clubkampioen
hoofdklasse

Johan Krajenbrink wordt in de hoofd-
klasse vrijwel zeker de nieuwe clubkam-
pioen van de Vordense damvereninging
DCV. Nadat hij eerst van Henk Reusink
had gewonnen, zegevierde hij dit wee-
kend ook over Henk Grotenhuis ten
Harkel. Aan een remise tegen Wieger
Wesselink, die op zijn beurt van Theo
Slutter won, heeft hij voldoende om de
titel in de wacht te slepen.

Bij de jeugd werden de volgende
wedstrijden gespeeld: junioren E.
Brummelman-B. Hiddink 0-2; W.
Rietman-N. De Klerk 2-0; G.
Brummelman-S. Buist 0-2; W.
Wesselink-H. Hoekman 2 -O ; Aspiran-
ten groep A; E. te Velthuis-J. Slutter 1-1
J. Dijk-W. Berenpas 0-2; J. Slutter-W.
Hulshof afgebroken; Groep B; M.
Boersbroek-P. Besselink 0-2; M.
Boersbroek-R. Chotkan 2-0; F
Rouwenhorst-B. Huetink 0-2; P.
Besselink-A. Pleiter 2-0.
Pupillen H. Berenpas-J. Kuin 2-0 J.
Brandenbarg-J. Kuin 0-2; H. Norde-H.
Berenpas 1-1; R. Slutter-G.Brinkman 2-
0;M. Boerkamp-E. Hengeveld 2-0;
H.Norde-J. Brandenbarg 2-0;G.
Brinkman-M. Boerkamp 0-2; R,Slutter-
H. Norde 2-0:M. Boerkamp-J. Kuin 2-
0.

Treffers '80
Tijdens de ledenvergadering van
Treffers '80 memoreerde de voorzitter
aan de oprichters Marcel Martinus en
Henk Lammers samenwerking met de
M.T.T.B. Vanaf mei '80 tot nu is het
ledenbestand gestegen tot ruim 40
leden, en derhalve is het voor de vereni-

ging van groot belang uit te zien maar
grotere speelruimte, waar meer tafels
geplaats kunnen worden dan de huidige
drie in 't dorpscentrum.
Terug gekeken werd maar het sukses
volle toernooi om het kampioenschap
van Vorden; dit toernooi zal eenjaar-
lijks terugkerend festijn worden. Verder
ligt het in de bedoeling met meer teams
in de nieuwe kompetitie te starten, en
o.a. een schoolkompetitie te
organiseren.
Met algemene stemmen werd W. Voort-
man gekozen als sekretaris in het be-
stuur wat verder bestaat uit H. Kramp,
H. Dieters, M.J.D. Enting, M.Marti-
nus.

Tennis kampioenschap bij
Vordens tennispark
in zicht
Na het afgelopen weekend blijft het
kampioenschap voor het herenteam van
de zaterdag competitie van Vordens
Tennispark volledig binnen bereik. Van
de afgebroken wedstrijd tegen Braam-
veld 2 behoeft slechts één partij gewon-
nen te worden en het kampioenschap is
behaald. De wedstrijden van 31 mei zijn
dan niet meer van belang. Wel echter
voor Mixed l , dat zich bij winst ook
Kampioen mag noemen.
De uitslagen waren: zaterdag 5e klas
mixed Vorden l - Ruurlo 2 5-0; idem
mixed 2 neede 4 - Vorden 2 3-2 ; idem
heren De Stoven 2 - Vorden l 2-4; junio-
ren mixed Vorden - Beckson 3-2; zon-
dag 4e klas heren Vorden l - Braamveld
3-3 idem 6e klas De Voorst - Vorden 2 4-
2;junioren mixed PAN - Vorden 4-4.
Op Hemelvaartsdag worden de op 17
mei wegens regen afgebroken partijen
van de zaterdagcompetitie uitgespeeld,
te weten 5e klas mixed Vorden 2 - altec
idem heren Vorden - Braamveld; junio-
ren mixed Gorssel l- Vorden 1. Op 30
mei en 31 mei worden de laatste compe-
titiewedstrijd gespeeld te weten zaterdag
5e klas mixed l ; Vorden l- Neede 3;
idem mixed 2 Sportpark Zuid 2 - Vor-
den 2 idem heren Vorden - De Schaeck
zondag 4e klas heren Wildbaan - Vor-
den l idem 6e klas Vorden 2 - Schepe-
kolk 3 junioren mixed Vorden - De
Laak.

