
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 31 mei 1984
46e jaargang nr. 12

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Ko/respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

D.W. HIDDINK VOORZITTER VORDENSE SPORTFEDERATIE

'Gemeente is bereid
zondagstarieven sporthal
opnieuw ter discussie te stellen'

Tijdens de maandagavond in het dorpscentrum gehouden jaarvergadering van de Vordense
Sportfederatie (VSF) waarbij 14 van de 20 aangesloten verenigingen aanwezig waren, deelde
voorzitter D.W. Hiddink mede dat het hameren van de VSF op de te hoge tarieven voor het ge-
bruik van de sporthal op zondag ertoe geleid heeft dat de gemeente Vorden bereid is deze materie
opnieuw ter discussie te stellen. Volgens de heer Hiddink zit Vorden met een tarief van vy ftig
gulden per uur aan de te hoge kant. Dit vergeleken met naburige sporthallen.

Overigens werd het woord "gemeen-
te" in deze vergadering nogal eens ge-
noemd. Hiddink, "De onderhandelin-
gen met de wethouder geven geen be-
vredigend gevoel. Het gaat allemaal
wat moeizaam en ik krijg steeds het
gevoel dat de wethouder altijd een
slag om de arm houdt". Men hield het
erop dat de wensen die de wethouder
vanuit de VSF naar het college mee-
neemt "politiek" in de commissies
vertaald worden zodat het één en an-
der aan de trage kant verloopt. Men
was er echter wel van overtuigd dat bij
voorstellen aan de raad de adviezen
van de VSF in zijn algemeenheid wel
worden meegewogen.
Een opmerking vanuit de vergadering
of het niet meer effect zou sorteren
wanneer de vereniging zich direkt,
buiten de VSF om, tot de gemeente
zouden wenden, nam de heer Hid-
dink min of meer voor kennisgeving
aan. "Ik denk dat het alleen tot meer
vertraging zal leiden", aldus Hiddink.
Het bestuur van de VSF zei bij monde
van haar voorzitter overdonderd te

zijn door een binnengekomen brief
van de Vordense gymnastiekvereni-
ging "Sparta" waarin deze haar twijfels
uitsprak over het funktioneren van de
VSF en dan met name wat het nut
voor de gymnastiekvereniging vanuit
deze sportfederatie inhoudt. Men zag
het bij "Sparta" niet meer zo zitten.
De heer Hiddink zei ten allen tijde
open te staan voor kritiek. "Hetgeen
Sparta echter uit is kritiek zonder
handvat", zo formuleerde hij de in-
houd van de brief. (Sparta was deze
avond overigens niet bij de vergade-
ring aanwezig).

De VSF liet doorschemeren dat Spar-
ta in feite de hand in eigen boezem
moet steken want wanneer er be-
stuursvakatures binnen de VSF ver-
vuld moeten worden dan meldt zich
niet één kandidaat. "Wij hebben ach-
ter deze bestuurstafel graag deskundi-
ge leden", aldus de heer Hiddink. Ook
deze avond weer een pracht voor-
beeld van het niet kunnen krijgen van
bestuursleden.

Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden H. Mombarg en J.
Meijerink bij akklamatie herkozen. In
de vakature L. Slütter (hij mocht over-
igens uit handen van de heer Hiddink
een attentie in ontvangst nemen) kon
niet worden voorzien. Aan de oproep
aan de buitensportverenigingen om
een kandidaat uit haar midden aan te
wijzen gaf niet één vereniging gehoor.
"Een vervelende gang van zaken. Wij
zullen het zelf als VSF maar weer
trachten op te lossen", aldus sprak
voorzitter Hiddink.

De vergadering ging rnet een be-
stuursvoorstel akkoord om met het
gemeentebestuur kontakt op te ne-
men teneinde een jaarlijkse kampioe-
nen huldiging in te voeren voor kam-
pioensteams (standaard) en regionale
of nationale individuele kampioenen.
"Sportpromotie vinden we een bijzon-
der goeil^iak", aldus voorzitter Hid-
dink dièn?e P.K.V. te Vorden dank
bract voor het aanbieden van een
voorzittershamer.

Excursie Ver.
"Oud-Vorden"
J.l. zaterdag vond de jaarlijkse excur-
sie laats van de vereniging "Oud Vor-
den". In totaal 58 personen namen
hier aan deel die, na een bijzonder
mooie tocht over allerlei binnenweg-
getjes, eerst de kaasboerderij + mu-
seum "De Weistaart" bezochten.
Door middel van een dia-serie werd
hun de bereiding van kaas en andere
melkprodukten op duidelijke wijze ui-
teengezet. In het museum, dat daarna
bezichtigd werd, was veel te zien op
het gebied van de kaasmakerij in het
verleden.
In Wijk-bij-Duurstede genoten de
deelnemers van een prima verzorgde
koffietafel waarna men via een mooie
route Buren in de Betuwe bereikte.
De deelnemers kregen hier ruim de

tijd dit fraai gerestaureerde stadje, dat
in zijn geheel als monument is aange-
wezen, te bezichtigen. De dag werd
besloten met een diner in Beekber-
gen.

Mede dank zij de uitstekende organi-
satie van de heren Schoolderman en
v.d. Peijl en de uitleg van chauffeur
Harren kan de vereniging op een zeer
geslaagde dag terugzien.

Naderende feesten...
Het Medler-tol-feest zal dit jaar wor-
den gehouden op vrijdag 29 en zater-
dag 30 juni.
Het Lindese feest is gepland op vrij-
dag 21 en zaterdag 22 september a.s.
Uiteraard komen we t.z.t. hierp nader
met het uit te voeren programma te-
rug.

AvoiAetsvierdaagse
'Achtkastelenrijders'
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" organiseert van 5 juni t/m vrij-
dag 8 juni een fietsvierdaagse. De start
is elke avond vanaf 18.30 uur bij café
het Zwaantje aan de Hengeloseweg.
De afstanden bedragen 20 of 35 kilo-
meter.

Het Rode Kruis
heeft nooit genoeg
Oorlog? De wereld staat op tientallen
plaatsen in brand. Natuurrampen? le-
dere 9 dagen is het weer zo ver. Dit
nog afgezien van rampen zoals droog-
te, die schijnbaar onophoudelijk
voortduren.
Ongevallen? Noodsituaties? Miljoe-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-1/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.3.0-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Gecrken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van l l . O O t o t 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H.A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolgde de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels geboden.
Voor andere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling l ter se-
cretarie. Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN
na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de fa. G. Bargeman, Ruurlose-

weg 53 te Vorden, voor het vergro-
ten van een opslagloods aldaar.

2. Verleende vergunning voor een
collecte
Burgemeesteren wethouders hebben
aan het Nederlandse Rode Kruis een
vergunning afgegeven voor het hou-

den van een collecte gedurende de pe-
riode van 28 mei tot en met 9 juni.

3. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag l juni zal wethouder Geer-
ken niet in de gelegenheid zijn om het
wekelijkse spreekuur te houden.

4. Enkele stemdistricten gewyzigd,
raadpleeg uw oproepingskaart
Met nadruk wordt u geadviseerd uw
oproepingskaart goed te raadplegen
teneinde na te gaan op welk stembu-
reau u uw stem kunt uitbrengen. In
verband met de wijziging van enkele
stemdistricten kan het zijn dat u nu
naar een ander stembureau moet.
Deze wijziging van enkele stem-
districten - en derhalve mogelijk ook
van uw stembureau - gaat in bij de
eerstkomende verkiezing op donder-
dag 14 juni a.s. voor de leden van het
Europese Parlement.

5. Open Universiteit
Komend najaar zal de "Open Univer-
siteit" van start gaan, zoals u al uit
meerdere perspublikaties hebt kun-
nen vernemen. De universiteit zal
cursussen gaan verzorgen op het nivo

van Wetenschappelijk Onderwijs en
Hoger Beroepsonderwijs voor men-
sen vanaf 21 jaar. OPEN Universiteit
wil zeggen:
- dat er geen bepaalde toelatingsei-

sen worden gesteld;
- dat de student vrij is zijn eigen stu-

dietempo te bepalen;
- dat de student zelf de samenstel-

ling van de studiepakketten kan be-
palen;

- dat hij kan studeren waar en wan-
neer hij dat wil.

Voor de begeleiding van de studenten
worden in Nederland 18 studiecentra
ingericht. Vorden is daarbij ingedeeld
in het gebied van het studiecentrum
Deventer, vallende onder de regio
Midden.
Binnenkort zal de open universiteit
een intensieve publicatiecampagne
starten, waaruit u alle benodigde in-
formatie kunt putten.

