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Echtpaar Poterman-Nijenhuis
vijftig jaar getrouwd

Op vrijdag 5 juni is het groot feest bij boerderij "De Viersprong" Vordenseweg 31 te Warnsveld. Dan hopen Albertus
Poterman en Johanna INijnehuis het heuglijke feit te herdenken dat zij vijftig jaar geleden met elkaar in het huwelijksbootje
stapten. Bertus Poterman, de jubilaris, die op 26 januari jl. 74 jaar werd heeft heel zijn leven op de Viersprong gewoond en is
daar ook geboren. Het gezin telde zes kinderen. Hij nam de boerderij (ca. tien hectare( over van zijn vader - die nog inwonend
is - maar ging na zijn huwelijk met Johanna melkrijden voor de Coöp. Zuivelfabriek te Eefde.
Hij is er bepaald niet rijk van geworden, want van 's morgens 7 tot 12 uur 's middags verdiende hij precies ƒ 2,-. Hij heeft het
27 jaar lang volgehouden. Zijn schoonzoon J. Wassink, die tevens inwoont zet nu het gemengde bedrijf (fokvarkens, melkvee)
voort. Poterman ging in zijn jeugd naar de Chr. Lagere School in Leesten onder Meister BenninJ^^
Zijn vrouw Johanna is geboren op kasteel 't Kieftskamp (een van de acht Vordense kastelen)^K heeft echter geen "blauw
bloed" in haar aderen; de familie Nijenhuis was huisbewaarder op het kasteel, waarvan de eigenaar de fam. Haitsma Muiier
toendertijd in Zutphen woonde. Toen het kasteel naderhand door de fam. v.d. Wall Bake werd overgenomen vertrok Nijen-
huis en bouwde een woning aan de Hengeloseweg in Vorden. Johanna volgde het lager onderwijs aan de O.L. Dorpsschool in
Vorden (hoofd was toen de heer Odink).
Poterman heeft nog veel hobbies waarvan sigaren roken een der grootste is. Hij helpt nog geregeJrittp de boerderij. Zijn vrouw
moet het wat kalmer aan doen, maar zij kan breien, haken als de beste. Het feest wordt vrijda^Pjuni gevierd met vrienden,
familie, kennissen en buren. En de 2 dochters en 9 kleinkinderen in zaal de Boggelaar te Warnsveld.

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
l * fk/k l C luk14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Geneeskundige verklaring ten behoe-
ve van het verlengen van het rijbewijs.
2. Publicaties ingevolge de Wet Arob.
3. Bouwregistratieverordening.

Geneeskundige verklaring ten behoeve
van het verlengen van het rijbewijs
In verband met een achterstand bij de
verwerking van de geneeskundige ver-
klaringen bij het Centraal Bureau voor
Rijvaardigheidsbewijzen dient men mi-
nimaal drie maanden voor het verstr i j -
ken van de geldigheidsduur \|an het rij-
bewijs de aanvraag om een geneeskun-
dige verklaring aan het C.B.R. te zen-
den.

Bovenstaande geldt voor personen die
de zestig jarige leeftijd bereikt hebben.
De geneeskundige verklaring heeft een
geldigheidsduur van zes maanden. Ver-
vroegde inzending heeft derhalve geen
nadelige gevolgen voor de aanvraagpro-
cedure van het nieuwe rijbewijs.

Publicaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunning treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na publikatie moet
worden ingediend

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H.G. Wagenvoort,
Kruisdijk l te Vorden, voor het bouwen
van een veestal met silo aldaar.

Bouwregistratieverordening
Zoals u wellicht uit de regionale en/of
landelijke pers vernomen hebt is men in
veel gemeenten in Nederland op dit mo-

ment bezig een zogenaamde bouwre-
gistratieverordening vast te stellen. Deze
verordening wordt noodzakelijk geacht
voor de bestrijding van beunhazerij of
sluikbouw.
Het betreft hier het registreren van de
verleende bouwvergunningen in een
openbaar register bij de gemeenten. De
aanvrager van een bouwvergunning zal
bij de aanvrage moeten opgeven wie de
bouw c.q. de verbouw zal uitvoeren. De
taak voor de gemeente is beperkt tot een
registratie en informatierol. In de prak-
t i jk komt het er op neer dat de ambte-
naar bouw- en woningtoezicht slechts
behoeft toe te zien of de door de aanvra-
ger verstrekte gegevens juist zijn. Bij
twijfel of onjuistheid moet daarvan me-
dedeling worden gedaan aan de Kamer
van Koophandel en fabrieken te Zutp-
hen. Van opsporen van overtredingen
of het toepassen van sancties is dan ook
geen sprake. De gemeente verleent
slechts medewerking aan de bij de uit-
voering van de economische wetgeving
betrokken organen middels het ver-
strekken van de daartoe nodige gege-
vens.

Prijzen voor L.R. en P.C.
De Graafschaprijders

Markelo, 23 mei, paarden: Wim Lense-
l ink, Rione, 3e L-dressuur. Jan Hid-
dink, Nicky, 2e B-springen.
Ruurlo, 28 mei, paarden: Wim Lense-
lin, Meteor, 6e L-dressuur. Jan Hid-
dink, Nicky, Ie B-springen. Ina Arfman
Prisca, 4e B-springen.
Ruurlo, 31 mei, pony's: Astrid Bersma,
Sonja, 3e B-dressuur. Ina Sloetjes, He-
lenius, 3e L-dressuur. Jolande Slagman,
Cora, 3e B-springen. Albert Bielder-
man, Evening Sunset, 7e B-springen.
Te Ruurlo startten de paarden en de po-
ny's voor het eerst in de afdelingsdres-
suur voor achttallen. Met de achttallen
kon de vereniging nog niet die prestaties
leveren die zij vorig jaar met het viertal
liet zien. Zij reden zich niet in de prij-
zen, maar het is toch verheugend om te
zien dat de groei ook in de breedte aan-
wezig is.

Amnesty International
Op de schrijfavond die vrijdag 5 juni in
het dorpcentrum georganiseerd wordt
door de werkgroep Vorden van Am-
nesty International zullen brieven ge-
schreven worden voor gevangenen in
Mali, Haiti en Rusland.
In Mali is een leraar verbannen in zijn
eigen land zonder dat er een aanklacht
op proces geweest is.
In Haiti is 13 oktober de leider van de
Christen Democratische Partij zonder
arrestatiebevel opgepakt en sindsdien
gevangen gehouden.
In Rusland zit een vooraanstaande dich-
ter en activist op het gebied van de men-
senrechten een straf van 15 jaar uit we-
gens anti-Sovjet agitatie en propaganda.
Via beleefde brieven wordt op de schrijf
avond een beroep gedaan op de autori-

teiten van de genoemde landen om deze
gevangenen vrij te laten. De werk
groepsleden hopen dat door de grotere
bekendheid met het werk van Amnesty
de opkomst flink zal zijn.

Hemelvaartsrit
'Me Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde op
Hemelvaartsdag een oriënteringsrit
waaraan door 56 equipes werd deelge-
nomen. De rit was uitgezet door de he-
ren A.C. Weevers, E.A. Versteege en B.
Regelink. Na afloop maakte de heer
D.J. Rouwenhorst de volgende
prijswinnaars bekend:
Toerklasse: 1. H.v.d. Maat, Wierden,
63 strafpunten; P.J. van Huffelen, Epe
67: 3. H.J. Bosch, Deventer, 74
strafpunten.
A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo 2 straf-
punten: 2. W.D. Wisselink, Ruurlo 63;
3. A.J. Weevers, Hengelo 106 strafpun-
ten.
B-klasse: 1. M.L. Baakman, Eefde, 163
strafpunten, 2. L. Wopereis, Lichten-
voorde 226; 3. M. Maalderink, Toldijk
286 strafpunten.
De poedelprijzen werden gewonnen
door de heren W. J. v.d. Peyl uit Vorden
en B. Loman uit Vierakker.

Ruim 450 deelnemers
avondfietsvierdaagse
Dinsdagavond starten ruim 450 fietsers
voor de avondvierdaagse. De Vordense
Rijwiel en Toerclub had de handen vol
om alles in goede banen te leiden wat
hun toch nog goed gelukt is al had men
niet gerekend op zoveel deelname.
Hedenavond (woensdag) is er ook nog
mogelijkheid om te starten, als u dins-
dag niet geweest bent. Dus u kunt nog
mee doen, de start is bij café 't Zwaant-
je Hengeloseweg. Zie adver ten t i e .

Acht kastelen fietstochten
slaan weer goed aan
Mede door het prachtige weer blijken de
acht kastelen fietstochten weer goed aan
te slaan, de gehouden fietstocht op He-
melvaartdag was ook een sukses.
De V.V.V. organiseerd daarom a.s. za-
terdag weer een extra acht kastelen
fietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek is vanaf het marktplein. Zie ad-
vertentie.

Ronde van Vorden be-
looft een spannende
wedstrijd te worden
De voor woensdagavond 17 juni te rij-
den ronde van Vorden lijkt op voor-
hand een boeiende wieleravond te wor-
den, vooral dar waar de categorien die
onder de KNWU rijden betreft.
Bij de nieuwelingen verschijnen o.a. de
kersverse Gelderse kampioen Robby
Zwijnen uit Arnhem, de sterke klassie-
ker rijder Ronald Bastiaan uit Kampen
en Harry Dorgelo uit Nijverdal, die al in
menige koers de nodige strijdlust aan de
dag legde. Verder vertrekken^ls streek-
favorieten Joost Bitter uit V^^sveld en
Mario Holtslag uit Hengelo; voor de
RTV gaan van start Jenne Rispens uit
Warnsveld en Hans Nieuwenhuis uit
Steenderen, die zich in een eigen
wedstrijd beslist willen laten zien

Bij de Liefhebbers en veterSK belooft
het rennersveld een spectaculaire
wedstrijd. Hiervoor hebben o.a. inge-
schreven de winnaar van de ronde van
Vorden 1980 Adri Breure uit Zevenaar,
Hans Brouwer uit Apeldoorn en Bennie
Visser uit Zutphen mannen die si meni-
ge goede klassering in afgelopen
wedstrijden wisten te behalen verder
verschijnen aan de start de Gelders
kampioen 1981 bij de veteranen Willy
Felix uit Apeldoorn en de nestor van het
Geldersch wielerpeleton de 49 jarige Ni-
co Regter uit Arnhem deze mannen
kunnen het de jongere renners danig
lastig maken in de wedstrijd. Onder de
liefhebbers ook twee Vordense renners
Gerrit Eykelkamp en Dik Heineke, de
kleuren van de RTV zullen o.a. worden
vertegenwoordigd dor Gerrit Oldenhave
uit Vorden wiens conditie een sterk s t i j -
gende lijn vertoont en die er op gebrand
is om zich vooraan met de besten te me-
ten samen met Rudy Peters uit Wich-
mond, momenteel de sterkere renners
van de RTV. Daarom strijd genoeg in
deze wedstr i jd.