Sparta nieuws
Op zaterdag 19 mei zijn 42 jongelui naar
de jeugddag te Barchem geweest. De
jeugd van 6 t/m 8 jaar werden door
enkele ouders per auto gebracht, terwijl
de ouderen onder geleide van andere ou-
ders naar Barchem fietsten. Er werden
leuke spelletjes gedaan. Vanwege het
slechte weer moest er wat eerder gestopt
worden. Iedereen, ook de fietsende
jeugd werd per auto naar Vorden terug
gebracht. Al met al was het een leuke
middag.
Apeldoorn 19 mei:
Twee andere groepen meisjes gingen on-
derleiding van Dhr. Gr. Wassink naar
Apeldoorn. Zij deden mee aan vereni-
ging wedstrijden. Er werd geturnd aan;
balk met ongelijke legger, balk, sprong
en lange mat. Met een Ie en 2e prijs
keerden ook zij weer zeer tevreden
richting Vorden.

Eerste toernooi van K.V.
De Boggelaar zeer
geslaagd
De klootschietver. "De Boggelaar" te
Warnsveld heeft zaterdagmiddag jl. ter
gelegenheid van zijn eenjarig bestaan,
een groot toernooi gehouden. Hieraan
namen tal van verenigingen deel, aan-
gesloten bij de AKF (Achterhoek Kloot-
schieters Federatie), de ondreafdeling
De IJsselstreek, en "vrije" verenigingen
deel. In totaal 51 teams, verdeeld over
zes klassen.
In iedere klasse waren drie prijzen; te-
vens was er een grote wisselbeker be-
schikbaar gesteld door café De Bogge-
laar. Deze werd gewonnen door het
team van Respelhoek l uit Borculo en
de eerste klasse AKF. Voor de vierde en
"vrije" klasse, benevens de dames was
een parcours van 4800 meter uitgezet
nabij camping Leunk in Warken; voor
de eerste, tweede en derde klasse AKF-
leden een parcours van 4200 meter langs
de Dennendijk. De wedstrijd had een
zeer sportief verloop, het weer bleef
gunstig. Het ligt in de bedoeling om dit
toernooi elk jaar te houden. De uitsla-
gen voor wat de betrefd de teams die in
de prijzen vielen waren als volgt: Ie klas-
se AKF: l Respelhoek, Borculo 2.
Zwolle 3, Eibergen;3. Zwolle 2, Eiber-
gen. 2e klasse AKF: 1. Eibergen; 2. 't
Haagje l Eerbeek; 3. Respelhoek 2,
Borculo. 3e klasse AKF: l Kringloop
l, Neede; 2. Zwolle 4, Eibergen;3. TKV
5, Teuge. 4e klasse AKF: 1. Rode Her-
ten, Gorssel; 2. 't Heukske 2, Borculo;
3. Rode Hert 2, Gorssel. Damesklasse
AKF: 1. 't Haagje, Eerbeek; 2. TKV
teuge; 3. Respelhoek, Borculo. Vrije
klasse : 1. Vivo 1; 2. Don Camilli 1; 3.
Camping Warnsveld.
Belangstellenden, die eens willen komen
meedoen met het klootschieten zijn
welkom. Elke donderdag verzamelen bij
café De Boggelaar.