6. Ophale huisvuil
Op donderdag 31 mei zal er geen huis-
vui l opgehaald worden (Hemelvaarts-
dag). Dit zal dan weer gebeuren op
donderdag 6 juni aanstaande.

nen. Ieder jaar. In binnen- en buiten-
land.
Slachtoffers? Ontelbaar. De nood in
de wereld is grenzeloos. Grenzeloze
nood eist grenzeloze hulp. Het Rode
Kruis stelt zich tot doel altijd en overal
hulp te bieden aan iedereen in nood.
11 c laas kan het die taak door geldge-
brek niet in alle omstandigheden
waarmaken. Toch probeert het Rode
Kruis dat. Omdat het vindt dat een
noodkreet nu eenmaal niet onbeant-
woord mag blijven.
Om dit mogelijk te maken doet het
Nederlandse Rode Kruis ieder jaar
een beroep op de Nederlandse bevol-
king. In de afgelopen jaren bracht de
campagne met uw steun bijna 10 mil-
joen op. Daar kan het Nederlandse
Rode Kruis in deze tijd niet meer mee
toe.
Immers, niet alleen de kosten van de
hulpverlening en de organisatie ervan
zijn gestegen, ook de nood in het bui-
tenland stelt steeds grotere eisen.
Een gebrek aan middelen stelt een
grens aan de hulp die geboden kan
worden.
Met uw hulp wil het Nederlandse Ro-
de Kruis dit jaar proberen die grens te
verleggen naar 14 miljoen gulden.
Want met z'n veertien miljoenen
moet dat toch mogelijk zijn. Mogen
we op u rekenen?

A.s. zaterdag eerste
tournooi s.v. Ratti
Zaterdag 2 juni organiseert de tour-
nooicommissie van de s.v. Ratti haar
eerste tournooidag. Om 9 uur begin-
nen de reeks wedstrijden voor de D-
pupillen.
Voor de winnaars hebberjjcapsalon
Heersink, Opticien Sieme^^en Bak-
kerij Oplaat bekers beschikbaar ge-
steld.
ü de Tüiddciguren bekampen c!

nioren afdeling zaterdag 2e klas elkan-
der om de hoogste eer.
Bouwbedrijf Dijkman,
Vlogman en Bakkerij Schurink stel-
den hiervoor bekers beschikbaar. In
beide tournooireeksen wordt een fair-
playcup uitgereikt aan het sportiefste
elftal.
Zondag 3 juni komen de B-junioren in
het veld. Barendsen B.V., Garage
Tragter en Bouwbedrijf Rondeel stel-
den voor de winnaars fraaie trofeen
beschikbaar.
Zondagmiddag, aanvangende half
twee, komen de A-junioren in aktie.
Wie de aanstormende jeugd in aktie
wil zien doet goed naar de velden van
Ratti te komen.
Bazar Sueters, Kluvers Sporttotaal en
Radio-TV Oldenkamp stelden hier-
voor de winnaars bekers beschikbaar.
Uiteraard maakt ook hier een jury uit
wie de fairpleycup in ontvangst mag
nemen.
Het tournooi vindt een vervolg op 9,
11,16 en 17juni.Detournooicommis-
sie in de huidige samenstelling organi-
seert deze tournooireeks voor de ne-
gende maal. In een keurig verzorgd
tournooiboekje maakt zij er echter
melding van dat zij hete voor de laat-
ste keer doen. Volgend jaar komt er
een nieuwe commissie.

'Terras en
meubelcentrum Vos"
geopend
Dezer dagen heeft de heer Vos aan de
Burgemeester Galleestraat te Vorden
het 'Terras en Meubelcentrum Vos"
voor het publiek opengesteld.
De heer Vos is sinds februari '83 eige-
naar van de spuiterij en lakkerij Heko,
gevestigd op het industrieterrein te
Vorden. Daar wordt onder meer een
speciale terrasstoel geproduceerd
door de heer Vos als zijn "paradepaar-
de" aangeduid.
Deze stoel alsmede een grote kollek-
tie campingstoelen, ligstoelen, kom-
plete terrassets, parasols e.d. heeft de
heer Vos in de showroom van zijn
nieuw aangekochte pand aan de Bur-
gemeester Galleestraat 44 in de ver-
koop. Tevens is hij dealer van sataliet-
meubelen.
De heer Vos beoogt met zijn kollektie
een speciaalzaak te zijn. Niet alleen
voor de horeca maar ook voar recht-
streekse levering aan particulieren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Oecumenische Dienst
in de Dorpskerk op
Wezenzondag
Aanstaande zondagavond wordt in de
Dorpskerk een dienst gehouden, die
uitgaat van de Raad van Kerken \te
Vorden/Kranenburg. Deze zondag
vóór Pinksteren staat bekend als We-
zenzondag. In de kerk staat dan de be-
lofte van de Heer in fret middelpunt:
"Ik zal u geen wezen laten". Het gaat
om de verwachting van de Heilige
Geest.
Vandaar dat de Raad van Kerken deze
oecumenische dienst heeft belegd.
Zonder de Geest is er geen geloof, en
geen geloofsgemeenschap denkbaar.
Pastoor J.A. van Zeelst zal deze dienst
leiden, terwijl leden van de Raad van
kerken hun medewerking verlenen.

Johan Lotterman
leidt Jeugddienst
Half augustus zal Johan Lotterman en
zijn gezin vanuit Vorden vertrekken
naar Nieuw Guinea, om /ich da;ir te
wijden aan de vertaling van de Bijbel
in de inheemse taal. Deze uitzending
gebeurt in het kader van het wereld-
omvattend werk van de Wiclif-B ij bel-
vertalers.
(Genoemd naar John Wiclif, die in de
late Middeleeuwen als eerste de Bij-
bel in het Engels vertaalde).
Naast alle studie-voorbereidingen
leeft hij intensief mee met het kerke-
lijk leven in Nederland.
Zo zal hij aanstaande zondagmorgen
voorgaan in de Jeugddienst in de
Dorpskerk, en dan spreken over een
onderwerp, dat typisch past bij hem
als Bijbelvertaler: "Pakt het Woord
ons of worden wij gepakt?" Van de
door hem zorgvuldig voorbereide or-
de van dienst is voor ieder een gesten-
cild exemplaar beschikbaar.
Tot zondag en laten we het koffie drin-
ken in de Voorde niet vergeten.

GEBOREN: Karin Robbertsen
ONDERTROUWD: H.J. Nijman en
H.J. Krimp.
GEHUWD: D. Schoemaker en A.
Ruumpol; H.B.A. Schoenaker en I.
Hogendoorn; C.W.L. Metternich en
T.C. Boersma; Th. B. Duistermaat en
M.J. Hendriksen; H.C. Postumus
Meijjes, en G.H. Ong.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistiviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 31 mei 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra (in de. Geref. kerk). 3 juni
10.00 uur Jeugddienst dhr. J. Lotter-
man, 19.00 uur Oecumenische dienst.

GEREF. KERK VORDEN
31 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
3 juni 10.00 uur ds. W. Kreuzen, Meg-
chelen en 19.00 uur Gezamenlijke
dienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 juni dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel 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
31 mei A.H. Vaneker Vorden Tel.
05752-3372.2 en 3 juni H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-1684.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer, tel. 1566.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juni: mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het

-wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

. BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, 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, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend 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
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs te Vorden
Secr. Het Jebbink 59, 7251 BK Vorden. Tel. 05752-2151.

Geachte !eden,

Hierbij nodigen wij u uit, tot het bijwonen van de Ledenvergade-
ring, welke wordt gehouden op maandag 4 juni a.s. in de school Het
Hoge, Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 13 juni 1983
3. Jaarverslag
4. financieel verslag over 1983
5. ingekomen/mededelingen
6. bestuurswisseling (zie onder A)
7. jaarverslag medezeggenschapsraad
8. verkiezing leden medezeggenschapsraad (zie onder B)
9. rondvraag

10. lezing door dhr. J.W. Fonhof, inspecteur v.h. kleuter en lager
onderwijs te Zutphen: Het onderwerp is: School en Dialect.

11. Sluiting.

A. Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevr. W. Graaskamp-Norde
en dhr. W.F. v.d. Vuurst. Het bestuur stelt voor in hun plaats te be-
noemen; mevr. B. Bloemendaal-Groot Nuelend en dhr. W. Chr. Wi-
chers.
B. Aftredend en herkiesbaar zijn: mej. H. van Mijen (namen)
het personeel) en mevr. J. de Jonge en dhr. H. Bosman (namens de
ouders). Tot uiterlijk 3 dagen voor de verkiezingsdatum kunnen
tenminste 5 kiesgerechtigde personen, kandidaten bij de mede-
zeggenschapsraad aanmelden. De kandidaten moeten schriftelijk
met hun kandidatuur instemmen.
Wij rekenen op uw komst.

Namens het bestuur,
L. Gille-Vink (secretaresse).

De jaarlijkse collectes worden gehouden
van maandag 28 mei t/m vrijdag 8 juni

Te huur gevraagd: omgeving
Vorden vanaf 15-8 '84 t/m ca.
15-8-'85 door gezin met 2
meisjes 8 en 10 jaar komend uit
buitenland woonruimte met
3 slaapkamers, geen etage.,
gestoffeerd of niet.
Informatie: Seezo Uniformen
Tel. 05753-1642.
T.a.v. J.J. Vermeer.