Des te meer is de organisatie teleur-
gesteld in de aanmelding van de deelne-
mersaan de voorwedstrijden voor niet
licentiehouders, waaraan door iedereen
die in het bezit is van een toer of race
fiets kan worden meegedaan mits men
uit Vorden, Hengelo of Vierakker-
Wichmond komt en een valhelm opzet.
Voor de wedstrijd van 12 t/m 15 jaar
hebben zich tot nog toe een zestal ren-
nertjes opgegeven waarvan er vier uit
Vorden zelf komen. Zeker geen bezet-
ting voor een leuke wedstrijd.

Bij de senioren 16 jaar en ouder is het
rennersveld tot nog toe 20 waaronder
een achttal Vordense renners, hoewel
men zich tot uiterlijk l juni kon opge-
ven voor deelname hebben de organisa-
toren besloten dat men zich op de
wedstrijddag nog kan aanmelden tot
een half uur voor aanvang van de
wedstrijden aan de sportzaal aan het
Jebbink waar men tevens de rugnum-
mers kan afhalen.

Door deze mogelijkheid te bieden hoopt
de organisatie dat er zich nog meer wie-
lerliefhebbers zullen opgeven zodat er
sprake kan zijn van een echte wedstrijd,
mocht dit niet het geval zijn kan dit al-
leen maar nadelig zijn voor een vervolg
van deze voorwedstrijden voor plaatse-
lijke rijders en geeft men liever de kans
aan de ca. 80 renners van buiten Vorden
die de organisatie nu heeft moeten te-
leurstellen. Dus Vordense renners
schroom niet doe mee.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Avo-kollekte
De AVO vereniging voor gehandicapten
Amersfoort kollekte heeft een bedrag
van ƒ 2739,30 opgebracht.
Alle gevers, geefsters en kollektanten
worden hartelijk bedankt.

ONDERTROUWD: A.D. Mensink en
J.E. Jordens
GEHUWD: P.H. ten Broeke en A.H.
Fokkink; F. Th. van Amerongen en
M.J. Weenk.

Pinksterdienst op de tweede
Pinksterdag
Op de tweede Pinksterdag, maandag 8
juni, zal er D.V. 's morgens in de
Hervormde dorpskerk een gezamenlijke
Pinksterdienst gehouden worden onder
leiding van ds. Krajenbrink.
Het zal een dienst vol afwisseling wor-
den. Ook enkele gemeenteleden; leden
van de beide Zendingscommissies (Ge-
reformeerd en Hervormd) hopen aan
deze Pinksterdienst mee te werken.
De Chr. Zangvereniging "Sursum Cor-
da" uit Ruurlo (het grote koor, onge-
veer 75 leden) zal, zo is de planning,
enkele liederen zingen in deze Pinkster-
dienst op de tweede Pinksterdag.
Iedereen is er zeer welkom.
Liturgieën worden gestencild, maar het
is goed ook Het Liedboek mee te ne-
men. Daarin staat immers ook de melo-
die vermeld en dat geeft soms een hele
steun bij het zingen. De meeste te zingen
liederen zijn echter wei-bekend! Stellig
zullen velen het bekende Ruurlose koor
"Sursum Corda" willen horen.
Rudi van Straten bespeelt het orgel en
begeleidt de samenzang.

Een vroegdienst op Ie
Pinksterdag
Pinksterfeest begint met een vroeg-
dienst in de Dorpskerk. Het is een dienst
voor het hele gezin. Ook de Cantorij
werkt er aan mee. Voor de kleine kinde-
ren zal er een oppas dienst zijn in "De
Voorde". Een gestencilde orde van
dienst draagt er toe bij, dat er vlot en
fris gezongen kan worden. Deze dienst
wordt geleid door ds. Veenendaal, eve-
nals de hoofddienst.

WEEKENDDIENSTEN

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 7 juni, Ie Pinksterdag 8.30 uur
ds. J. Veenendaal Pinksterdienst. 10.00
uur ds J. Veenendaal Pinksterdienst.
Maandag 8 juni, 2e Pinksterdag, 10.00
uur ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. S.D. Lank-
huijzen, Epe. 19.00 uur ds. Lankhuijzen
Epe. Collecte voor de zending Deurcoll.
voor rente -f aflossing.
8 juni 10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink,
gez. dienst in de Herv. kerk.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8 en 9 uur.

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

WEEKEN/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 6 juni 12.00 uur tot maandag
morgen 8 juni 7.00 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer.

WEEKENDD1EST TANDARTS
J.A. Boom, Ruurlo tel.05735 - 2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uu r .

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 6 juni en zondag 7 jun i dr. Va-
neker. 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 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-i_o.

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: dinsdagen
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.



Zti mef Pinhsferen een§
ecnVS rolladeop tafel

Fijn vrij met Pinksteren . . . . een paar dagen lekker buiten . . . . neem 't er dan van, maar. . . . vergeet
de inwendige mens niet. Uw VS VakSlager helpt u een handje om deze dagen makkelijk en smakelijk
door te komen. Daarom adviseert hij rollade. Hij heeft al een vlug-klaar zigeunerrollade van 4,75 per

500 gram. Een groot voordeel van rollade is de &&^ prijs en ... de mogelijkheden. U kunt een rollade
braden of grillen, warm of koud serveren, lekkere TqjJMJfelbroodjes mee beleggen, makkelijk verdelen als u

plotseling gasten krijgt en . . . . nog een klein ĵjB %!>, stukje bewaren voor derde Pinksterdag . . .

dat zal echter niet meevallen ,,; ̂ ^^f^^^f WmÈÊbawu. van die nee^nke rollades van uw
VS VakSlager.... Plu B^̂  probeer 't maar eens.

Prettige Pinksterdagen.

logerit9 ir
lïl.

geldig van 4/6 - 6/6

Zigeunerrollade dit is
magerspeklapje gevuld
gehakt, paprika,boe mhoe j
groenten, kruiden 500 gr.

Lende rollade
500 gr..

Rollette
500 gr.

Johma
sellerijsalade
100 gr

Huzaren salade's ,
3 stuks a 150 gr.
nu voor slechts

Schouderfilet
rollade
500 gr.
Doorregen
runderrollade
500 gr. _

Riblappen
heel kilo

Gehakt
(half om half)

l
l|H^ l
^ ^^^ A •• V? Coebergh v€—

bessenjenever
- *_,-^,ÏJU-*,-. -J~ - ^^^"^1^51^^"

l nes l liter \ ̂ 7^ /$5/T

v-'S 12; V v/d^jl
K2sŝ î augurke

doperwten
zeer fijn 1/1 blik
van 1,89

voor
v»__-

I

Kattenbakx<
vulling

grote baal 5 k
van3'95

-•§?^

Rauwe ham
100 gr.

Aalrauch
schinken
100 gr..
Slagers
achterham
i oo gr

/'D.E. koffie
ƒ zilvermerk vacuüm pak

J»««%ï 250 gram
fl tü^2l van 3,59

». voor

gurken
C. kwaliteit 3/4 pot

(van J,59
'̂  voor

*»—'£'\<3®3S& *&*•&&&+

'

^Heinekenbier'
f krat 24 x 0,3 liter

vaste V.S. prijs.

JO.^j

v\ per krat

SSÏ5 tf**^

Bokma
jonge jenever
fles l liter
van 16,45

voor

Kreyenbroek
gevulde boter
carree's pak 6 stuks
van 1.79 voor

Remia dex
f margarine
l pak 250 gr. /VfQ
\ van 0,69 it̂
\ voor V*

V"*»« — ̂

Theebiskwie
pak van 0,69 voor

V.S. droprollen
pak 8 stuks .
van 1,50 voor
Duyvis
fuifnummers, pretletters
of lachebekjes,
zak van 1,59 voor
Edel assorti
chocolaadjes
pak 150 gr.
van 1,79 voor
Dash koffer
2 kilo
van 5,98 voor

Dash trommel
4,5 kilo
van 13,95 voor
Timson
appelstroop
350 gr. van 1,15 voor.

Nutella glas
230 gr.
van 2,49 voor.

Slijterij
Hoppe vieux
fles l liter van 16,95 voor

Rocha's port mmc\r
ruby, tawny of white i^r3
fles. van 8,95 voor j £

Bacardi rum Hes deze week

llcrlei
Brise continue
luchtverfrisser
van 2,69 voor

Airpot
inhoud 1,9 liter
van 19,95 voor.

Ad van Geloven
sateh
pak van 1,59 voor

Hak tuinbonen
fijn 1/1 pot
van 2,48 voor

Knakworst
jampot 8 stuks
van l,19 voor

La jouvance
Rosé d'anjou
fles van 3,75 voor
Korenaer
advocaat nes
0,5 liter van 4,55 voor i

Zeiler Schwarze-
katZ Qba wijn, nes

liter van 7,95 voor_

Curver
koelbox 25 liter
van 19,50 voor

Unica
tuinstoel
hoog model
gebloemd
van 17,95 voor..

Nivea crème
pot 200 ml.
van 3,95 voor

Nivea solaire
sun milk 250 ml,
factor 4
van 11,95 voor

l smulpudding
1/2 liter van 1.89 voor._.

Mona toetje
met room
van 0,78 voor

Goudse kaas
jong belegen
heel kilo

Boursin
80 gr. van 2,20 voor_

Camembert of
brie blik 125 gr.
van 3,09 voor

Croma
pak, van 0,86 voor.