Laren voetbalkampioen
Jong Gelre
De onderlinge voetbalcompetitie van
Jong Gelre van de regio West Achter-
hoek, welke op het gemeentelijk sport-
park te Vorden werd gehouden, is ge-
wonnen door het team van Jong Gelre
uit Laren. Het behaalde 10 punten uit
zes wedstrijden; 2. Hummelo en Keppel
8 punten; 3. Hengelo 7 punten; 4. Vor-
den 7 punten; 5. Warnsveld 6 punten; 6.
Almen 2 punten; 7. Steenderen O pun-
ten.
De vijf best geplaatsten gaan over naar
de provinciale sportdag welke 30 mei in
Eerbeek zal worden gehouden. Andere
takken van sport in Eerbeek zijn Hand-
bal dames. gemengd volleybal,
hoogspringen, hardlopen, verspringen,
discuswerpen en 1500 meter hardlopen.
Aan het eind van de middag wordt de
sportman en sportvrouw en de sport-
ploeg van het jaar bekend gemaakt.
Op 13 juni gaan de voetbalploegen van
Laren en Warnsveld naar de landelijke
sportdag van de P.J.G.N. in Zeeland
om daat de provincie Gelderland te ver-
tegenwoordigen.

T. Harmsen en TH. Pragt
winnaars twee uurs cross
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag een twee-uurs cross. Elk team
bestaande uit 2 coureurs, waarbij het er-
om gaat wie na twee uren de meeste ron-
den op zijn naam heeft staan. Na afloop
van deze op het "Delden-circuit" ge-
houden race maakte Jan Slagman de
uitslagen bekend. 1. T. Harmsen en Th.
Pragt 93 ronden; 2. J. Klein Brinke en
G. Hofijzer 93 ronden; W.Arendsen en
J. Willemsen 92 ronden; 4. B. Sloot en
L. van Zantvoort 88 ronden.

A vond f iets vierdaagse
De Vordense Rijwiel en toerclub organi-
seert op 2, 3, 4 en 5 juni een avondfiets-
vierdaagse waarvan de start zal plaats
vinden bij café het Zwaantje. Men kan
kiezen uit de afstanden 20 of 35 kilome-
ter per avond. Voor de grootste deelne-
mende groep of vereniging wordt een
beker beschikbaar gesteld.

AGENDA

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
schrijfavond Amesty International.

30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

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

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

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

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

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

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre



De Citroen GSA.Tijdelij
f 15.300,- voor snelle1beslissers

De Gtroën GSA is nu aanmerkelijk voordeliger in
aanschaf. Want de allernieuwste GSA heeft u nu al
vanaf f 15.300,-.

Een speciale aanbieding voor snelle beslissers,
want het aanbod is tijdelijk en het aantal beperkt. Ter-
wijl de GSA op zich al een heel speciale aanbieding is.

Want waar vindt u een middenklasser met een

zo uniek hydropneumatisch veersysteem, handige
bedieningssatelfieten aan weerszijden van het stuur.

En die zoveel biedt aan ruimte, zuinigheid,
veiligheid en comfort.

Wilt u deze zomer dus nog met een nieuwe
GSA de weg op, ga dan snel even naar de dichtstbij-
zijnde Gtroën agent.

Voor ILMSIH^: (.itcr, (.itroën II/.IMIU; h.v.
CITROEN* GSA

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

vonten
Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

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

kunst.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

fietsgrage
agu&sport
regenjas

Wapen- en sporthandel

Martens

AUTOSCHADEN ERSTEL
EN SPUITBEDRIJF

Ook voor klapdaken,
vouwdaken
en nu NIEUW!
onze electrisch bediende
glazen schuifdaken

Goorseweg 13, Lochem, Tel. 05730-4765
na 18 uur: 05735-2378

voor alle autoschades met de modernste richt -
apparatuur en nieuwste spuit/moffelcabines
eigen autoschade transport
voor alle anti-roestbehandelingen met 6 jaar schrifte-
lijke garantie. WAXOYL
voor alle industrie spuitwerk en GRITSTALEN
voor expertises en taxaties

Autoruiten beschadigd?
Geen probleem!