Weduwe zoekt woonruim-
te in Vorden.
Tel. 03429-3970.

BETONSTRAATKLINKERS

Holtslag
Bouwmaterialen BV

Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TÉNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: voorzetopenhaard
met schuifklep. Model brood-
trommel, merk Godin. Zwart.
Breed 53 cm, hoogte 51 cm,
diepte 35 cm. Ovale pijp 20.
Hoogte pijp 10 cm.
Vloerkleed rood + wit streep-
jes nylon.
Tel. 05752-2269.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
Nieuw Spittaal

met
Televisie

reparaties
- direct

; i naar

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Voor een
afwisselend
wisseldieet

naar:
VAN

Zutphenseweg 18
Tel. 1384.

Al meer dan tien jaar
werken wij samen met veel
plezier in onze
hobbykeuken.
Een keuken van Holtslag
bevelen we daarom
iedereen warm aan.

Janny Ras, café slijterij

Janny doet het al jaren met
die van Holtslag...
Ook voor U heeft Holtslag Bouwmaterialen B.V. beslist een

KEUKEN naar Uw wensen en portemonnee.

Kom geheel vrijblijvend onze verschillende keukens eens bewonderen, (voor
eventuele kinderen is er een speciaal speelhoekje).

Openingstijden: dagelijks van 8.00 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 17.00 uur, bovendien vrijdags van
19.00 tot 21.00 uur, en zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo. Telefoon 05735-2000.

j

voor ai uw loodgietersmateiïalen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

TAPIJTREIIMIGEN '

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

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

Grote
hooibouwdemonstratie
op vrijdag 8 juni a.s. - Aanvang 13.00 uur.

Ontdek zelf eens de kwaliteit en de kapaciteit
van deze PZ-machines.

Het demonstratieterrein ligt tegenover ons
bedrijf aan de Zelhemseweg te Hengelo (Gld.)

BOEKE HEESTERS HENGELO
Telefoon 05753-1964 en 2379

Boeke-Heesters

uw vakman
van vertrouwen

CITROEN *RUESINK*RUURLO* HAAKSBERGEN

Wij zetten u in het zonnetje..
als u een gebruikte auto koopt

U krijgt een SUNROOF 'inclusief inbouw
GRATIS als u voor de Pinksteren een occasion
koopt.
(of voor 500.- aan accesoires naar keuze)*

Door de verkoopstijging in nieuwe auto's hebben wij
een fors aanbod van occasion. Dat zijn jonge auto's, boven de

5000.- waarop wij de bekende Eurocasion-Garantie geven.
Die garantie geldt voor ieder merk gedurende 3 of 6 maanden.

Gratis VVN of ANWB keuring met keuringsrapport. Als u met een occasion
met vakantie gaat heeft u geen zorgen over de

conditie van uw auto.... een Eurocasion is perfect
geïnspecteerd en voldoet aan alle eisen.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

SPOORBIELZEN
Holtslag

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo

Tel. 05735 2000

TRIUMPH BH's haalt u bij

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Nu keus uit meer dan 100 occasions waaronder 2CV's, Visa's, GSA's, BX-en, CX-en
in vele uitvoeringen diverse andere merken tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen.

* of 250.- korting kontant

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

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

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753.
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124.

RUESINKA

ZUTPHENSEWEG M - VOROEN- TEL 05752-1971

GRINDTEGELS 40 x 60
perstukv.a 3,75
BETONTEGELS 30 x 30
perstuk 1,-
SPOORBIELS ook op maat
gezaagd per stuk vanaf 12,50
GECREOSOTEERDE PALEN div.
maten.

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.
Tel. 05752-1217 of 1811.
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Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

ANDRÉ

Henk en Ans
Arfman-Hiddink

7251LLVorden
26 mei 1984
De Leuke 2.

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze zoon en broertje

ANTON HERMAN

Roepnaam

MARTIN

Jan Korenblek
Dinie Korenblek-

Stokkink
Jan

7234 SR Wichmond
22 mei 1984
Lankhorsterstraat 8.

Graag willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeau'sdie
we bij ons 40 jarig huwelijk
mochten ontvangen

W.HJ. KORNEGOOR
J.H. KORNEGOOR-

TJOONK

Hoekendaalseweg 4
7251 RM Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder,
pleeg- en grootmoeder

CAROLINACHRISTINA

VOGTLANDER-NETTO

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
G.P. Vogtlander.

Vorden, mei 1984
Zutphenseweg 65.

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven wel-
ke wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

JAN KOERSELMAN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. P. Rikkers.
Fam. G.H. Winkel.

Vorden, mei 1984.

Te koop: motorkooigras-
maaier.
JA. Norde.
Zeist weg 1, Vorden.
Tel. 1967.

Een dragende rood-bonte
koe te koop bij:
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden.
Tel. 6737.

Te koop: pony-tuig i.g.st.
Stokmaat pony ca. 1.25-1.30
Klein Ikkink,
O. Zutphenseweg 5, Vorden.

SIERBESTRATINGS-
MATERIALEN

Holtslag
Bouwmaterialen BV

Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

FREDDY PELLENBERG

BK
LPG
67 et

ARAL SERVICESTATION

EDWIN
v.d. WEIJDEN

VORDEN

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

en

JEANET HARTELMAN

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voornemen om in het huwelijk te tre-
den.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
vrijdag 8 juni a.s. om 11.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in de St.
Antoniuskerk te Vorden (Kranenburg).

Wij nodigen u uit voor de receptie van 15.00
tot 16.30 uur in zaal de Herberg, Dorpsstraat
10a te Vorden.

<> Almenseweg 20
$ Decanijeweg 2
; Toekomstig adres:

Brinkerhof 50, 7251 WP Vorden.
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FRANS HIEMSTRA
en j

RENSKE GROOT JEBBINK j
§

gaan trouwen op 8 juni om 11.45 uur in het <>
gemeentehuis te Vorden. i

fi
Kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.15 ^
uur in de N.H. kerk te Vorden, door ds. J. §
Veenendaal. 

m̂

D

Receptie wordt gehouden van 15.30 tot ^
17.1 5 uur in café-rest. De Boggelaar, Vor- $
denseweg 32, Warnsveld.

Toekomstig adres:
Lindeseweg 8, Vorden.

Op dinsdag 5 juni hopen wij dankbaar en
blij, samen met onze kinderen en kleinkind,
ons 25-jarig huwelijk te gedenken.

GERRIT VLIEM
en

ALIEVLIEM-RUESINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

De

Juni 1984
„De Eersteling"
Waarlerweg 4, 7251 NE Vorden.

Op donderdag 7 juni a.s. hopen onze ou-
ders, groot- en overgrootouders

J.B.WUESTENENK
A. WUESTENENK-REGELINK

hun 55 jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot
21.30 uur in de Herberg te Vorden.

Vorden, juni 1984
Pr. Bernhardweg 3.

Hun dankbare kinderen
klein- en achterkleinkinderen.
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IK WORD 65 JAAR

Dit wil ik graag vieren met al mijn oude en
jonge, sport en andere vrienden en kennis-
sen op vrijdag 15 juni 's avonds vanaf 20.00
uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34.
Ik stuur geen kaarten dus zeg het elkaar

LAMMERT ROUWENHORST

H.K. v. Gelreweg 2a
7251 XL Vorden.

k
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Wegens familieomstandigheden kan onze bruiloft op
vrijdag 1 juni a.s. niet doorgaan.

JOOP ROUWENHORST
en

LIESBETH HARTMAN

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

WILLEM KAMPERMAN
echtenoot van H. Mulderij

eerder weduwnaar van A. Nijland

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: H.Kamperman-Mulderij
Janna en Henk
Gerrit en Henny
Jan en Hennie
kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 ES Vorden, 27 mei 1984
Emmaplein 1.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 1 juni om
13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend om 14.00 uur plaatsvin-
den om de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Uitnodiging
voor C.D.A. verkiezingsbijeenkomst

op woensdag 6 juni 20.00 uur in de Ge-
reformeerde Kerk te Zutphen (Wilhel-
minalaan 3)
Spreekster mevr. E. Boot, lid van het
Europese Parlement
Thema: EUROPA, WAAROM?

VAKANTIE
van 11 t/m 18 juni

KAPSALON

BEERNING
RAADHUISSTRAAT

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

ilectro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

WISSEL
DIEET?

Wissel dan af met Volkorenbrood
van uw Echte Bakker.

Die bakt wel .. soorten en
allemaal lekker vers!

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Uirt

\

DE VALEWEIDE
10 VLIJTIG LIESJES

IGSALVIA'S

10 BEGONIA'S
1G PETUNIA'S

10AGRATUMS

f7,00

PER 10 STUKS

SCHOONMAAKTIJD

Heeft u nog spulletjes

op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van

zwem- en Polo-

vereniging Vorden '64

Bel 2407

Het wordt bij U thuis

opgehaald.