Krenten^öT"
rozijnenbrood
van 2,98 voor

Melkbolletjes
zak 9 stuks

Tijgerbrood
800 gr. deze week

Aardbeien
bavaroisetaart
19 cm, van 6,95 vooo

Nivea solaire
sun oil 250 ml.
factor 2
van 11,95 voor—J

Reklames geldig van 4/6-10/6-1981

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN • GROENLO • GOOR • VORDEN
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Prettige Pinksterdagen
beginnen in

41
• T«

• T»

l VINOTHEEK SMTT SLIJTERIJ i
^fc «T»

•A»

$ Jonge Jenever BOLS QUPeruter.„
^ Kersenbrandew\jn COEBERGH r

j£ Citroenbrandewyn FLORIJN nupemte ,
£ Muskadet SÈVRE ET MAINE nupemes

Bij elke doos a 12 flessen l fles gratis!

Hainfelder Ordensgut KABINETT
if
• T»

15,451
12,95 $
10,951
7,45|

• T»

'Tu:

doos a 6 flessen 39,-

*
* SLIJTERIJ — WIJNHANDEL

SMTT

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.

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

Pinksterkronen
Vruchtenvlaaien

Aardbeiengebak

J. Wiekart
Telefoon 1750

SPECIALITEIT ZWANENHALZEN

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

l Jselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ATTENTIE
Voor de a.s. feestdagen:
verse haantjes, kip en eieren
Poeliersbedrijf Rossel, Nieuw-
stad 45, telefoon 1283

GROTE
TUINMEUBELSHOW

op zaterdag 6 juni
van 9.00 tot 16.00 uur
in de Herberg, Dorpsstraat

De grootste keuze in hout- en
kolenkachels. Zoogen-al-
lesbranders vindt U bij

Seegers Zomerweg 21 Drempt
telefoon 08334-2722 en 's
avonds op afspraak graag.

de kleinste afhaalprijzen



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

MAARTEN
Herman en Francis

Teunissen
Danny

Vorden, 31 mei 1981
Brinkerhof 9

Hiermede wil ik allen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en kado's, die ik met
mijn 80ste verjaardag mocht
ontvangen.

G. KREUNEN-WANSINK
Nieuwstad 63 — Vorden

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

WIM NORDE
ERNANORDE-WINKEL

Vorden, Almenseweg 31

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

AFWEZIG
N.J. EDENS, tandarts

Van do. 11 juni t/m di. 1 6 juni.
Voor spoedgevallen: tandarts
W.F. Haccou, tel. 1908; tand-
arts W.A. Houtman, tel. 2253

Te koop: eetaardappelen sur-
prise.
J. Oosterink, Almenseweg 59

Te koop: jonge dwergkonij-
nen.
Patrick Haccou, Zomervreugd-
weg 9, Vorden, tel. 6627

FONGERS heeft fietsen voor 't
héle gezin. Oersterk, lichtlo-
pend en stootvast gelakt. Fon-
gers... als 't om fietsen gaat.
BARINK, Nieuwstad 26

HONING TE KOOP
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Vorden, tel. 05752-6865

Te koop: eetaardappelen,
surprise.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden

Te koop: versterker; radio +
boxen; stereo cassettere-
corder.
Ronnie Böhmer, telefoon 2269

Te koop: antiek petroleum-
stelletje, 3 pits, zwaar gietij-
zer; vloerkleed, donkerrood/
oud rose; radiomeubel, Grun-
dig; Carmei krulset.
Telefoon 2269

Te koop: gesloten aanhang
wagentje, geschikt voor va-
cantie.
A.F.J. Waarle, Stationsweg 14,
Vorden, telefoon 2186

Te koop: Thomas, 4 versn.
Te bevragen bij:
telefoon 05752-6725

Te koop: aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12.00 uur en
na 19.00 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Te koop: t.e.a.n. z.g.a.n. AEG
koelkast en Marijnen diep-
vrieskist, 150 liter.
Telefoon 1522, donderdag- of
vrijdagmorgen

Te koop: g.o.h. damesfiets,
prijs f 175,-.
A.G. Winkel, Gazoorweg 4a,
Vorden

TE KOOP
Alle soorten koolplanten

tomatenplanten, bieslook
en maggiepollen.

jonge konijnen en broed-
eieren

D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498

TUINMEUBELSHOW
zaterdag 6 juni
in de Herberg, Vorden

Te koop gevraagd: kuilgras.
G. Vliem, Waalreweg 4, Vor-
den

Gerrit Bosman
en

Desirée Bos

gaan trouwen op vrijdag 5 juni a.s. om
13.45 uurin hetgemeentehuis„Kasteel
Vorden" te Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.45 uur in de kapel van „Het
Groot Graffel" te Warnsveld door Pas-
tor Ulst.

Receptie van 16.00tot 17.00uurinzaal
„De Uitrusting", Kapperallee 89 te
Eefde.

Ons adres is:
Landweg 7a, 7231 BM Warnsveld

Annet Krajenbrink
en

Peter Langendoen

hopen in het huwelijk te treden op vrij-
dag 12 juni a.s. om 14.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging en inzegening
vindt plaats om 14.45 uur in de Herv.
kerk te Vorden, door ds. W.M. Weenink.

Gelegenheid tot feliciteren in „'t Pantof-
feltje". Dorpsstraat 34 te Vorden van
16.30 tot 17.30 uur.

Mei 1981
Vorden, Ruurloseweg 19
Warnsveld, Gerstekamp 15

Voorlopig toekomstig adres:
Welsummerweg 27, 7722 RP Dalfsen

Op tweede Pinksterdag hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

JOH. en GERDA LUIMES
Gelegenheid tot feliciteren, dinsdag 9
juni van 1 5.00 tot 17.00 uur in Café-Re-
staurant „De Boggelaar", Vordenseweg
32 te Warnsveld.

7231 RD Warnsveld, juni 1981
Dennendijk 10

In plaats van kaarten

Op maandag 8 juni a.s. hopen onze ouders hun 25-jarig
huwelijksfeest te herdenken.

E.J. KAMPERMAN
en

J.A. KAMPERMAN-BOERSBROEK
U bent hartelijk welkom op de receptie welke zij houden
op vrijdag 12 juni a.s. van 1 5.00-1 7.00 uur in zaal „De
Boggelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Annie - Karel
Berdie - Marcel

7251 HE Vorden, juni 1981
Veldwijkerweg 1

Op vrijdag 12 juni zijn wij

A.J.J. TEUNISSEN
J.E. TEUNISSEN-ROETGERING

25 jaar getrouwd.
Ter gelegenheid hiervan houden wij
receptie op maandag 1 5 juni a.s.
van 14.00-17.00 uur in zaal Ras,
Julianaplein 4 te Ruurlo.

7261 AX Ruurlo, juni 1981
Dorpsstraat 22

Op 12 juni hopen wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijksfeest te gedenken. We hopen
dit te vieren op zaterdag 13 juni in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

GERRIT en ZWEN BLOEMENDAAL

7234 SH Wichmond,
Hackforterweg 33
Receptie van 15.00 tot 1 7.00 uur.

1941 1981
Dankbaar hopen wij met onze kinderen

en kleinkinderen op 13 juni ons 40 jarig huwelijk
te herdenken.

Tevens vieren wij deze dag het 35-jarig bestaan
van ons bedrijf.

Receptie op deze dag van 1 5.30-17.00 uur en van
19.00-21.00 uur in zaal Bakker, Dorpsstraat, Vorden.

JAN en RIEK
RUITERKAMP-GROOTIMUELAND

AANNEMERSBEDRIJF H.J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22 - 7251 NJ Vorden

1946 1981

Op donderdag 4 juni wordt ik 65 jaar. Ik hoop mijn ver-
jaardag te vieren op zondag 7 juni.

H.A WOLFERINK-SMALLEGOOR
Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 22.30 uur in
„'t Pantoffeltje" te Vorden.

7251 XM Vorden,
Hoetinkhof 7

LIGA OPENT
Donderdag 4 juni is het zover.

Exact om twee uur gaan de deuren naar de fraaie boeken,
de aktuele tijdschriften, de leuke spelletjes, de vele

kantoorartikelen, enz., enz. wijd open.
U bent van harte welkom.

Donderdag

4 juni
Om de opening van

LOGA luister bij te zetten,
krijgt ieder kind
een leuke
attentie.

En daarbij blijft
het niet deze
drie dagen...

- Zolang de
voorraad strekt
is de Telegraaf GRATIS^

— Geven wij leuke boekeléggers
cadeau.

- En worden pennen gratis
voor u van een inscriptie voorzien.
(Een leuk cadeau voor bijvoorbeeld
Vaderdag op 21 juni!)

Vrijdag

5 juni
Gedurende deze drie dagen

zijn er demonstraties met de
allernieuwste plastificeermachine.

Vrijdagavond van zeven
tot negen uur staat de
MAN MET DE SCHAAR
(Mijnheer Lever van
het Knipselmuseum uit
Drente) klaar.
In korte tijd „tovert"
hij het ene na
het andere silhouet
van klein en groot.
Gratis en
voor iedereen.

Komt dat zien,
komt dat zien.

Zaterdag

6 juni
Om de week goed af

te sluiten, hebben we

Annabet
Stam
bereid gevonden om haar
boeken — zoals „Loop je even mee"
en „Oude Kinderrijmpjes" —,
als ook haar prachtige
kalenders te signeren.
Zaterdagmiddag van
twee tot vijf.