Wij repareren beschadigingen in gelaagde autoruiten
Vervanging van autoruiten bijna niet meer nodig
Ernorme kosten- en tijdbesparing
Uw verzekering betajit het volledige bedrag,
du^geen f 100,— eigen risico

KINDER
ZOMERJAGKS
ANTI-GLISS nijlon
kleuren:
marine, rood en bleu
met kontrastkleuren

maten 116 t/m 164

25?5
POLO-SHIRTS

polyester /katoen

in 12 uni zomerkleuren •* moderne streepdessins
o.a. wit,bleu en crème * in diverse kleuren
maten S t/m XL ^ maten S t/m XL

1295j1495

KLEUTER
PYAMA'S

in uni kleuren of met leuke
dessins

maten
98 t/m 122

uit faillisement geplukt:

MEBKPARTIJ

badstot
un, gekleurd.o.a. wU
Schoenmaten23t/m41____

ONDERJURKEN

GASTENDOEKJES
badstof- leuke dessins

gedessineerd
maten 116 t/m 152

diverse kleuren
prima kwaliteit
wees er snel bij,
de voorraad is beperkt

kindermaten

995
dames - en heren maten

1495
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

fci J d d I volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA STARLET 5 speed spec met gas 1979

TOYOTA CELICA 2000 XT nttback 1979

TOYOTA STARLET 5 speed 3 drs 1978

TOYOTA COROLLA 30 de luxe
met nieuwe gasinstallatie 1977

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978/79

TOYOTA COROLLA 3 deurs Stationcar 1978

TOYOTA CARINA2drs + 4 drs. De Luxe 1978

TOYOTA CRESSIDA 4deurs De Luxe 1978

FORD TAUNUS stationcar 1977

FORD EXCORT 1.3 GL met gas 1978

FORD CAPR1 1500 XL 1972

SIMCA1100GLS 1978

SIMCA1301GLS 1973

OPEL ASCONA 4deurs 1977

DATSUN180B 1978

OPEL KADETT SPECIAAL 1 974

FIAT 128" T976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

ZONNESCHERMEN

ROLGORDIJNEN

BALASTORES
op voorraad bij

INTERIEUR VERZORGING

HELMINK

Installatiebedrijf
W. A. Weulen Kranenbarg
Voor al uw

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

Vraagt inlichtingen
tel. 08342-1364.

Te koop gevraagd: Kuilgras.
Tel. 05753-7361.

Kunstgebittenreparatic

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Scherpe prijzen en
moderne dessins

Zonneschermen en rolluiken
tot 31 mei gratis geplaatst.

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

TE KOOP
Alle soorten koolplanten,
bieslook en maggi pollen.
Tevens jonge konijnen,
Kleurdwerg en Vlaamse
Reus.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498

MENSEN LET OP
UW GELD

JAPONNEN
te kust en te keur

vanaf

29,50

ROKKEN
een fantastische collectie

vanaf

29,50

dames
CORDUROY
PANTALONS

hoe bestaat het, nu

K 39,50

KOSTUUMS
een groot assortiment

nu al vanaf

98,-

KOLBERTS
een klasse apart

nu al vanaf

79,50
BLACK & DECKER

ELECTRISCHE
HEGGESCHAAR

kost normaal 169,-

'8,-

TUINSTOELEN
geen 35,-

maar

V 25,- /

CAMPING-
STOEL
thans slechts

19,50

Ervaring alleen (negen jaar) is niet voldoende
om U aan een rijbewijs te helpen, ook enthou-
siasme en doorzettingsvermogen zijn hiervoor
noodzakelijk.

Begin daarom bij:

Auto & Motorrijschool
„GERRIT SCHOT'

Insulindelaan 21, telefoon 1 276 of 05750-1 6403
M.l. RIJKGEDIPLOMEERD

Wij leveren uit voorraad:

motorgazonmaaiers en
electromaaiers

in de merken Harry, Toro, Atco

en Qualcast.