VoorZELFMAAKMODE STOF-
JES naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL O57S2 1971

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Laat Henk Uw haard
Jiout verzorgen.

jollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

NieuwSpittaal

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENKFRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GELD

VOOR VRIJDAG 1-6 en ZATERDAG 2-6.
GEVEN WIJ OP IEDERE KILO

LIMOUSIN RUNDVLEES

2.50 KORTING
VOOR DE BOTERHAM

EIGEN GEMAAKTE

LEVERWORST
100 GRAM 0,89

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

„Ie Herberg"
Vrijdagavond 1 juni

in het café vanaf ca. 22.00 uur de zanger:

Eddy Christiaan
Toegang gratis.

WIJ ZIJN HEMELVAARTSDAG DE GEHELE DAG
GEOPEND!

Wegens enorm succes nogmaals

Om 3 krop U,98

Granny's 2k.io.. 4,95
Salutianas 10 stuks 3,85

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

H.H. Veehouders
Nu kunnen wij voor u het

gras hakselen
met toediening van een

kuil bewaarmiddel
» om boterzuur vorming tegen te gaan.

Ook te gebruiken alstop laag behande-
ling.

Beleefd aanbevelend
LOONBEDRIJF

H. PETERS
BAAK. TELEFOON 05754-314.

VOOR 'N ZACHT PRIJSJE

Dorelle + Cotton. Een laag uitgesneden beha
van glanzende katoen. Naadloos, met alleen
langs de cups een elastisch randje en smalle rug-
sluiting. Dorelle + Cotton blijft elastisch en houdt
z'n zijdeglans. Nou? Dorelle + Cotton is je
nieuwe beha! In wit, caramel en
crème. A 70-80 B, C 70-85 (Ook
verkrijgbaar met beugel f 24,95)

n i ii |c

19,95
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



DIT WEEKEND VRIJDAG 1 JUNI EN ZATERDAG 2 JUNI

VOLOP VOORDEEL

Onderstaande zaken, herkenbaar aan de

FEESTELIJKE BALLONNEN
hebben allemaal

EEN GRANDIOZE AANBIEDING
Fa. van Asselt - Brood en banket

Fa. Barendsen - Huishoudelijke art.

Fa. Boerstoel - Verf en behang

Fa. Ten Kate - Drogisterij

Fa. Dekker - Electro

Fa. Dolphijn - Fotografie

Fa. Dijkerman - Bloemen

Fa. Freriks - Doe het zelf

Fa. Helmink - Woninginrichting

De Herberg - Café-restaurant

Kerkepad - Kreatief centrum

Fa. Kuypers - Rijwielen en garage

Fa. Lammers - Confectie
Fa. Lammers - Woninginrichting

Fa. Martens - Wapen en sporthandel

Fa. Mokkink - Schoenen

Fa. Oplaat - Brood en banket

Fa. Polman - Woninginr. en kunstnijverheid

De Rotonde - Restaurant

Fa. Schurink - Brood en banket

Fa. Siemerink - Juwelier en opticien

Fa. Sueters - Speelgoed en Huish. art.

De Tuunte - Confectie en huish. art.

Fa. Tragter - Rijwielen en garage

Fa. Visser - Confectie

Vivo - Supermarkt

Fa. Vlogman - Slager

Fa. Wiekart - Banket

Fa. Wullink - Schoenen

EXTRA'ATTRACTIE
ZATERDAG 2 JUNI DE GEHELE DAG

ACTIVITEITEN
van een groot aantal

VORDENSE VERENIGINGEN

op het MARKTPLEIN IN VORDEN

ZATERDAGMIDDAG 2 JUNI

op het Marktplein vanaf 14.00 tot 16.00 uur
optreden van:

- Knupduukskes
- Deense dansgroep
- De Achtkastelen Dansertjes

KOOPT
IN
VORDEN
VORDENSE WINKEWRSVERENIGING

A'j soms van plan waarn ow dizzen zommer nog un ni'jen wagen an te
schaffen meu'j d'r wel gauw bi'j wean anders mo'j in de vakansie nog wel
met 'n olden op pad. Dat lig dan neet an ow garageholder (den wil ow bes
wat vekoop'n) maor an de mensen die die dinge in mekare zet. Die wilt
jao neet meer warken, tenminsten gin 40 uur in de wekke meer. Of zee
dat neet wilt of eur bazen in de vakbond laote wi'j dan maor in 't midden.

Zee wilt schienbaor meer tied hemmen umme de doeven te voer'n, de
hond uut te laot'n of in eur stamcafé wat meer te praot'n oaver de slechte
voetballeri'je van de "Mannschaft" van Jup Derwall. Oaveral meer tie
veur maor de centen mot wel 't zelfde blieven, En dat schient meneer
Opel en meneer Mercedes neet te willen. Meschien wel begriepeluk
want 10% minder wark tegen 't zelfde loon zal wel ongeveer 10% meer
loon in warkelukheid wean. En da's nogal wat. Met 't gevolg dat de auto's
duurder wod en de gewone man nog meer geld tekort kump. Of de me-
neeren zet t'r meer robots neer met 't gevolg dat ze minder volk neudug
hebt en d'r nog minder an 't wark kont blieven.

't Tegenoavergestelde zie'w bi'j de winkels. D'r wodd'n oaver epraot um-
me die tot zeuven uur 's aovunds los te holl'n maor dat schient, gelukkug
veur de winkeliers en eur perseneel, van de bane te wean. Now wilt ze in
'n Haag dat de winkels un stuk of wat zundage in 't jaor los bunt. Daor
kont ze teminste vegunning veur kriegen, wat dat inhölt snap i'j wel. As
t'r ene zo gek isi moet de anderen vanzelf wel met. Umme de umzet te
vergroten?. Gleuf dat maor neet, de inkommens wod eerder kleiner as
groter, 't gevolg zal dan ok wean dat de bediende's, die meespat op
maondloon staot, meer mot warken veur 't zelfde geld en de winkelier d'r
allene maor slechter van wod. Gin mensen zit daorumme op dizze veran-
dering te wachten, hooguut de menister zelf die 't deur de wekke te druk
hef umme de boodschappen te doene. Maor daor kan e wel hulpe veur
nemmen, zien salaris is t'r wel nao zo'j zo denken.

lederene hef an vieftug uur in de wekke tie genog umme zien grei bi'j de
voore te haal'n. Daor bunt nog röstugge uurn genog, wat zie'j nos 's mar-
gens veur tien uur in 't darp?. Oh jao, toch wel, a'j van ow zaak un Water-
looplein maakt en um dan um zes uur 's margens los doet dan kö'j veur
acht uur un paar honderd man vewachten. Da's dan un mooie stunt van
un winkelier maor wil neet zeggen dat de luu tussen acht uur 's margens
en zes uur 's aovund gin tied genog hebt umme te koop'n. Zowel van de
verandering van de warktied as de winkelsluuting meugt ze mien posjen
an fikkie geven en laot'n 't maor zo als 't is, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Familie Rouwen
zaalvoetbalkampioen
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseerde zaterdag een
zaalvoetbaltoernooi voor families. In
totaal werd hieraan door tien families
(elk team mocht één gastspeler opstel-
^en) deelgenomen.
In poule A kwam de familie Addink
uiteindelijk met zes punten uit vier
wedstrijden als winnaar te voorschijn.
De familie Rouwen werd tweede met

eveneens zes punten, doch met een
minder goed doelgemiddelde.
In poule B werd de familie Wentink
met 7 punten uit vier wedstrijden win-
naar. De familie Bos werd tweede met
vier punten.

In de kruisfinale Won de familie Bos
na strafschoppen van de familie Ad-
dink, terwijl de familie Rouwen na
strafschoppen winnaar werd tegen de
familie Wentink.
In de strijd om de derde en vierde

plaats versloeg Addink de ploeg van
Wentin^rnet niet minder dan 5-0.
De stc^wjssen de families Bos en
Rouwen kende een uitermate span-
nend verloop. De strijd eindigde in 1-
1. In de verlenging scoorde de familie
Rouwen het beslissende doelpunt. De
eindstand werd: l en kampioen van
Vorden de familie Rouwen; 2. familie
Bos; 3. familie Addink en 4 familie
Wentink. t

Overweldigende
belangstelling
stratenvollleybal Dash
Het door de Vordense volleybalvere-
niging "Dash" georganiseerde straten-
volleybaltoernooi dat in de sporthal
het Jebbink van start is gegaan mag
zich in een overweldigende belang-
stelling verheugen.
Niet minder dan 43 teams proberen
de voorrondes te "overleven".
Sommige teams fanatiek spelend, ter-
wijl er teams bij zijn die dit tournooi
louter als een plezierig avondje-uit be-
schouwen.
Namens als "De Plakkers", "Beste Bu-
ren Club"; "Flierefluiters", Grols Ho-
fje e.d. spreken wat dat betreft voor
zich.
Dinsdag 5 juni worden de laatste wed-
strijden van de voorrondes gespeeld,
waarna de finales op dinsdag 12 juni
plaaatsvinden.