LOGA, Boek & Kantoor.
Raadhuisstraat 22,

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op art.
12 (en art. 29, 1 e lid) van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, maken bekend, dat ten gemeentehuize
te Vorden op maandagavond in het Dorpscentrum met
ingang van 4 juni 1981 ter inzage ligt de van de vereiste
bijlagen voorziene aanvraag (en ontwerpbeschikking)
van de heer A. Knoef te Vorden voor een vergunning in-
gevolge de hinderwet tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een bewaarplaats
voor mest, als gevolg van de uitoefening van een vee-
houderij alsmede een propaangasinstallatie op het per-
ceel, plaatselijk gemerkt als Onsteinseweg 22, kada-
straal bekend als gemeente Vorden, sectie D, nr. 1 508
en wel tot 5 juli 1981, elke werkdag van 9.00 uur tot
12.00uurenvan 14.00uurtot 16.SOuuren eikemaan-
dag van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Dorpscentrum te
Vorden; na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag, elke werkdag van 9.00 uur
tot 12.00 uur; desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 4 juli 1981 schrif-
telijk bij ons college worden ingebracht en dienen te
worden gezonden aan burgemeester en wethouders
der gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, Vorden.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323, tst. 19), kunnen tot 29 juni 1981 mondeling be-
zwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gele-
genheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder di-
verse voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor
de omgeving te ondervangen.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven en een ieder die aantoont dat hij/zij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Datum: 4 juni 1981.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

In de Herberg, Vorden, 6 juni

GROTE
TUINMEUBELSHOW

van 9.00 tot 16.00 uur.
Tevens nu ook surfplanken

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS VWVTERDCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTR ALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEU WIS Kf
Wilhelminalaan 7, 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ot 05750 - 17543

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat krachtens artikel 20 van de Wo-
ningwet bij besluiten van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 27 april 1981, no. RO 815/5-ROV/
G5206 en no.RO 814/5-ROV/G 5206-voorzover no-
dig — zijn goedgekeurd de bij raadsbesluit van 24 fe-
bruari 1981, no. 8, vastgestelde „Verordening tot 16e
wijziging van de Bouwverordening" en de „Verorde-
ning tot 2e wijziging van de Bouwverordening logies-
gebouwen."

Genoemde verordeningen, die op 9 juni 1981 in wer-
king treden, liggen vanaf heden gedurende 3 maanden
ter secretarie voor een iederter inzage en zijn tegen be-
taling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

Vorden, 4 juni 1981.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

Tuinen „DE WIERSSE"
VORDEN

OPEN
ma. 8 juni - Tweede Pinkster-
dag van 10-17 uur. Entree f
2,50 p.p. Gratis parkeren!

MAGAZIJN „DE KLOK"
voor goede inruilmeubelen
Inlichtingen en verkoop:
elke vrijdag van 10-17 uur
zaterdags van 13-17 uur

Koldeweijweg 1 7, Keyenborg,
telefoon 05753-2808

Te koop: perkplanten.
Zelledijk 12, Hengelo (Gld.), te-
lefoon 7318

Te koop: ruim 30 are kuilgras.
LH. Kranenbarg, Hertenweg 1,
Veldhoek

TAPUTREINIGEN

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

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat de raad dezer gemeente in zijn ver-
gaderingen van 24februari nr. 7 en 29 april 1981, nr. 5
heeft vastgesteld de Bouwregistratie-verordening res-
pectievelijk de Verordening tot 1e wijziging van de
bouwregistratie verordening.

Bovenvermelde verordeningen, welke op 9 juni a.s. in
werking treden, liggen vanaf heden gedurende drie
maanden ter secretarie dezer gemeente voor een ieder
ter inzage en zijn tegen betaling der kosten algemeen
verkrijgbaar gesteld.

Vorden, 4 juni 1981.
Burgemeester en Wethouders, voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

Dr. van Tongeren is afwezig
van maandag 8 juni t/m vrijdag 19 juni.

Patiënten wiens achternaam begint met een van de let-
ters A t/m K, kunnen zich wenden tot dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, telefoon 2432.
Patiënten wiens achternaam begint met een van de let-
ters L t/m Z, kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, telefoon 1255.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 8 t/m 13 juni

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

G. ESKES

VAKANTIE
Onze herensalon is gesloten
van 1 5 t/m 29 juni

KAPSALON BEERNING
RAADHUISSTRAAT- VORDEN

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

ALLEEN ONZE

HERENSALON is wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 juni t/m 6 juli

Dames & Herenkapsalon

HEERSINK
ATTENTIE:

de dameskapsalon blijft open!



VOETBEDSANDALEN
vindt u bij ons in grote sortering, o.a. Jacobs, Durea,
Cristall en Schoenmakers.
En de prijzen vallen u beslist mee.

WULLINK VOORAAN IN
SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 TELEFOON 05752-1342 VORDEN

Lichtgewicht
"twee-in-één "jack,

waarvan één kant met
opvallende badstofafwerking

of kontrastbiezen.
f169,-

Bijpassende polo
f59,-

Bewust gekozen voor
het "twee-in-één "jack

Dit jack dat aan twee kanten draagbaar is schept mogelijkheden.
U koopt dan twee jacks voor de prijs van één!

MODECENTRUM

FASHION

VORDEN - TEL (05752) 1381

Wederom

grote tuinmeubelshow
op zaterdag 6 juni a.s.

in de Herberg, Dorpsstraat, Vorden

van 9.00 tot 16.00 uur.

Grote sortering tuinmeubelen

en tevens nu ook surfplanken

ÜJ ö)
HENGELO GLD

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

vliegen, muggen en ander gevleugelte buitens-
huis te houden. De beste verdediging:
'Luxaflex' Horren. Voorde 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.

Sandvik handzaag
(Viking 297-20") van prima kwaliteit
staal. Voorzien van aftekenhoeken.
Normale prijs 26.50.
Wel koop
knalprijs

Fischer klusjesbox
Met 2 opbergvakken.
Met stevig metalen handvat.

Normale prijs 11.25.
Welkoop
aktieprijs

Welkoop
handmaaier

Snijbreedte33 cm,
zeer soepel in
bediening, loopt licht
op kogellagers.
Normale prijs 149.-.

Welkoop
aktieprijs

tor Timmermansduimstok
Vervaardigd van palmhout.
Merk Jasper -1 meter lang.
Normale prijs 6.50.
Wel koop MT1O
aktieprijs

Skil gazontrimmer
Voor de moeilijke
hoekjes en randen,
veilig geïsoleerd. •
Normale prijs 165.-

D

Welkoop
aktieprijs

[50

Bison doe-kado-doos
Lijmklussen zonder problemen,
voor binnen en buiten met lijmwijzer
en lijm-boekje. Normale prijs 26.90

Schroefsleutel
ETC 10"-25 cm
Verchroomd met gepolijste bekken.
Normale prijs 17.65.
Welkoop
aktieprijs

Autowasborstel
APA wasborstel, nylon borstel.
Normale prijs 18.10.
Welkoop
knalprijs

Haal
r^eïSteTtviel

? Bij Welkoopslaagt UeKer__

Spanfast
ophanghaken

'Universele gereedschaphaken.
Voor schuur, werkplaats of zoldej"

Type 305 - 2 stuks. Normale prijs 10.1!
Welkoop
knalprijs

Type 302-2 stuks.
Normale prijs 5.15.

Welkoop
knalprijs

lelnor zwenksproeier
'Instelbare zwenksproeier met
max. sproei-oppervlak 10x30 meter.
Normale prijs 23.50.
Welkoop
knalprijs

Set spanningtesters
In etui, speciaal voor de auto.
2schroevedraaiers/spanningtesters,
priem, krokodillenbekje.
Normale prijs 6.65.
Welkoop ^L75
aktieprijs

Kadobon
U weet nog geen
vaderdag-kado?
Neem dan geen
risico maar koop
de Welkoop-
kadobon.Want
vaders kiezen #

beter bij
Welkoop.

Plastic waterslang
Verpakt in handige plastic draagtas
Kieur geel/zwart, 25 meter. 1/2".
Normale prijs 26.65.
Welkoop
knalprijs

Set autolampen
Voor vrijwel alle typen auto's. Compleet
met zekeringen. Normale prijs 7.95.
Welkoop
aktieprijs

Autowas
Vloeibare OK autowas voor
de betere poetsbeurt. Flacon 500 m
Normale prijs 6.25.
Welkoop
aktieprijs

weikoop
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

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

'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. Daaroverheen 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 onopvallend dat u niet eens
merkt dat u de beestjes de baas bent.
Voorgoed. Kom maar kijken.

Luxaflex.0og voor funktionele details.
gedeponeerd handelsmerk E»n O MunUr llouglaii' produkt.