Reparatie van elk merk snel en vakkundig

l3. IVUl 110 Telefoon 1393

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

SPAAR BIJ DE MMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 Tel. 05752-1531

NederlandscheH** '*J|Middenstands

Spaarbank A

Sterke „jogger"
met originele jogging-zool -
uitsluitend voor sportieve juniors.
Maten 24-35

WULLINK
vooraan in schoenmode

De aktiviteiten commissie van de

voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTt BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

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

PINKSTERMEUBELSHOW
WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG

6
JUNI

op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn wij gesloten

Wij tonen U
de nieuwste internationale
meubelontwerpen
op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal in: massief eiken,

leder, grenen, manou, noten etc.

Zie ook onze groots opgezette slaapkamerafdeling

(2e etage). Keuze uit ruim 20 modellen.

TIJDENS DE OPEN HUIS DAGEN SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN

TELEFOON 05752-1 514

— Kostenloze reservering en verzekering voor latere
levering

— Prima service en garantie
— Gratis bezorgen en monteren door eigen vakmensen
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Donderdag 28 mei 1981
43e jaargang nr. 11

De distrikten zijn enigzins gewijzigd
Kiesgerechtigden: 5390
Opkomstpercentage: 93,1%

PARTIJEN

1. PvdA

2. CDA

3. WD

4. D'66

5. SGP

6. PPR

7. CPN

8. GPV

9. PSP

10. RVP/BP

11. DS'70

12. RKPN

15. LN

16. SP

18. RPF

20. IKB

21. NVU

22. CP

25. EVP

Overigen

TOTAAL

Ongeldig

District 1
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-

-

-

4

-

2

-

-

-

909

9

S78

183

426

244

32

7

9

4

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
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5
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District II
Springplank
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2
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-
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5
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2
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2

4

4
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1

-

1
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8
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3

1

6

-
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District III
Eskes

K77

330
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3

5

2

4

2
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5

4
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3
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5

6

3

5

3
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4

8

3

2

5

4

2
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-

8
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3

2

5
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District IV
Sportzaal

K77

309

310
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8
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1

2

4
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6

2
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-
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4
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4
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333
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2
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3

3

4

1
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3

-

1

7

1

2

3

1
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981
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District V
Schoenaker

K77
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4

5
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2

2
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4
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-
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293
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2
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8

8
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4

4
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-
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3

District VI
Eijkelkamp

K77

74

266

136

19

4

5

1

4

3
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1

2

-

1

1
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-
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-

-
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5

4
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3

-
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1

K81

47

258
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3

4

1

2

2

1

2

-
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-

10

1

-

-

5

-

475

-

Totaal

K77

1383

1820

1035

236

35

52

11

23

14

161

28

21

-

7

20

-

7

-

-

1

4854

18

S78

1360

1952

935

182

39

39

14

23

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

4582

17

K81

1228

1932

1067

467

24

64

13

16

29

27

12

7

2

7

54

3

12

7

25

-

4996

21

in%

K77

28,5

37,5

21,4

4,9

0,7

1,1

0,2

0,5

0,3

3,3

0,6

0,4

-

0,1

0,4

-

0,1

-

-

-

100

S78

29,7

42,6

20,4

4,0

0,9

0,9

0,3

0,5

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

100

K81

24,6

38,7

21,4

9,3

0,4

1,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,3

0,1

-

0,1

1,1

-

0,3

0,1

0,5

-

100

Schapen scheren in Uddel
op de veluwe

Zaterdag 30 mei a.s »aditie van
het schaapscheerdersfees^wordt voor-
tgezet. Aan de oevers van het romanti-
sche Uddelermeer, tussen de .wallen van
de historische Hunneschans worden de
schapen van hun vacht ontdaan.
Een gezellige dag vol afvuittrling en een
uitgebreid middagprogrtBna. Uddel
leeft die dag mee en duizenden gasten
van heinde en ver worden spontaan in
de Uddelse "familiekring" opgenomen.
Het zijn niet alleen de schaapscheerders
die tijdens het feest van hun vaardigheid
blijk geven. Ook de klompenmaker is
aktief. Vrouwen in Veluwse kleder-
dracht spinnen de nieuwe wol tot garen.
Dorsers slaan met hun vlegels graankor-
rels uit de halmen. De smid beslaat
paarden en pony's. Eekschillers ont-
doen bomen uit de omringende bossen
van hun bast. Er worden bezems gebon-
den, stoelen gemat, korven en manden
gevlochten. Kortom, tal van oude am-
bachten komen tijdens dit vriendelijke
dorpsfeest tot leven. En voor wie zich
wil verdiepen in oude Veluwse gebrui-