Fietcross regio Oost 2
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
en dan met name de fietscrossafdeling
organiseert zondag 3 juni aan de Joos-
tinkweg een crosswedstrijd van Regio
Oost 2, meetellend voor het regio
kampioenschap.
Deze wedstrijden vinden plaats onder
auspiciën van d^ KNWU. De wedstrij-
den beginnen rond het middaguur.

Slotbal voetbalver.

De aktiviteitencommissie van de
Voetbalvereniging Vorden organi-
seert zaterdagavond 2 juni in bar-bo-
dega het Pantoffeltje het traditionele
slotbal. Tijdens deze feestelijke bij-
eenkomst zal het "elftal van het jaar"
en het sportiefste elftal worden be-
kend gemaakt. Tevens zullen de prij-
zen van het mix-toernooi worden uit-
gereikt.

Clubkampioenschappen
Badminton Ver. Tlash-Vorden'

Voordat er om de finales op 22 mei jl gestreden kon worden, moesten er in de weken daarvoor, in de ver-
schillende onderdelen meer dan 150 wedstrijden gespeeld worden. In veel partyen werd weer tot het uiter-
ste gegaan om de punten binnen te halen.
Een van de hoogte punten tijdens de
finales was wel de strijd in de dames
enkel, waar pas na felle en langdurige
rally's, in de derde set een beslissing
viel ten gunste van Elly van Zuilekom.
Ook in de finale heren enkel kon men
genieten van enkele prachtige staal-
tjes badminton. Dit keer kon Paul
Liefveld het met zijn trucvolle en
spectaculaire spel niet redden tegen
de zeer strak en gedegen spelende Jas-
per Zweverink.

Ook deze partij werd pas in de derde
set beslist. Samen met de andere wed-
strijden kan de badminton vereniging
"Flash-Vorden" terug zien op een
goed geslaagd toernooi, waarbij ook
zeker de vele toeschouwers tijdens de
finales, aan hun trekken kwamen.

EINDSTAND: Heren enkel, 1. Jasper
Zweverink; Dames enkel, 1. Elly v.
Zuilekom; Gemengd dubbel, l. Reina

Bultman/Jasper Zweverink; Heren
dubbel, Paul Liefveld/Henk Vis-
schers; Dames Dubbel, 1. Anneke
Roelvink/Jannie Westerveld.
Op de foto v.l.n.r. Jo Visschers, Henk
Brussen, Lidy Ebbers, Hans Jansen,
Leen Lodder, Henk Annevelink en
Annet Baars. Zitten v.l.n.r. Reina
Bultman, Dinnie Stoltenborg, Elly v.
Zuilekom, Jannie Westerveld, Anne-
ke Roelvink, Henk Visschers, Paul
Liefveld en Jasper Zweverink.

Uitslagen VTP Vorden
ZATERDAG: Het Ie mix-team heeft
zich ternauwernood kunnen handha-
ven in de 4e klasse. Het t^fci Cheval-
king-Brandenbarg heeft I^punten ge-
haald in 6 wedstrijden en daarmee een
3e plaats. In hun poule is Neede l
kampioen geworden en geHegradeert
LTC Zutphen 2. De laat^wedstrijd
werd met 4-1 verloren
Molen uit Eibergen.
Het 2e mix-team, uitkomend in de 5e
klasse, is gedegradeerd en speelt het
volgend seizoen in de 6e klasse. Zater-
dag verloor het team van Hunnik-
Woltering met 4-1 van Lochem l en
eindigde daardoor op de laatste plaats
met maar 5 wedstrijdpunten.
Bij de heren 5e klasse werd de Koem l
uit Geesteren kampioen, gevolgd
door het team van J. Honig uit Vorden
met 19 punten. De laatste partij tegen
de kampioensploeg van Koem l werd
thuis met 2-4 verloren.
De heren senioren, onder leiding van
captain N. van Houte, speelden de
laatste wedstrijd uit tegen Gorssel 2.
Deze werdstrijd werd met 4-2 verlo-
ren waardoor Gorssel 2 kampioen
werd.

ZONDAG: 4e klas mix Vorden l -
Zutphen 4 7-1. De ploeg van S. Bakker
moet a.s. donderdag een inhaalwed-
strijd spelen tegen Zutphen 4 en heeft
nog kampioenskansen.
6e klasse mix Vorden 2 - Elderink 3 3-
5. Bij winst zou de ploeg van Tonny
van Houte afgelopen zondag al kam-
pioen geworden zijn. Nu moet ook dit
team wachten tot a.s. donderdag op de
inhaalwedstrijd, opniew tegen het
Hengelose Elderink 3.
4e klasse heren: Topspinners l - Vor-
den 0-6. De heren van Peter Bielawsk-
si hebben de competitie goed afgeslo-
ten met een 0-6 winst op het degrade-
rende Topspinners 1.

DAMMEN
Kwartfinales
In het afgelopen weekeinde heeft Jo-
han Krajenbrink de eerste plaats vero-
verd in de kwartfinales. Vrijdagavond
won hij na een vijfeneenhalf uur du-
rende partij tegen Jan Schippers, via
een fraai eindspel. Tegen de gedood-
verfde kanshebber voor een halve fi-
naleplaats, Geert van Aalten werd een
remise gespeeld.
Ook Henk Grotenhuis ligt nog in de
race. Zaterdag remiseerde hij met Jan
Schippers. De laatste ronden worden
in het komende weekeinde gespeeld.
De stand is: Krajenbrink 9 uit 7; Geert
van Aalten 8 uit 6; Gerrit Boom 8 uit
7; Alfons Ottink en Henk Grotenhuis
t.H. 7 uit 6. De nummer^,! en 2 plaat-
sen zich voor de halve finale; de num-

mers 3 en 4 voor de volgende kwartfi-
nale. De rest valt terug naar het pro-
vinciale kampioenschap.

Open jeugdtoernooi
V.T.P. Vorden
Ook dit jaar zal wederom een open
jeugdtoernooi georganiseerd worden
op de banen van het VTP.
Het toernooi wordt gehouden van 18
t/m 24 juni a.s. voor belangstellenden
staat inschrijving open tot maandag 4
juni a.s.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij de jeugdcommissie van het V.T.P.
Het wedstrijdsecretariaat berust bij
mevr. T. Brandenbarg-Oonk (tel.
2024), die u graag nadere informatie
verstrekt.
Belangstellenden voor het toernooi
zijn van harte welkom.

Voetbaljeugdtoernooi
"Vorden"
Hetjeugdbestuur van de voetbalvere-
niging "Vorden" organiseert zaterdag
2 juni een voetbaltoprnooi voor B-
teams.
De organisatie is erin geslaagd een
aantal attraktieve ploegen naar Vor-
den te halen.
Zo zullen Vitesse, NEC, Enschedese
Boys, Voorwaarts, Sloterpark, Rhe-
den, Robur et Velocitas akte de pré-
sence geven.
Het toernooi begint om 10.00 uur . De
finalewedstrijden beginnen 's mid-
dags om 14.45 uur.

DDC Driel; 5. DCL Lent; 6. VRD
Renkum.
Komende zaterdag worden de laatste
rondes gespeeld.

Uitwisseling
Sloterpark
De voetbalvereniging "Vorden" heeft
een tweetal vriendschappelijke wed-
strijden gespeeld tegen Sloterpark.
Vorden l speelde met 3-3 gelijk, ter-
wijl Vorden 2 met 5-2 van de reserves
van Sloterpark won.

Junioren en
Aspirantenviertallen
In Huissen werden zaterdag de eerste
drie rondes gespeeld van de jeugdvier-
tallenwedstrijden, waarvoor DCV
zich geplaatst had met een aspiranten-
team. In de eerste ronde werd een ver-
dienstelijke 4-4 gespeeld tegen DVD
Doetinchem; tegen de waarschijnlijke
kampioen werd met 0-8 verloren, en
de bordpunten werden opgeschroefd
tegen VRD Renkum: 8-0.
De eerste 3 aankomende (van de 6)
plaatsen zich voor de landelike halve
finale, en DCV heeft nog alle kans zich
hiervoor te plaatsen. De stand is na 3
rondes: 1. DES Lunteren; 2. DVD
Doetinchem; 3. DCV Vorden; 4.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amrresty International,
ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

30 mei HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

2juni Toernooi D-pupillen en 2e klas
zaterdag s.v. Ratti

2 juni Groot B.toernooi v.v. Vorden
2 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

3 juni toernooi A en B jeugd, Ratti
5 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
5 juni Stratenvolleybal toernooi
6 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
6 juni H.S.V de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
7 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
9 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

9 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.