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752- 131 4
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S.V. Ratti startte met
jaarlijks voetbaltoernooi
Kranenburg stond jl . zaterdag en /on-
dag in het teken van Koning Voetbal; op
de velden van de sportvereniging Ratt i
werd het jaar l i jks terugkerend voetbal-
toernooi gehouden. Een evenement dat
/.eer groot was opgezet en mede dank
/ i j het f raa ie weer, de grote deelname,
de sportieve wedstrijden en de be-
langstelling zeker een groot succes is ge-
worden. Voor het eerst - sinds zes jaar -
was er ook een toernooi voor pupi l len
en de jeugd. Er was bij de i n s c h r i j v i n g
al een verbluffende deelname (92 e l f ta l -
len) waarvan er ui teindel i jk maar veer t ig
konden meedoen.
Zaterdagmorgen startte het toernooi om
half negen voor de D en E pupillen en de
C junioren. Het was uitstekend voet-
balweer voor de jeugd, die zijn best
deed zo veel mogelijk te scoren. Bij de D
pupil len kwamen de poulewinnaars u i -
ten en Den Dam in de finale. Et ten won
met 1-0 en werd winnaar. 2e prijs Den
Dam. De fairplay cup beschikbaar
gesteld door schildersbedrijf J .M. Uit-
erweerd te Vorden werd gewonnen door
het team van Ra t t i met 33 punten.
Bij de E pupil len kwamen Vorden en
DVC '26 in de finale. DVC '26 won met
1-2 en werd winnaar; 2e prijs Vorden De
fairplay cup beschikbaar gesteld door
Auto Boesveld was voor de ploeg van
Pacelli K laren beek.
Bij de C junioren speelden in de A en B
poule telkens v i j f ploegen. S VB V Bar-
chem werd poulwinnaar en A en Keyen-
borgse Boys in B. In de f inale scoorde
geen van beide teams, na strafschoppen
won Keycnborgse Boys 2e werd SVBV.
De fairplay cup beschikbaar gesteld
door café rest. Th. Schoenaker, kwam
in bezit van het team uit Zuidwolde.
Zondag kwamen de A en B junioren
binnen de lijnen, in totaal twin t ig e l f t a l -
len, die op drie velden speelden. Door
de in alle vroegte losbrekende onweers-
bui leek het er eerst op of het hele sche-
ma in de war zou lopen; gelukkig hoef-
de de Ratt i- l i jnrechter, die al om half
/even in plensende regen zijn strepen op
het veld t rok, geen tweede keer in aktie
te komen. Bij het begin van het toernooi
om half negen werd het stralen weer.
Bij de A jeugd wist f inalist Erix met 2-0
te winnen van poulwinnaar Angerlo.
Brink en Orden werd derde omdat het
mei 0-2 zegevierde over Den Dam. De
fairplay-cup van Sorbo Vorden werd ge-
wonnen door het team van Barchem.
Ook bij de B jeugd was het spannend.
Davo B won met 2-0 van Ra t t i . De f i n a -
le wedstrijden om de derde en vierde
plaats tussne Peeske en Zuidwolde. Het
spel eindigde in 0-0 waarna Zuidwolde
de derde plaats behaalde na het nemen
van strafschoppen. De fairplay cup
werd hier gewonnen door V. V. Vorden.
Zowel zaterdag- als zondagavond om
vijf uur werden de prijzen uitgereikt
door de vroegere populaire jeugdleider
van Rat t i , Br. Canutus Schilder ofm.
Hij dankte allen voor hun inzet en spor-
t i v i t e i t . "Ga zo door, dan komen jul l ie
nog beter uit dan de betaalde voetbal-
lers". Ook het bestuur van Rat t i en de
organisatie commissie wenste hij nog
veel succes met de verdere voortzetting
van het toernooi. Jeugdleider J os Geer-
ken dankte ook alle medewerkers, speci-
aal de heren arbiters, de li jnrechters, de
EHBO (die weinig kreeg te doen) ,
bestuur, organisatie, publiek en last but
not lest de jeugdige en enthousiaste
voetballers.
Op zaterdag 6 juni wordt het toernooi
voortgezet met de derde klas zaterdag
afd. TVB. Er komen twin t ig ploegen
binnen de lijnen. Op maandag 8 jun i
Tweede Pinksterdag komen de
"oudjes" aan bod voor het traditionele
veteranen toernooi. In twee poules spe-
len acht ploegen rnee. Ook hier prachti-
ge prijzen en de fairplay cup voor de
beste, sportiefste, best geklede, ploeg.

Kindervakantieaktivitei-
ten in Vorden
Uitgaande van de St. Sociaal Kultureel
werk te Vorden, worden er dit jaar voor
het eerst gedurende 3 achtereenvolgende "
dagen vakantieaktiviteiten georgani-
seerd voor kinderen die het lager onder-
wijs volgen (6 t/m 12 jaar).
Verschillende kinderspelen zullen er, zo-
wel in kleine groepen als gezamelij, uit-
gevoerd worden. De hulp van de brand-
weer is ook ingeroepen. Het hele gebeu-
ren zal plaatsvinden in de laatste school-
vankantie week en wel op 26, 27 en 28
augustus a.s. aan Het Wiemelink.
Aanmelding kan geschieden middels een
inschrijvingsformulier, dat binnenkort
op de scholen zal worden uitgereikt.
Verdere informatie zal nog volgen.
De stichting heeft de organisatie al aar-
dig rond. Wel zouden zij tijdens deze
dagen de hulp willen vragen van be-
langstellende ouders en/of andere vrij-
willigers die tijdens één of meerdere da-
gen een groepje wil begeleiden.
Het welslagen van deze dagen zal voor
een belangrijk deel van deze vrijwilliger
afhangen. Voor hen zal kort van tevo-
ren een instruktieavond gehouden wor-
den.

5e klas mixed l team
Kampioenen v. l .n.r . : Ron v. Wijk, Joska v. Wijk , Anneke Honig, Jules Honig.

De wedstrijd Vorden l - Neede 3 zou de
kampioen in de mixed 5e klasse moeten
opleveren. Nadat de uitwedstrijd met 3,-
2 verloren was gegaan zou nu gewonnen
moeten worden. Captain Ron van Wijk
gaf het goede voorbeeld door zijn enkel
te winnen met 6-4 6-1. Joska van Wijk
zag nog na taaie tegenstand haar enkel
verloren gaan met 2-6, 4-6, maar daarna
brak het Vordens geweld los. De mixed
van Anneke en Jules Honi^ was "kat in

het bakkie" met 6-3, 6-2. De
herendubbel werd na een moeizame Ie
set toch gemakkelijk gewonnen met 7-6,
6-0. De damesdubbel werd de wedstrijd
van de dag. Na een verloren Ie set met
3-6, kwamen de dames in de 2e set met
6-3 terug en mede door de wetenschap
dat de heren algewonnen hadden en het
kampioenschap behaald was, knokten
ze zich in de 3e set tegen alle ver-
wachting in naar een 7-5 overwinning.

DCV Vorden bekerkampioen Vordens Tennispark
In een spannende wedstrijd tussen DCV
Vorden en DIOS Eibergen om de beker-
kampioen 1981 aan te wijzen, is DCV
overtuigend als winnaar naar voren ge-
komen. Aan het eerste bord won Henk
Ruesink van Herman Bouwhuis door
een verrassend offer waarna Bouwhuis
direkt opgaf. Jan Masselink won van
Jan Dallinga die al snel slechter stond.
Aan bord 3 speelden Tjeerd Harmsma
en Johan Krajenbrink tegen elkaar.
Nadat de eerste verwikkelingen weer op-
geruimd werden stond Krajenbrink iets
gemakkelijker. Hij won uiteindelijk op
de klok.

Harry Graaskamp won uiteindelijk van
Henk Grotenhuis. Na een vrij rustige
partij probeerde Henk Grotenhuis de
zaken enigszins te forceren en ging toen
de boot in. Eindstand dus 8-0. De beker
werd uitgereikt door de voorzitter van
distrikt Oost, de heer van der Walle, die
ook Johan Krajenbrink de prestatieprijs
voor aspiranten gaf, die hij toegekend
kreeg door de Nederlandse dambond.

Bij de Gelderse kampioenschappen voor
viertallen hebben de pupillen van DCV
niet kunnen imponeren. Men finishte
uiteindelijk op de 5e plaats met 7 punten
uit 7 wedstrijden. Er werd gewonnen
van Lent (8-0) en Eibergen (5-3). Gelijk
werd gespeeld tegen Winterswijk (de
latere toernooiwinnaar), Huissen en
Wamel. 'Klop' kregen ze van Barne-
veld en Lunteren, die de Vordenaren
beiden met 1-7 versloegen. De eindstand
is: Winterswijk 11 punten; Lunteren 10
ptn; Wamel 9 pnt; Barneveld 8 pnt;
Vorden 7 pnt; Huissen 5 pnt; Eibergen 4
pnt; Lent 2 pnt. De individuele score
was: Jürgen Slütter 11 pnt; Rik Slütter 8
pnt; Michiel Boerkamp 4 pnt; Ernst te
Velthuis en Michiel van Burk 2 punten.

Deventer wint
scheidsrechterstoernooi
Het voetbaltoernooi dat de scheids-
rechtersvereniging "Zutphen &
Omstreken" (S.Z.O.) zondag op het
gemeentelijk sportpark organiseerde is
sportief gelopen. De heren scheidsrech-
ters waren in drie poules ondergebracht.
In poule A eindigde N.O. Twente met 6
punten op de eerste plaats; 2 Enschede 6
punten.
Noord Oost Twente; Deventer; Zutphen
1; Almelo, Enschede en Zwolle drongen
door tot de laatste zes. De uitslagen
waren: Noord Oost Twente-Zutphen l
1-1 (Twente wint na strafschoppen);
Almelo l - Deventer l 0-2; Zwolle l -
Enschede l 0-0 (Enschede wint na straf-
schoppen).
In de strijd om de eerste drie plaatsen
werden de volgende wedstrijden
gespeeld: N.O. Twente - Deventer 0-1;
Enschede - Noord Oost Twente 0-0;
Enschede - Deventer 0-1. Deventer werd
dus winnaar van het toernooi; 2. En-
schede; 3. Noord Oost Twente. Jan
Schoenaker die dit toernooi voor de
tiende keer organiseerde reikte na af-
loop de prijzen uit.

De competitie is afgelopen en de kam-
pioenen zijn bekend. Volgens verwach-
ting werd het zaterdag herenteam na de
overwin^fc* op de inheeldag ontoereik-
baar. H^PIerste mixed team werd door
op de laatste dag kampioen. Voordat
promotie mogelijk is moeten eerst nog
promotiewedstrijden worden
gewonnen. Deze worden de komende
twee za^tagen gespeeld.
De uitsllQPri:
Zaterdag 5e klas mixed 1: Vorden l -
Neede 3: 4-1 (kampioen); 5e klas mixed
2: Sportpark Zuid 2 - Vorden 2: 5-0; 5e
klas heren: Vorden - De Schaeck: 6-0
(kampioen); junioren: Quick A2
Vorden: 3-2; Zondag 4e klas heren:
Wildbaan - Vorden 1: 3-3; 6e klas heren:
Vorden 2 - Schapekolk 3: 4-2; junioren:
Vorden-De Haak: 3-5.

Verslag competitie 5e klas
heren B
Vers in het geheugen ligt nog de wed-
strijd van afgelopen zaterdag, waar vrij
en ontspannend werd gespeeld, daar
men al kampioen was. Men heeft zich
ook als zodanig gedragen door Twello
met 6-0 huiswaarts te sturen.
Het kampioenschap brengt ook met
zich mee dat a.s. zaterdag een promotie
wedstrijd moet worden gespeeld, tegen
een team uit Varsseveld. Deze wedstrijd
wordt in Vorden gespeeld.