ken en geschiedenis, houdt de Oudheid
kamer Uddel een boeiende tentoonstel-
ling.
Ook de Koninklijke Nederlandse Ja-
gersvereniging (O. Veluwe) laat de jacht
zien als oud beroep met o.a. oude wa-
pens, opgezette dieren welke op de Ve-
luwe voorkomen. Het middagfeest be-
gint als honderden duiven tegelijk wor-
den gelost.

Het feest wordt muzikaal opgeluisterd
door de gebroeders Brouwer,
"Sarman" accordeon-duo, het Uddelse
fanfare- en tamboerkorps "Juliana" en
de Jachthoornblazers groep Vierhou-
ten. Tevens zal de rijvereninging "de
Hunneruiters" met paarden en pony's
verschillende demonstraties geven.

Bij dit alles wordt de inwendige mens
niet vetgeten . Een gezellige en voortref-
felijke barbecue biedt U de bekende
smakelijke hapjes.
Daarnaast wordt de originele saté ge-
roosterd. Echte, volgens Indisch recept.
Zoals aan het stalletje aan de pikolan.
En tijdens al deze feestelijkheden doen
de Veluwse scheerders hun werk en wor-
den ongeveer 100 schapen van hun win-
tervacht ontdaan. Wanneer hun taak
verricht is, wacht hun de traditionele
scheerdersmaaltijd bestaande uit zoute
vis, aardappelen en botersaus, en rijste-
brij met bruine suiker toe.
Een dag vol traditie in een omgeving die
herinneringen oproept aan langvervlo-
gen tijden.
Een dag die waard is om mee te maken.

WAAROM IK?

Martine Bijl: "Het
Rode Kruis helpt ieder-
een en waar ook ter
wereld, daarom help
ook ik het Rode Kruis
altijd".

OMDAT HET RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL

AFHANKELIJK IS!
GEEF! GIRO 6868

Vorden
van
toen.

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

J



KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

Adverteren
doet

verkopen!
GEVELREINIGING

MPREGNEREN ALL£ COAHNGS

KELDERS VWTHRDtCHT MAKEN

MOBELGWTSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HÉ UW IS •ir
Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ol 05750 - 17543

VERHUISD:
Met ingang van 1 -6-1981

mevr. A. Leeflang
PEDICURE

naar Schoolstraat 17, Vorden

Te koop: g.o.h. bankstel, kleur
beige.
Telefoon 05753-1513

Te koop: electronisch orgel,
merk: Riha Andante, met leslie
unit.
Telefoon 05752-2782

met
Televisie

reparaties
- direct

' ! ' • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

KOMT u ook deze week
naar onze zonweringsshow

BalaStOreS VANAF 1 2,

Rolgordijnen VANAF 35,
Aluminium jaloezieën VANAF 125,
Luxe aluminium hordeur 159,
Rolluiken VANAF 361,

Zonneschermen en
rolluiken tot 31 mei
gratis geplaatst

Gratis vrijblijvende
offerte

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

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

Witte hereninstapschoen
met donkerblauwe bies
normaal f64,90

deze week f 45,~

Donkerblauw damespump
met klein open teentje en sleehak
normaal f94,90

deze week Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

CONTACT
een graag gelezen blad

^^ -^M ^A

Vaste handbagage
voor vakantiegangers.

Reischeques
Reisverzekeringen
Buitenlands geld

BONDSSPAARBANK

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Agentschap te Hengelo G:

marïanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf ,
bennie harmsen
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

00

Waal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-druk
000 laarstraat 49 - 51

7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

NIEUWSTAD 12 -VORDEN -TELEFOON 05752-1404


	CVO22-28-05-198101
	CVO22-28-05-198102