9 juni toernooi C-jeugd, s.v. Ratti
11 juni toernooi 5e klas zondag, Ratti
13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
16 juni toernooi 3e klas zaterdag,

s.v. Ratti
16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd Vorden-Hengelo G.
17 juni 2e klas dames-toernooi, Ratti
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-

en melodicaclub
24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Alm./Lar./Loch./Vorden
27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
l juli HSV de Snoekbaars, wedstrijd

"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders

zomertocht 40 km
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Ruurlose Ondernevers Vereniging

Puzzel mee met de ROV
Afgelopen maandag, toen er door zo'n 71 ROV-winkeliers massaal
werd gevlagd met de spiksplinternieuwe ROV-vlag, ging de aktie
"Puzzel mee met de ROV" van start. De ROV heeft voor deze aktie
2000 schitterende legpuzzels laten maken door Drukkerij Weevers
B.V. te Vorden, hij/onder fraai uitgevoerd in vier kleuren druk. Wan-
neer alle 500 stukjes aan elkaar zijn gezet, krygt men een prachtige
afbeelding te zien van ons nieuwe gemeentehuis, kasteel "Huize
Ruurlo". De puzzel heeft een winkelwaarde van vyftien gulden. Het
is een unieke puzzel, h ij is nergens te koop, maar u kunt hem gratis in
huis halen door deel te nemen aan de aktie "Puzzel mee met de
ROV". De aktie duurt tot 24 juni!
We willen nog even alle bijzonderhe-
den op een rijtje zetten. Met ingang
van maandag 28 mei ontvangt men bij
de deelnemende ROV-winkels voor
iedere bestede vijf gulden één zegel.
De zegels dienen te worden opgeplakt
op het daarvoor bestemde opplakvel,
te verkrijgen bij dezelfde ROV-win-
kels. Wanneer het vel vol is (in totaal
100 zegeltjes) kan deze worden afge-
geven bij sigarenmagazijn Meulen-
kamp of Betsy Krommendijk. In ruil
daarvoor ontvangt men de schitteren-
de legpuzzel.
De legpuzzel moet daarna snel in el-
kaar worden gezet, want een complete
puzzel betekent tevens een prijs, t.w.
een ROV-kadobon van 50 gulden.
Mocht echter een stukje ontbreken,
niet getreurd, want tegen inlevering

van een bonnetje dat bij de puzzel is
gevoegd, kan dat worden opgehaald
bij genoemde sigarenmagazijnen.
De deelnemende ROV-winkeliers
staan vermeld aan de achterzijde van
het opplakvel. Wie op de lijst ontbreekt
is "Focus Vryenjds- en kinderkleding"
in de Dorpsstraat. Als nieuw ROV-lid
geeft ook Focus zegeltjes af by elke be-
stede v i j f gulden.

Wacht niet te lang met het inleveren van
het volle opplakvel, want er zyn slechts
2000 legpuzzels beschikbaar. Wie het
eerst komt, het eerst maalt en op is op.
Spaar desnoods samen zegeltjes, sa-
men met opa of oma, oom of tante of wie
weet met een aardige buurvrouw. Het is
zonder meer erg plezierig het kasteel
"zegel voor zegel" op te bouwen.

Politienieuws

Vernieling
De heer M. uit Vorden heeft bij de po-
litie aangifte gedaan dat zijn perso-
nenauto, geparkeerd staande bij de
R.K. kerk, met een scherp voorwerp
was bewerkt. Motorkap, kofferdeksel
en kap vertoonden diepe krassen.
Ook vorige week werd reeds aangifte
gedaan van een dergelijk voorval. Ho-
pelijk heeft de rijkspolitie de onver-
laat snel te pakken.

Alcohol-controle
Tijdens de afgelopen zaterdagavond
gehouden controle door de groep Vor-
den van de Rijkspolitie, in samenwer-
king met de verkeersgroep Apel-
doorn, bleek dat de helft van de aange-
houden automobilisten positief wa-
ren.
Van de aangehouden 65 automobilis-
ten moesten 33 de blaastest doen.
Twaalf bloedproeven werden geno-
men. Een achttiental automobilisten
kregen een rijverbod voor korte of lan-
gere tijd.
De Rijkspolitie is hiervan wel "ge-
schrokken". En het ziet er naar uit dat
meerdere controles zullen volgen.
Onder hen die een rijverbod kregen
bevonden zich vier inwoners van Vor-
den.

Uit het verkeer
In de nacht van zondag op maandag
heeft de Rijkspolitie een inwoner van
Vorden aangehouden op de Hengelo-
seweg. De automobilist moest een
blaastest en bloedproef ondergaan.
Hem werd een rijverbod opgelegd.

Vleeswagen gekanteld
Op de kruising Zutphenseweg-Rond-
weg kantelde de aanhanger van een
Duitse vrachtwagencombinatie, bela-
den met 6000 kg vlees.
De chauffeur werd verrast door de
kruising waardoor hij te snel de bocht
nam.
Er ontstond veel materiele schade.
Bovendien bleek de politie, dat de
Duitste bestuurder die dag veel te
lang achter het stuur had gezeten. Te-
gen hem werd proces-verbaal opge-
maakt.

Hemelvaartsrit
'De Graafschaprijders'
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert op Hemelvaartsdag een
oriënteringsrit waarvan de start 's
morgens om 7.00 uur zal plaatsvinden
bij café Schoenaker aan de Ruurlose-
weg. *Dolf en Gerard Versteege heb-
ben een rit uitgezet met een lengte
van 45 kilometer. Er kan worden ge-
start in de A-B en Toerklasse.

Provinciale landdag
Jong Gelre
Ter gelegenheid van het 25 jarig be-
staan van Jong Gelre afdeling Maas en
Waal wordt de provinciale landdag het
komende weekend gehouden in Berg-
haren.
Vrijdag l juni is er onder meer een be-
drij fsbeurs, een manifestatie alsmede
een r^vue.
Zaterdag 2 jun i wordt de sportdag om
9.00 uur officieel geopend door de
Commissaris van de Koningin de heer
H.E. de Bruyne.
Op het programma staan onder meer
een zeskamp en behandigheidswed-
strijden. In de avonduren is er een uit-
gebreid feestprogramma.
Zondag 3 juni wordt om 10.00 uur be-
gonnen met een koffieconcert ge-
volgd door kinderspelen, volksdan-
sen. In de middaguren is er een hon-
denshow, paardeshow en een demon-
stratie parachutespringen.

Amnesty nieuws
Op 4 juni a.s. kunt u weer terecht in
het Dorpscentrum 's avonds van 19.00
tot 21.00 uur om brieven te schrijven
naar autoriteiten in de landen Peru,
China en Syrië.
In Peru zit Isidro Nicolas Bobadilla,
docent aan een technische school en
plaatselijk leider van de Peruaanse on-
derwijzersvakbond, sind juni '83 ge-
vangen zonder proces.
In Shanghai werd Fu Shengi in april
1981 gearresteerd. Hij had in zijn krant
campagne gevoerd voor democratie
en mensenrechten in China. Nadien is
weinig vernomen van hem.
In Damascus wordt Adnan Arabi, lid
van de Syrische Orde van Advocaten,
al vier jaar zonder aanklacht of proces
vastgehouden.
U kunt met behulp van achtergrond-
informatie uit 'Wordt Vervolgd' het
maandblad van Amnesty Internatio-
nal, zelf Uw brief opstellen. Door le-
den van de "Werkgroep Amnesty In-
ternational Vorden " zijn reeds brie-
ven opgesteld in het Nederlands, En-
gels en Frans.
Deze brieven, de zgn. "voorbeeldbrie-
ven", kunt u overschrijven of naar ei-
gen inzicht wijzigen. Als U maar in be-
leefde termen schrijft en de achter-
grondinformatie in acht neemt.
Wij hopen weer vele briefschrijvers te
mogen begroeten in het Dorpscen-
trum op 4 juni a.s.
De werkgroep Amnesty Internatioal

Aanwinsten
bibliotheek
VOLWASSENEN: Bruggen, Carry
van. "Een coquette vrouw"; Burgerlij-
ke ongehoorzaamheid, "over burgers

in verzet"; Lammers, Fred J. "Beatrix
Regina 1984"; "Oude boerderijen in
Achterhoek en Liemers"; "Jaarboek
Achterhoek en Liemers"; "Kampeer-
plaatsen in Nederland 1984"; Heijden,
A.F.Th, van der. "De slag om de
Blauwbrug"; Dorrestein, Renate.
"Buitenstaanders"; West. Morris. "In
een wereld van glas"; Rhue, Morton.
"De golf'; Dyer, Wayne; "Het heft in
eigen handen"; Schroder, A. "Schat-
jes"; "Wat kan ik doen als vrijwilliger";
Verhoeven, Cornelis. "De resten van
het vaderschap"; Andriessen, J.E.
"Economie en theorie en praktijk";
Melsen, A.G.M. van. "Evolutie en
wijsbegeerte"; Elich. J.H. "Emigre-
ren"; Broger, Suzanne. "Wegen en
dwaalwegen in de liefde"; Kramer,
Ed. "Kanaries".