Vorden vijf ploeg van het jaar
bij "Vorden"
De aktiviteitencommissie van de voet-
balvereniging "Vorden" organiseerde
zaterdagavond in bar-bodega 't Pantof-
feltje een zogenaamd slotbal van de
competitie. Tijdens deze gezellige bij-
eenkomst gaf vice-voorzitter D. Besse-
link in zijn openingswoord een kort
overzicht van de resultaten die de ver-
schillende elftallen dit seizoen hebben
behaald.
De aktiviteitencommissie maakte bij
monde van haar voorzitter J. van Ark
bekend dat Vorden vijf gekozen was tot
ploeg van het jaar. Aanvoerder Jan
Leegstra mocht uit handen van de heer
van Ark een fraaie wisselbokaal in ont-
vangst nemen, beschikbaar gesteld door
Kluvers Sport Totaal. Het vijfde team
werd tevens gehuldigd voor het feit dat
het dit seizoen kampioen is geworden.
De leider van Vorden negen, de heer J.
Lindenschot mocht namens zijn elftal
de prijs van de sportiefste ploeg in ont-
vangst nemen, zijnde een beker beschik-
baar gesteld door de heer N. van
Goethem.

Jan van Ark voorzitter
voetbalvereniging "Vorden"
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft wat betreft het dage-
lijks bestuur de taken verdeeld. De heer
J. van Ark zal in de toekomst als voor-
zitter fungeren.
D. Besselink wordt sekretaris en G.
Bloemendaal penningmeester. De
overige bestuurstaken zullen nog nader
worden geregeld.

KPO op reis naar
Volendam en Marken
De KPO afd. Vorden/Kranenburg
maakte dinsdag onder ideale wee-
somstandigheden het jaarlijkse ui ts tap-
je. Tegen acht uur stapten 53 dames bij
Schoenaker in de luxe touringcar van
Garage Hofstee (Havr i ) , waarna ook in
Vorden nog even werd gestopt om "in
te laden". In Harderwijk werd een
eerste koffiepauze gehouden, waarna
via Lelystad en de Markerwaard de
tocht werd vervolgd naar Enkhuizen,
Hoorn naar Volendam. Dit was het
einddoel. Nadat eerst verschillende da-
mes met echte Volendammers op de fo-
to waren gezet, stapte men op de boot
naar Marken. Men genoot hier volop
van de karakteristieke huisjes, de ouder-
wetse klederdrachten en de sfeer in het
dorpje. De terugweg ging via Amster-
dam, Amersfoort en Apeldoorn, waar
in de Julianatoren een consumptie werd
gebruikt .
Om kwart over zeven arriveerde men
weer op de Kranenburg, waar het gezel-
schap moe maar voldaan tot besluit een
heerlijk diner kreeg aangeboden bij
cafe-restaurant Schoenaker.
Op maandag 15 juni houdt de KPO een
fietstocht naar café rest De Boggelaar te
Warnsveld, waar men gaat kegelen.

WAAROM IK?

Willy Walden: "Omdat al het
geld dat wij samen geven aan
het Rode Kruis, daar terecht
komt, waar het het meest nodig
is. En dat is een garantie".

OMDAT HET
RODE KRUIS

VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK IS!

GIRO 6868

KNIPTIP

Laat uw kamera niet
onbewaakt ergens
liggen, ook niet in
een auto. Geef die-
ven geen kans.

Bi'j ons in d'n Achterhoók

"I'j bunt netjes op j^T, Klungelkamps Hendrik en Drika kwamm'n
langs bi'j Toon van d^Wpitsmoes umme samen te gaon dauwtrapp'n. 't
Plan was eers ewes um an de acht-kastelentoch, die van 't jaor veur 't
eerste op Hemelvaart efietst wier, met te doen, maor dat hadd'n de
vrouwluu neet ewild. "In Vorden kenne wi'j alles jao al wel", von Drika,
"in andere plaatsen zaog i'j nog 's wat ni'js.
Zodoende ging 't op M^jkelo an, daor wonn 'n nog een tante van Drika.
In gin jaor'n waar'n ^pkor ewes en zo'n was un goeie geleagenheid um-
me de schaa nog 's in te haal'n. Bi'j besunder goed fietsweer ging 't eerst
op Lochem an en via Laorne zo op 'n Holterberg an. Achter Lochem
kwamm'n d'r nog al wat van die gebbels tegen die nao 't popfestival gin-
gen. "Daor bunt ze veur vandage mooi opeborgen", von Toon en daor
was gin woord geloagen bi'j.
Twaalf uur holl'n deijen ze op de Holterberg waor de dubbele uutsmieters
besunder goed smaak'n, nao zo'n ende fietsen. Nao de neudugge roste
ging 't wieter op Markelo an waor ze 'n ende in de naomiddag bi'j 't huus
van tante Bets kwamm'n. "Guns, alles zit dichte, zol zee d'r neet meer
wohn'n?". "Dat vraoge wi'j in de buurte wel effen", Toon trean de fietse
op nao 'n buurman die 50 mtr wieterop wonn'n.
De buurman had eur gistern nog zien loop'n, wierers ging ze nooit uut ,
zelfs de buurte nog neet in. "Dan mo'w maor zien da'w eur wakker
kriegt, ze zal wel middagslaop holl'n". Maor 't gebonks op de vensters
maak'n alleene 'n hond an 't blokken, van tante Bets mark'n i'j niks.
"k Zal 's kiek'n of t'r un goeie grundel op de deure zit". Toon ging 'n
halve meter trugge en leet zich toen, met uutsmieter en al, tegen de deure
vall'n. Wat t'e too gebeurn oavertrof alle verwachtingen, met deure en al
roll'n Toon bi'j tante Bets nao binn'n en kwakk'n languut op de götte, 'n
hond was t'r metene bi'j um um de boksepiepe an lapkes te maak'n.
"Too lilluk volk, maak da'j mien huus uut komp", rearn tante Bets die
schienbaor toch neet zo vaste had eslaop'n as zee dachtten. Drika wol eur
nog wel uutlegg'n dat ze familie waar'n maor deur 't geblek van 'n hond
lukken dat bi'j tante Bets, die knap doof was, neet.
Zodoende kon ze weer gaon, de bokse bi'j mekare eholl'n deur 'n paar
sluuspelden. "A'j nog 's weer 'n tante heb wao'j hen wilt op Hemelvaart,
zeg 't dan, dan nem ik de greepe met umme eur an te pakk'n", zei Toon 's
aovunds too ze weer in huus waar'n.
Maor dat bunt ze dan wel weer vergett'n, dan geet 't wel argens anders
hen, bi'j ons in d'n Achterhoók.

H. Leestman

Vorden
van
toen.

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

advertentie.

Paardesport Ringstekcn
OP zaterdag 11 ju l i 1981 zullen op stoe-
terij "de Hessenkamp" ringsiee-
kwedstrijden worden gehouden. Eve-
nals vorig jaar kan een ieder persoonlijk
deelnemen. Dit jaar /.uilen echter ook
ploegen elkaar bestr i jden om uit te ma-
ken wie de \ \ isselbeker 1981 mee naar
huis mag nemen.
De ploegen zullen samengesteld / i jn uit
sport- b u u r t - famil ievereniging of ande-
re spor t ieve groeperingen. Een ploeg
bestaat uit v i j f deelnemers een reserve
en een leider. E l k e groepering mag twee
ploegen afvaardigen. Inschrijfgeld per
ploeg bedraagt ƒ. 30.(K).
De ploegen worden ingedeeld in groe-
pen waarna de groepswinnaars in de fi-
nale tegen elkaar uitkomen. Op deze
dag zal ook de mogelijkheid worden ge-
boden om een rit in het zadel te maken.
Daarnaast zullen demonstraties worden
verzorgd in dressuur- en springles. Al
met al een dag waarop iedereen kan
kennis maken met het paard en de spor-
tieve gebruiksmogelijkheid.
Wanneer u zich op sport ieve wijze met
ander ploegen wilt meten kunt u zich
opgeven bij een van de onderstaande
adressen.
G. de Vries, Het Vaarwerk 18
Vorden.Tel 2137. S. Sonneveld. De
Moesmate 269 Zutphen Tel. 05759 -
20099. N. van Houte, B i i n k e i h o f 26
Vorden. le l . 1903.

Bijna zesduizend
bezoekers in tuinen van
landgoed De Wiersse
De tuinen van het landgoed De Wiersse,
blijken nog steeds een grote toeristische
trekpleister te zijn. Op Hemelvaartdag
had de eigenaar, de heer E.V. Gatacre,
zijn eigendom - de ruim 22 hectare grote
tuinen - voor de eerste keer dit seizoen
voor het publiek opengesteld. Het aan-
tal bezoekers was weer buitengewoon
groot; mede doordat het weer de hele
dag goed bleef, passeerden bijna zesdui-
zend personen de controle.
Op maandag 8 j u n i Tweede Pinksterdag
zijn de tuinen weer open. Men verwacht
dat dan de vele variëteiten rhododen-
drons in volle bloei zullen staan.

ledere 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.

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 . Ra t t i
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

Zaterdag 13 juni
Bal voor gehuwden en verloofde Café
Rest. Medler (Eykelkamp)

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

1 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



U kunt HEDENAVOND (woensdag) nog star-
tenvoordeFIETSVIERDAAGSE

vanaf café „'t Zwaantje"

Men kan kiezen uit de afstanden 20 of 25 km.
Vertrek om 6.30 uur

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.

EXTRA ACHTKASTELEN
FIETSTOCHT
a.s. Zaterdag 6 juni organiseert de VW een
extra Achtkastelen fietstocht.
Vertrek vanaf het marktplein om 13.30 uur onder
deskundige leiding.

Pinksterfeest
in de Dorpskerk
U bent welkom

voor de viering van het Pinkster-
feest in de Dorpskerk.

op Ie Pinksterdag
8.30 uurds. J. Veenendaal

Gezinsdienst m.m.v. Cantorij
10.00 uurds. J. Veenendaal m.m.v.

Jeugdkoor „Inter-Christ"

op 2e Pinksterdag
10.00 uurds. J.C. Krajenbrink

Gezamenlijke dienst m.m.v.
„Sursum Corda" uit Ruurlo

Grote sortering
heren- en jongens-

- ZWEMBROEKEN
- ZWEMVLIEZEN
- ZWEMBANDEN
- DUIKBRILLEN
- SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Martens
,<„di dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Nu weer volop binnen!!