JEUGD: "Over de drempel; een inlei-
ding tot het leren werken met een mi-
crocomputer"; Velvis, H. "Vlucht naar
de vrijheid"; Eykman, Karel. "Liefdes-
verdriet"; Hartman, Evert. "Gegij-
zeld".

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afd. Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen heeft dezer da-
gen een reisje gemaakt naar Drente.
Allereerst werd een bezoek gebracht
aan het schilderachtige dorpje Orvel-
te, waar de koffie met krentewegge
aangeboden door de hostess van de
VW goed smaakte.
Daarna volgde er een rondleiding
door de plaats en werden enige oude
ambachten bekeken. De koffietafel
met hst "Orvelte-lapje" deden de da-
mes alle eer aan.
Het gezelschap bracht vervolgens een
bezoek aan het herinneringscentrum
van het kamp Westerbork en werd er
een wandeling gamaakt naar de groot-
ste radiotelescoop van Europa.
In Assen werd afscheid genomen van
de VW hostess en vertrokken de da-
mes we^koldaan richting Vorden.

Greenpeace
fietf cht!984
Op zate^k 2 juni 1984 organiseert
Greenpe^re Nederland op 7 lokaties
in Nederland manifestaties. Deze lo-
katies zijn: Lauwersoog, Barchem,
Wageningen, IJmuiden, Leiden, Rot-
terdam en Hilvarenbeek.
Deze manifestaties zijn tevens de
eindpunten van de Greenpeace fiets-
tocht. De deelname aan de Greenpea-
ce fietstocht staat open voor iedereen.
De deelnemers aan de Greenpeace
fietstocht fietsen van hun.woonplaats
naar één van de minifestaties in bo-
venstaande lokaties. Door mee te
doen aan de Greenpeace fietstocht
kunnen de deelnemers Greenpeace
daadwerkelijk steunen.

De Greenpeace fietstocht in Barchem
Het eindpunt van de regionale fiets-
tocht in de Achterhoek en Overijssel
ligt op het terrein van kamping "De
Heksenlaak" te Barchem (gemeente
Lochem), aan, de Zwiepseweg 32.
Op een groot weiland wordt een mani-
festatie gehouden. Bij slecht weer kan
gebruik gemaakt worden van de kanti-
ne. Er is gelegenheid om te kamperen
(van tevoren bespreken).
Speciaal voor de kilometervreters is er
rond "De Heksenlaak" een parkoers
van ongeveer 20 kilometer uitgezet.
Op 2 juni ligt de plattegrond van dit
parkoers vanaf 9.00 uur in de eindcon-
trolepost op het manifestatie terrein.
De manifestatie zal om 13.00 uur geo-
pend worden door Drs. JJ. Postma,
waarnemend burgemeester van Lo-
chem, en aan elkaar gepraat door Pino
en Piet Hendriks. B ij het manifestatie-
terrein zal er een milieumarkt opge-
steld staan.

Over Greenpeace is er een tentoon-
stelling en video. Er zal iemand van
Greenpeace een praatje houden. Voor
kinderen zal er in de speeltuin en in de
knutselkraam voldoende gelegen-
heid zijn om zich te vermaken.

De volgende groepen treden op:
Singmasters, dixieland, 6 personen;
Palace Flophouse, "Folkrock" rock
met volksmuziekinstrumenten en
licht kritische en romantische teksten;
Yaffin gale, "minirock" 4 personen en
instrumenten; Achterlicht, lichte mu-
ziek, 6 personen.
Tussen het spelen van de bands zal het
clowns-duo 'The Greenlovers" optre-
den.

Weergoden
Dash goedgunstig gezind

"De afgelopen dagen is er een flinke
wissel getrokken op de toernooicom-
missie en niet te vergeten op de arbit-
rage. In eerste instantie lieten een aan-
tal verenigingen ons weten niet aan-
wezig te kunnen zijn, waardoor de
toernooicommissie ter elfder ure een
geheel nieuw programma moest sa-
menstellen. Daar komt dan nog bij dat
zaterdagmorgen een paar clubs zon-
der af te zeggen verstek lieten gaan zo-
dat er opnieuw geïmproviseerd moest
worden", aldus Henk Groenendaal,
voorzitter van de Vordeni^fcplleybal-
vereniging Dash. Desondlmks is het
"monstertoernooi" dat Dash zaterdag
organiseerde een succes geworden.
Waar men in feite de gehele week
oang voor was, te weten rnjnder gun-
stige weersomstandighe^fc, waar-

door het gehele toernooi geannuleerd
zou moeten worden, bleek achteraf
mee te vallen, want de weergoden
lieten het zaterdag niet afweten zodat
zo'n 400 liefhebbers van de volleybal-
sport hun hartje op de velden van het
gemeentelijk sportpark konden opha-
len.
I n totaal kwamen zo'n 115 teams opda-
gen. Allemaal afkomstig uit Gelder-
land en Overijssel. Het was een fraai
gezicht de teams op circa 40 velden
bezig te zien. De ploegen waren in
poule van 5 of 6 clubs onderverdeeld.
Een totaal winnaar was er niet. Wel
was er een prijs beschikbaar gesteld
voor de poulewinnaars. Het tijdssche-
ma kon goed worden aangehouden
zodat een tevreden voorzitter Groe-
nendaal na afloop kon stellen dat het

toernooi uitstekend was geslaagd,
waarbij hij alle medewerkenden waar-
onder de plaatselijke EHBO dank
bracht voor hun bijdrage.
De poulewinnaars waren:
Meisjes A Dash 2;
Meisjes B-a Bruvoc 1; B-b DVO; C-a
V.C. Almen l; C-b V.C. Almen 2; D-a
Dash l; D-b Dash 2.
Jongens B Dash 1; C V.C. Almen; D
S.V. Colmschate.
Dames Ie klasse; Invicta; 2e kl. a.
Boemerang; 2e kl. b ;SV; 3e kl. a DVC
Rebelle; 3e kl. b. De Adelaars; 4e kl. A
Dash 6; 4e kl. B Markelo; 4e kl. C
SW.; Recreanten Tornax 1.
Heren Ie klasse Vios 1; 2e/3c kl. V.C.
Almen; 3e kl. Medusa; 4e kl. A. V.C.
Almen; 4e kl. D. Bravo. Recreanten
DVO.

Jeugd V.T.P. kampioen

Op zaterdag j.l. behaalde het team junioren gemengd A van het V.T.P. het kampioenschap in de klasse 2
van het district Gelderland van de KNLTB. De laatste thuiswedstrijd werd overtuigend gewonnen van
Neede 2. De uitslag werd 5-0. Door dit resultaat werd het VTP-team ongeslagen kampioen. Van het maxi-
maal te behalen aantal punten veroverden ze er 28, waarmee de superioriteit van dit team in haar klasse
nog eens duidelijk onderstreept werd. Het team is samengesteld uit aanvoerder Ruud l Jhink, Elise ter
Beek, Rik de Gruyter, Esther Nieuwenhuis, Marian Snoeyink en Jacco Venhuis.

Fietscross
"Graafschaplijders"
De fietscrossafdeling van de VAMC
"De Graafschaprijders" organiseerde
voor haar leden onderlinge wedstrij-
den op het terrein aan de Joostinkweg.
De uitslagen waren als volgt:
Junioren (5 jaar): 1. Pascal Mateman.
6 jaar: 1. Gerben Schutte. 7 jaar: 1.

Dennis Bijlsma. 8 jaar: 1. Raymond
Wamelink. 9 jaar: 1. Arna Linnen-
bank. 10 jaar: 1. Arjan Wilgenhof. 11
jaar: l Bertjan Reerink. 3 Martijn Eg-
mond. 12 jaar: 1. Freddy Weyers. 13
jaar: 1. Ronald Wamelink. 14 jaar: 1.
Erroll Hollander. 15 jaar: 1. Herman
Hogenkamp; 16 jaar: l. Eddy Dostal.
Experts: 9 jaar: 1. Dennis Hilverink.
11 jaar: Maurice Prins. 12 jaar. Ger-

bert Vruggink. 13 jaar Stephan Braak-
hekke; 14 jaar 1. Rik v. Dijk; 15 jaar
1. Herbert Beeks; 16 jaar: 1. Hans
Zweverink.
Grils klasse 10/11 jaar: l. Edith B raak-
hekke. 12/13 jaar 1. Christel Ernst; 14
jaar en ouder: 1. Monique v.d. Burg.
Open klasse: 1. Marcel Brunsveld. 10/
12 jaar l. Gerbert Vruggink. 13 jaar en
ouder 1. Hans Zweverink.



UW GELD GROEIT SNEL
BU DE BANK

Sparen met de Patentrekening.
Hoge rente+premie. Geld direct opneembaar.

Sparen is een verstandige gewoonte.
Uw spaargeld verdient rente voor u.
En met "een bedrag op de bank" wapent u zich
tegen onverwachte financiële tegenvallers. Wie
spaart laat zijn geld op een verstandige manier
groeien.

Als u spaart wilt u natuurlijk
een zo hoog mogelijke rente.

Meestal kan dat alleen als u geld voor een
langere periode vastzet. Hebt u plotseling
tóch geld nodig dan worden gewoonlijk
boeterentes ot andere kosten in rekening
gebracht.

Hoe werkt de Patentrekening?
Heel eejKOudig. Wij belonen uw spaarzin.
Hoe m^ru spaart, hoe minder u opneemt,
des te hoger wordt uw rente.
Dat komt doordat de rentevergoeding is opgebouwd uit een
basisrente en een premierente. De basisrente krijgt u in elk
geval. De premierente wordt vergoed over dat deel van het
spaarbedrag dat gedurende een volle halfjaarperiode
onaangetast op de rekening heeft gestaan. Met andere
woorden: heeft u uw geld niet nodig dan krijgt u automatisch
een hogere rente. Gebeurt er iets onverwachts,
dan kunt u zonder gezeur direct geld opnemen.
Kent u een betere manier om uw geld te laten groeien?

\%

De Patentrekening in het kort:
•dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten

•hoge rente, opgebouwd uit basisrente plus
premierente

• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de rente

•rentebijschrijving op 1 juni en 1 december.

Rente + premie tot 6
Spaargeld direct opneembaar.

De Bondsspaarbank vindt dat het anders kan.

Daarom is er nu de Patentrekening. Die biedt u
onbegrensde opnamevrijheid. Met tóch een hoge
rente + premie, die twee keer per jaar aan u wordt
uitbetaald.
De Patentrekening is ideaal voor wie stevig wil
sparen en tegelijkertijd de vrijheid wil hebben op
elk willekeurig moment over z'n spaargeld te
beschikken!

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

ƒ 5.000-

ƒ 1 0.000 -

Basis*
rente

3^/o

35%
4 %

4^%

Premie*
rente

ii%
2 %

2^%

Totaal
rente

3^%
5*%
6 %

65%

DE PATENTREKENING

Kom naar de bank die meer doet.
En haal de folder die u vertelt hoe u voortaan
patent kunt sparen!

Hoofdkantoor Enschede:
Tromplaan 1, tel. 053-324445.
Kantoor Hengelo:
Drienerstraat 43, tel. 074-420866.
Rayonkantoor Winterswijk:
Spoorstraat 28, tel. 05430-14461.
Of bij een van de 17 filialen.

Da's sparen zonder vastzetten en
toch met hoge opbrengst.

voor Twente en Oost-Gelderland
Vorden: Decanijeweg 3.



Vinotheek Smit nu gevestigd in de Burg. Galleestr. 12
TELEFOON 05752-1391

OPENINGSAANBIEDING
t/m 9 juni 9p

Gedistilleerd
Jonge Florijn

IV
Citroen Florijn

11,95

Vieux Florjjn
17,40

Bessen Coebergh
14,25

Whisky Fi nd later
18,95

Wijnaanbieding
Binger Rochuskapelle
Kabinett. Liter... 6,95

RoUSSÏllon onze huiswijn
liter voor 6,95 ... 2 voor 13,-
Uitstekende zomerwijnen uit de Elzas

Edelzwicker 6,95

Pinot Blanc 7,45
Uit Spanje

Rioja 1973 11,95

Rioja 1976 8,95

Alfa bier natuurzuiver
20püpjes 12,95
20 Euro flessen 16,95
20 Super Dordtmunder 16,95

ALFA
Edel Pils

Van de Tap

V/HaN JL IVV^IK. A AlN VI op alle dranken van het vat.

PRACHT WIJNGLAS
voor slechts

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

1,95

AANBIEDING
Wij hebben een ruime sortering

speelgoed - huishoudelijke artikelen
en kadoos

op zaterdag 2 juni hebben wij voor elke 10e klant
een leuke verrflling klaar liggen

Bazar Sueters
Vorden, Dorpsstraat 15, tel. 3566. B îenburg, Ruurloseweg 91, tel. 6658

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

10% KORTING
's morgens tot 10.00 uur.

op alle artikelen.
Onze zaak is om 8.30 uur open.

15% KORTING
de hele dag op alle

regenmantels
truitjes met korte of lange mouw
gebreide pakjes

Wees er vroeg bij
en doe uw voordeel
bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Kijk-meubelshow Kijk-meubelshow

HEMELVAARTSDAG 2de PINKSTERDAG
van 11.00 tot 17.00 uur

Zutphenseweg 24, Vorden. Telefoon 05752-1514

In een echt plaatselijk blad
adverteren...

dan blijven geen gezinnen in
Vorden en omgeving verstoken van
speciale aanbiedingen en akties.

Contact wordt niet ge/ezen, maar gespeld,
al meer dan 50 jaar!

\ WISSELDIEET:
Vandaag naar de Echte Bakker...

l
... want dan wordt de 'Brooddag' alsnog een smuldag met
dat lekkere, flinterverse volkorenbrood van uw Echte Bak-
ker. En niet één, maar wel .. soorten pronken op de plank!
Waaronder het meest pure volkorenbrood 'Bruin van de
Molen' (gemaakt van zuiver molenaarsmeel).
En nu volgt het leukste van het dieet: u kunt. . .

...morgen óók naar de Echte Bakker!
Want die heeft natuurlijk véél meer als alleen volkoren-
brood. Wat dacht u van .. soorten wit- en .. soorten klein-
brood? En van eigengebakken koeken en beschuit, exclu-
sieve specialiteiten en ver-ruk-ke-lijk banket? Alles zelfge-
bakken en iedere dag vers!
Vergeet daarbij niet de vlotte bediening en gratis adviezen.

Uw Echte Bakker - voor afwisseling in uw Wisseldieet!

®j
ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384



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

Help
onshdpen.
GerfM

Aardappelen en volop verse
groenten en verse aard-
beien.
Garritsen en Zn,
Kruisbrinkseweg 7, Toldijk.
Verkoop na 16.00 uur en zater-
dags de gehele dag.

Aktïe-voordeel
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

1O°/o KORTING
op dames - heren en kindersandalen

WullinkVorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TELEFOON 05752-1342.

Te koop: origineel Hammond-
orgel toonwielaandrijving M
103.
W. Dolphijn, Esweg 30,
Ruurlo, Tel. 05735-1915.

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

Schoolboeken bestellen,
L*ga bellen
Tel. 05752-3100

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

DIESELOLIE
PETROLEUM

HUISBRANDOLIE
Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.

Tel. 05752-1811 of 1217.

Vergeet u het

Grote Pinkster klaverjas
en joker toernooi

niet? Op donderdagavond 7 juni.

v.w. grote deelname - schrijf op tijd in!

MOOIE PRIJZEN.

bodeqa

$mttoffrit j*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G J. HEIJINK Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.

rri» • •»de Limmenee
RESTAURANT & CAFÉ

Arie Maalderink

L

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Wij hebben 6 heerlijke bereidingen voor:

FOREL
FOREL "CELESTA"

(koud, op een salade met komkommer, gegarneerd met tomaat en olijf)

FOREL "A LA PARISIENNE"
(koud, met salade en garnalen)

Deze koude gerechten kosten 13,25

FOREL MET NANTUA SAUS
(gekookt, met tomaat en een romige vissaus)

FOREL "PRINTAMERE"
(gekookt, op groente met gekookte aardappels)

FOREL "A LA BRETONNE"
(gebakken, met garnalen en champignons)

FOREL "AUX AMANDES"
(gebakken met amandelen en tomaat)

Deze warme bereidingen worden
geserveerd met aardappelen en groente voor -lÖ^—

NATUURLIJK hebben we een grote keuze in

Vloerbedekking

en
Gordijnen

VOORDELIG?

nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

n
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Vehuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

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

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

VOORJAARS

Klassieke 2,5 zits bank
in diverse stoffen

leverbaar

vanaf 1549,—

HELMINK B.V,
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN

TELEFOON 1514.

Vroege vogels
van het fl/ATER LOOPLEI N

Wij waren geweldig,
maar U nog veel meer

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
wamsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346

Ondernevers

40 PRIJZEN
t.w.

RO V-kadobonnen
van

van 28mei t.m. 24juni 1984

OP=OP

EEN HELE
METER
GEBAK

Geslaagd
voor
Havo
Mavo

Rijbewijs
enz.
Haal
zo'n

hele meter
gebak

om
eindeloos

van te
snijden

in speciale
feest-

verpakking
alleen

W j .
UW

banket-
bakker

slaagt u
altijd.

J. Wiekart
Burgem.

Galleestr. 6
Tel. 1750

HONDERD
CM

ROLLUIKEN
Holtslag

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo

Tel. 05735 2000

Kamers te huur.
Zutphenseweg 2, Vorden.

Te koop: vouwwagen.
Tel. 2150. Na 18.00 uur.

Te koop alle soorten kool-
planten, tomaten, cosetten,
peterselie, selderie, sla,
bieslookpollen en droog-
bloemen en jonge konijnen
kleurdwergen en Fooitjes.
D. Klein Geltink
Schuttestraat 1
Vorden. Tel. 1498.