WITTE klompen en muilen

met voetbed nu f29,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

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

Oafé-Reotaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

over mode gesproken...

zomerjaponnen
49,50v. a.

bij

FORTEX
FASHION VORDEN - TEL (05752) 1381

tim

Huizinga
administraties/verzekeringen

maandag 8 juni
(2e Pinksterdag)
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fijn gestreept

Heren polo-shirt g gg
100% polyester
makkelijk wasbaar - maten S t/m L

Calypso denim-jeans

perfekte pasvorm
damesmaten 44/56
herenmaten 38/50 29,95

KINDER POLO-SHIRT
100%acryl, uni kleuren
en fijne streepdessins C QO

maten 92/1 64 ü,UO

vlotte kinder denim

Calypso-jeans
beroemde pasvorm
maten 104-176 17,95

snoezige

met gesmookt topje

in strijkvrije pol/katoen, heel veel dessins, maten S-M-L

Wie voor
BRONS

heeft gekozen
zit op rozen!

NIEUWSTAD 5, VORDEN

Dames nachthemden
polyester/katoen
leuke bloemdessins
kort pofmouwtje 1 /l Q C
maten S t/m L 1 Hf ö U

exotische (rand)dessins
modieus pofmouwtje

16,95

100% katoenen kleuterslip

ONDERGOED
maten 80-98

bekend merk

BADLAKENS
afm. 90 x 175

Dames minislips

diverse kleuren

hemdje met am.

foutjes
daarom slechts

100% katoen

Heren zeiljack maten 46 t/m 54

2-
Sl. Of~

25.-
1.75

9,95
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NONFOOD

liegengordijn

398
tuinstoelm m A_

1435

groente en f ruit

sperciebonen
grannysmithAPKW

W/U3£
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worteltjes 98 komkommers 15̂

zuivelprodukten

jong belegen

blokjes kaas
^26ftPWé
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:> brood en banket

pinkster
rogge,
uw
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r- z *3fWifeC 11* =

tompoucen
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kon

verdacht?
jat ziet ervan buiten zo

simpel uit, maar van zelf
repareren kunnen dave-

rende knallen komen!

doe veilig bel ons!!

05752-2637

f jarvsen loodgieters bedrijf

pr.bernhardweg 6 vorden

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martons
Zutphenseweg - Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

OPHEFFINGSUITVERKOOP

nu 50% korting
(Behalve Demeyere pannen - 20%)

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

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

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

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



motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

barendseq,
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

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-serviee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

SPORTHUES
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

POLO SHIRTS
Uni en streep,
dames- en herenpolo's
van zeer goede kwaliteit

•s»»'

TUUNTEPRIJS vanaf 17,50

Leuke moderne kleuren
in de maten S.M.L
Goed te kombineren
met de jeansbroeken

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

TUUNTEPRIJS vanaf 14,95

Huur
Mist
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.

Mister
Steam

Mister Steam is te huur bij:

HELM l N K'
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

1.2.3
klaar is kees!

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgons gesloten.

jeans modebroeken
In allerlei verschillende modekleuren.
Met merkbroeken zoals JET STAR,
FAR WEST, BIP, VANILIA

29,50TUUNTEPRIJS vanaf

• •- "

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

Schilders- en behangers-
bedrijf/verfhandel

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

7251 EJ Vorden

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

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

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

"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 tS
0039

kleuter
OVERALL

IN AQUA EN ROOD
adviesprijs f 45,-/47,90

KNALLER VAN DE WEEK

37,50

HEREN
STREEPPYAMA

adviesprijs 32,95

DEZE WEEK 27,50

DAMES NACHTHEMD
adviesprijs f 25,-/27,50

DEZE WEEK 22,50

^

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

FANTASTISCHE
KWALITEIT

BADDOEKEN
adviesprijs f 11,95 p.s.

DEZE WEEK

2 STUKS 15,-

dames
BADSTOF

short + shirt
KLEUREN: WIT-ROOD,

WIT- MARINE, WIT- AQUA

adviesprijs 47,50

WEEKTOPPER

37,50
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Honderdduizenden mensen
lijden aan migraine

Hoeveel patiënten bij ons aan mi-
graine lijden is niet precies bekend.
Engelse onderzoekers gaan uit van
tien procent van de bevolking. Dat
zou voor ons land een aantal van
1,4 miljoen zijn, kinderen en vol-
wassenen, mannen, en vrouwen die
soms of geregeld ernstige tot bij-
kans onduldbare hoofdpijn hebben.
De Nederlandse Migraine Stichting
en de onlangs opgerichte
Nederlandse Vereniging van
Migrainepatienten hebben tijdens
een persconferentien in Nieuwpoort
aandacht gevraagd voor deze volks-
kwaal die ontzaglijk veel leed ver-
oorzaakt en waardoor ontelbare
werkuren jaarlijks verloren gaan.
Zij pleiten voor een grootscheepse
aanpak van deze aandoening waar-
over nog veel misverstand heerst.

Er moet allereerst een betere voor-
lichting komen voor artsen en pa-
tienten. Er is daartoe een boekje
verschenen "Wat is migraine" dat
een uitstekend overzicht geeft en
waarvan het eerste exemplaar werd
aangeboden aan mevrouw mr. A.
Veder-Smit, staatssecretaris van het
ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne dat voor de versprei-
ding ervan een subsidie heeft gege-
ven. Nederland is wat het onder-
zoek betreft bepaald niet in de voor-
hoede. Zo is er hier nog geen echte
migrainekliniek. Andere landen zijn
daarin veel verder want al dertig
jaar geleden werd de eerste in Flo-
rence gesticht, in Londen was dat
tien jaar geleden en ook in Kopen-
hagen bestaat er een.

Merkwaardig is dat de wijde
omvang van de migraine pas nu
steeds duidelijker begint te worden,
aldus dr. Margret Danby, arts en
voorzitter van de Nederlandse Mi-
graine Stichting. Al bijna 3500 jaar
geleden werd het in Egypte beschre-
ven als "pijnen aan een kant van
het hoofd" of "pijnen van de helft
van de slapen". Acht recepten uit
die tijd zijn bewaard gebleven.

De Engelsen gaan dus uit van tien
procent van de bevolking maar hier
is nog geen omvattend wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan zodat wij
niet weten of het ook voor ons land
geldt. Er zijn geen statistieken be-
schikbaar. Wel vond professor Val-
kenburg bij een onderzoek onder de
bevolking van Zoetermeer dat zes
procent van de inwoners dagelijks
hoofdpijn heeft en daartegen pijn-
stillende middelen gebruikt.

Migraine is gelukkig geen levens-
gevaarlijke ziekte maar toch een
sociaal-economisch probleem
waarover men niet gering moet den-
ken. Kenmerkend is dat patiënten
vaak geruime tijd hoofdpijnvrij zijn
waarna opeens aanvallen optreden.
Dat duurt meestal een paar uren en
gaat gepaard met maag- en darmbe-
zwaren en klachten over het ge-
zichtsvermogen. Er kunnen zich
lichtflitsen voordoen, een vermin-
derd zien, ook bestaat er een gerin-
gere eetlust, misselijkheid tot
overgeven toe. De patiënten voelen
zich doodziek, willen liefst in een
donkere, rustige kamer liggen.
Aangenomen wordt dat in meer dan
de helft van de gevallen een erfelijke
aanleg een rol speelt.

Andere vormen
Andere vormen van hoofdpijn zijn
"clusterhoofdpijn" die bestaat uit
dicht op elkaar volgende groepen
(clusters) van ernstige aanvallen van
pijn die altijd achter hetzelfde oog
zit. We kennen ook spannings-
hoofdpijn veroorzaakt door het sa-
mentrekken van spieren aan de
achterkant van het hoofd. En zo
zijn er nog meer varianten.

Migraine kan door tal van oorzaken
worden uitgelokt. Dr. Danby noem-
de angst, stress, vermagerings-

kuren, te laat opstaan, reizen, kli-
maatswisselink, verblindend licht,
chocolade, alcohol, kaas, menstru-
atie, gebruik van de pil en zo voort.

Er zijn tegenwoordig wel goede me-
dicijnen, bijvoorbeeld ergotamine
dat alleen onder begeleiding van de
arts mag worden toegepast gezien
de kritische dosering. Als het maxi-
mum wordt overschreden kunnen
ernstige bijwerkingen ontstaan
zoals verminderde bloedcirculatie in
vingers en tenen. Maar ook kan het
middel dan zelf weer de oorzaak
worden van hoofdpijn!

Er zijn bij velen grote indivudele
verschillen en dat maakt de therapie
er niet eenvoudiger op. Dr. Danby
pleitte er voor dat patiënten een
soort dagboek bijhouden om aan de
hand daarvan de oorzaken van de
aanvallen vast te stellen in samen-
werking met de arts.

De Nederlandse Migraine Stichting
werd in 1979 in Amsterdam opge-
richt. In 1980 ontstond er een grote-
re belangstelling voor de migraine
door een symposium dat in Rotter-
dam werd gehouden. Dat leidde
weer tot nieuwe aktiviteiten van de
Stichting die streeft naar een betere
voorlichting, gericht
wetenschappelijk onderzoek, het
oprichten van speciale magraine-
klinieken in diverse plaatsen van het
land. Hoe belangrijk die kunnen
zijn blijkt uit de proef die nu in het
Amsterdamse Sint Lucas Zieken-
huis gaande is onder leiding van
prof. dr. B.J.J. Ansink. Daar kun-
nen patiënten acuut worden opge-
nomen. De behandeling is meestal
betrekkelijk eenvoudig en over het
algemeen kan men al na drie tot vier
uren weer naar huis. Deze aanpak
zou op veel grotere schaal moeten
geschieden.

Maar daarvoor is veel geld nogid,
ook voor het wetenschappelijk on-
derzoek dat verricht moet worden.
Er is tussen een Wetenschappelijk
Raad opgericht die een aantal pro-
jekten op het oog heeft. Leden er-
van zijn prof. dr. B.J.J. Ansink,

Amsterdam, prof. dr. J. Bastiaans,
Leiden, prof. dr. G.W. Bruyn, Lei-
den, prof. dr. J .H.A. van der Drift,
Amsterdam, prof. dr. A. Dunning,
Amsterdam, dr. J.W. Hartman,
Wassenaar, dr. L.A.H. Hogenhuis,
Sittard, dr. J.M. Minderhoud, Gro-
ningen, prof. dr. R. Saxena, Rot-
terdam, prof. dr. B.P.M. Schulte,
Tilburg en prof. dr. T.E. Treffers,
Amsterdam.

De eerste aanzet voor een betere
voorlichting is nu gegeven door het
verschijnen van het boekje "Wat is
migraine" maar dat is, zegt dr.
Danby natuurlijk nog maar het be-
gin. Het moet niet meer nodig zijn
dat patiënten met angst en beven
weer een nieuwe aantal tegemoet-
zien. Al is dan het leven er niet door
in gevaar het is in ieder geval een
veel leed veroorzakende aandoening
voor de patiënt maar ook voor de
omgeving, de familie, de collega's
en allen die er mee in aanraking
komen. Vrije dagen, vacanties,
feestelijke gebeurtenissen worden er
door vergald maar bovenal ook
moeten er gigantische sommen
geld verloren gaan doordat het de
oorzaak is van veel ziekteverzuim.

Tegelijk beginnen ook de migraine-
lijders nu zelf in beweging te
komen. Daarvan getuigt de recente
oprichting van de Nederlandse Ver-
eniging van Migrainepatienten die
door een bundeling van krachten
wil komen tot onderlinge hulp, bij-
stand, voorlichting en die ook daar-
voor over fondsen moet beschik-
ken. Er is een voorlopig bestuur ge-
vormd onder voorzitterschap van
drs. H.G. Snijders, Den Haag.

Bij de Ned^-landse bevolking zijn er
nog tal vlPonbeantwoorde vragen,
zowel van de patiënten zelf als van
degenen die er beroepshalve of door
familiebanden mee te maken heb-
ben. OolMJi het mogelijk donateur
te wordel^an de Stichting of lid
van de Vereniging. Alle inlichtingen
zijn verkrijgbaar bij postbus 688,
Drachten. Daar is ook het boekje te
bestellen door overmaking van ƒ
7,50 op giro 44.42.000.

>>

Is bij u de vuilniszak altijd
overvol? Misschien gooit u
lege pakken en blikken zon-
der meer weg. Vul voortaan
eerst de dozen en blikken op
met klein vuil, zoals thee-
blaren, koffiedik en dergelij-
ke. U kan ook eerst de
blikken en dozen plat slaan
voordat u ze weggooit.

ips voor de Schoonmaak
,. # r^ v

Een plant die groot is ge-
bracht in een plastic pot
mag u nooit verpotten in
een roodaarden pot. Tussen
beide potten bestaat een
te groot verschil, de meeste
planten kunnen zich moeilijk
aan hun nieuwe huis aan-
passen.

Verzilverde voorwerpen en
'zwart gemaakt' zilver nooit
weken in sop met ammonia
of uitkoken in sodawater.
Vaasjes en dergelijke altijd
met de rondingen meepoet-
sen. Bewerkt zilver uitpoet-
sen met een zacht metaal-
poets borsteltje.

Vettige en groene bloemen-
aanslag in vaasjes en derge-
lijke weken in sop met een
flinke scheut ammonia. Na
deze behandeling goed af-
wassen en naspoelen.

Veel kunststoffen kunnen
slecht tegen grote tempera-

tuursverschillen, dus niet te
heet afwassen en niet te
koud naspoelen.

Rotan is dikwijls vernist en
mag dan niet worden
schoongemaakt met soda
of zeep. Afnemen met een
sop van een synthetisch
wasmiddel of water met een
scheut ammonia.

Bruine aanslag in glazen
asbakken verwijdert u het
gemakkelijkst met een fijn
schuurmiddel of een
schuursponsje. Bruine aan-
slag in vuurvast glas ont
staat meestal door bakken
en braden. Laat de schaal
goed weken in een afwas-
middel of verdund chloor-
water. Hierna kunt u even-
tueel de overgebleven aan-
slag te lijf gaan met fijne
staalwol of een schuur-
sponsje. Een probaat middel
is ook een ovenreinigings-
middel.

Voor rigoreuze schoon-
maakkarweitjes zijn met
zeep geïmpregneerde staal-
wolsponsjes enorm. Omdat
zo'n sponsje gewoonlijk niet
helemaal wordt opgebruikt,
blijft zo'n sponsje enige tijd
liggen en blijkt dan een vol-
gende keer hopeloos vies en
verroest. Daarom kunt u
beter zo'n sponsje in vieren
knippen en steeds een
kwart gebruiken. Het ge-
bruikte deel kan dan in de
vuilnisbak.

Rubbervloeren kunt u
schrobben met een sopje
van huishoudzeep. Denkt u
er steeds aan dat rubber niet
bestand is tegen terpentine,
benzine, petroleum e.d.
Sommige soorten (zie ook
onderhoudsvoorschrift dat
gewoonlijk bij het rubber
wordt geleverd) kunt u wel
behandelen met zelfglans-
was.

IX

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Een van de beste bondgenoten van de fotograaf is het licht. Niet alleen
omdat het nodig is om een foto te kunnen maken. Maar ook omdat je met
behulp van licht van een „gewoon" onderwerp soms iets bijzonders kunt
maken. Er zijn namelijk vele soorten licht: het heldere licht van de zon of
de flitser, het zachte licht van een bewolkte hemel, lamplicht, dat één
kant van het onderwerp beschijnt en het zogenaamde strijklicht, dat in
bepaalde gevallen voor een boeiend effect kan zorgen. En dan is er het
tegenlicht, dat het mogelijk maakt een bepaaald motief zó weer te geven
dat er als het ware een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Aan dat licht heb-
ben veel fotografen al veel geslaagde foto's en ook dia's te danken.

Vooral de combinatie van tegenlicht en water doet het
vaak erg goed. Dat brengt de foto van de zeilboot in
beeld. De fotograaf heeft bewust de opname /o be-
licht, dat de boot en de twee figuren zo donker zijn, dat
ze als silhouetten worden afgebeeld. Nu is bovendien
de contrastwerking tussen de golven en het licht het
grootst. Ook de wolkenpartij draagt bij aan het fraaie
resultaat. Wie wil spelen met tegenlicht moet het aan
de waterkant zoeken. Daar is in dit opzicht veel te bele-
ven.

De schapenfoto wordt eigenlijk „gered" door het te-
genlicht. Dezelfde foto gemaakt met de zon in de rug
zou een saai en grijs p l aa t j e hebben opgeleverd. Dat
geldt niet voor de derde foto, want hier zou, ook zonder
een bescheiden tegenlicht, de sfeer van dat wijde wa-
ter voor een goed resultaat hebben gezorgd. Maar de
lichtplas achter de boten en de donker gehouden figu-
ren geven de foto toch een extra bekoring. Wie erva-
ring krijgt in het werken met tegenlicht zal ontdekken,
dat het niet moeilijk is om van tegenlicht een bondge-
noot te maken.
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Grote sortering

HENGELSPORT -
ARTIKELEN

KLUVERS js-
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN-Tel.05752-1318

Op het eerste
gezichtU wordt misschien meer

als dat U denkt, beoordeeld
op het eerste gezicht.

Wat dan telt is Uw uiterlijk,
waartoe ook Uw bril behoort.

Belangrijk genoeg om hier
aandacht aan te besteden,
want ook Uw bnl is onderdeel
van het modebeeld.

Per seizoen zijn ont-
werpers in staat een nieuwe
kollektie uit te brengen.

Hienn hebben wij onze
keus bepaald en
nodigen U hierbij uit.

Op juwelier
siemennk
oo opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden

Wij bieden u tal van
mogelijkheden in

zonwering . . . ! Rolgordijnen, horren, buiten-
schermen, verticale en horizontale lamellen-
gordijnen van alle bekende fabrikanten.
Voor zonnige prijzen, zoals bijvoorbeeld

juni — zonweringsmaand

Speciale aktie in de maand juni, voor al uw zonwering,
binnen en buiten.
Enkele prijsvoorbeelden:

BUITENSCHERM
windvast met bandopwinder, 100% synthetisch doek
in rood of oranje.

175 cm breed f490,-
225 cm breed f550-
Prijzen incl. montage

275 cm breed
400 cm breed

f590,-
f690,-

BUTTENSCHERM
knikarm-terrasscherm uitval 200 cm, draion doek, 2 kleuren
streepdessin compleet met slingerstang, volant en kap.

250 cm breed
300 cm breed
350 cm breed
400 cm breed

adviseurS voor 't betere* woningtextiel!

f 1095 -
f1195-
f 1300-
f 1385-

450 cm breed f 1460,
500 cm breed f 1550,-
550 cm breed f 1660,
Prijzen incl. montage

VORDEN

Bij
Modecentrum

Ruurlo

vrijdags
koopavond tot 9 uur
met extra koopjes

JAPONNEN ZOMER-
TRUITJES

BLAZIIRS
WIT-BEIGE EN

MARINEPAKJES
10f- en 5,-

Hl !N KINDER-
JACKS v.a. 24,50voor uw

oude spijkerbroek
bij aankoop

van een
nieuwe

t-shirts en polo's
v.a. 5f—

Te koop: gerstestro, 195,-
per ton; per baal 2,75, afge-
haald, excl. BTW.
Fouragehandel W. Reinders,
Varsselsestraat 11, Zelhem,
tel. 08342-1603, b.g.g.
05752-2170

Wenken
voor

voor ai u» loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Maak gebruik van fietspaden en benut veilige fietsroutes.

Wees niet egoïstisch, rijd zoveel mogelijk rechts.

Verkeerslichten zijn er óók voor fietsers.

Steek goed zichtbaar uw arm uit bij verandering van richting.

Respecteer zebrapaden voor voetgangers en rijd niet op trottoirs.

Laat voor- en achterlicht, rode reflector
en reflecterende pedalen u goed zichtbaar maken.

Rijd op goed opgepompte, slipvrije, betrouwbare banden.

Laat uw remmen in orde zijn.

Zorg, dat uw fietsbel het doet.

Geef uw fiets regelmatig onderhoud; schakel de vakman in.

Voorkom diefstal, zorg voor een goed slot.

Kies de fiets, die u past.

Fietsen is gezond: doe het dagelijks.

PINKSTERMEUBELSHOW
ZATERDAG

13
JUNI

op 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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