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Diamanten bruidspaar

Het echtpaar G.B. Lebbink-Geurtsen, wonende aan de Eikenlaan 27 te Vorden hoopt op
21 juni a.s. het zeer heugelijke feit te herdenken dat zij op de langste dag van het jaar 1922 in
het huwelijk traden. Voorde wet trouwden zij op 14 jun i 1922 in het gemeentehuis te Vor-
den, voor de kerk op 21 juni d.a.v. en welke laatste datum het echtpaar beschouwd als de
huwelijksdag. De echtlieden, resp. 87 en 84 jaar, mogen zich nog in een goede gezondheid
verheugen, zij het dat de bruidegom wat last krijgt met-zijn gehoor. Beide hebben een
werkzaam leven achter de rug. Reeds op jonge leeftijd moest er gewerkt worden. Beiden in
de boerderij. De bruidegom diende voorts 27 jaar op kasteel "Het Onstein.

Het echtpaar heeft vier dochters en een zoon, 27 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.
De bruid verzorgt nog met plezier naast haar huishouden de kippen en de tuin. De bruide-
gom, die vroeger een bekende kalkoenenfokkerij er op na hield, doet het wat rustiger aan,
maar leest dagelijks nog drie kranten.

Heeft de bruidegom in W.O. I driejaar en vier maanden "gediend" in W.O. II leverde hij
zijn bijdrage aan het verzet door het verzorgen en vervoeren en plaatsen van onderduikers.
Een onderscheiding viel hem daartoe ten deel. Het diamanten bruidspaar met kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen begint de feestdag op 21 juni met een Eucharistie-
viering in de parochiekerk op de Kranenburg, waarna er feest zal zijn in zaal Schoenaker
waaronder 's middags een receptie.

Eindelijk heeft de gemeente de voormalige
hoofdwoning bij de leegstaande Medler-
school verkocht. Het pand heeft ruim 3,5
jaar onbewoond gestaan. Vroeg men voor-
heen een^^irme prijs voor deze in 1952
gebouwolBloning, thans zegt de volks-
mond dat het is verkocht voor f 165.000,-
Bevestiging hieromtrent konden we niet
verkrijgen. G.S. moest nog beslissen. Ver-
moedelijk heeft de angst voor kraken de ge-
meente d^n besluiten het huis van de
hand te ^V>- Zoals bekend heeft in een
eerder stadium het recreatie-schap interes-
se getoond voor huis én school, maar
moest later afhaken daar niet alle aanges-
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1. Verkeersmaatregelen.

In verband met het concours hippique dat
op 19 en 20 juni aanstaande gehouden
wordt op het erf van de familie Sloëtjes aan
de Schuttestraat alhier, hebben burgemees-
ter en wethouders besloten om de volgende
verkeersmaatregelen te treffen.

Door plaatsing van borden, model 49 van
bijlage II van het Reglement Verkeersregels
en verkeerstekens een parkeerverbod voor
beide zijden van de weg in te stellen voor:

a. de Schuttestraat vanaf de Schimmeldijk
tot aan het erf van de heer Voskamp aan de
Schuttestraat 10 te Vorden;
b. de Bekmansdijk vanaf de Schuttestraat
tot aan de kruising met de Kostedeweg.

Deze parkeerverbod gelden op zowel 19 als
20 juni van 08.00 tot 18.00 uur.

2. Openbare commissievergaderingen.

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op donderdag 24 juni 1982 in de
boerderij nabij het gemeentehuis Kasteel
Vorden, aanvang 19.00 uur. Aan de orde
komen onder meer de volgende punten.

-Wijziging Algemene Politieverordening in
verband met het verlenen van vent- en
standplaatsvergunningen.
- Aanwijzing van de plaatselijke arts de heer
Haas als gemeentelijke lijkschouwer.
-Aanschaf nieuwe personeels-materieel wa-
gen met motor-aanhangspuit en noodzake-
lijke vernieuwing uitrust ing ten behoeve
van de vrijwillige brandweer.
- Vaststelling (herziening) bestemmings-
plan "Het Schapenmeer 1976".
- Wijziging van de Algemene Politieveror-
dening in verband met het kraken van wo-
ningen.
- Verkoop van de woning bij de voormalige
Medlerschool.
- Verkoop van vier bouwterreinen in het be-
stemmingsplan "Brinkerhof 1973, no. 2",
voor particuliere woningbouw.
- Verkeersstudie: onderdeel omleiding
doorgaand verkeer (beschikbaar stellen
krediet voor deskundigen rapport).

- Brieven d.d. 17 mei 1982, ter secretarie
ontvangen pp 24 mei d.a.v. met handteke-
ningen van een aantal bewoners van de wij-
ken Brinkerhof en Hoetinkhof inzake het
"dichthouden" van de houtwal in de route
noord-zuid (Hoetinkhof vanaf de Zutphen-
seweg door de houtwal naar Brinkerhof tot
aan Het Hoge.

De commissie voor Financiën c.a. vergadert
op dinsdag 22 jun i aanstaande om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken. Aan de orde komen onder meer de vo-
lende punten .

- Vaststelling exploitatiekostenvergoeding
als bedoeld in artikel 102, 2e lid, van de La-
ger onderwijswet 1920 ten behoeve van de
scholen voor gewoon lager onderwijs voor
het jaar 1981.
-Ver/oekd.d. 27 februari 1982 van de Vere-
niging voor Protestants-Christelijk onder-
wijs te Vorden om op grond van artikel 72
e. v. van de Lager onderwijswet 1920 gelden
te mogen ontvangen voor het gedeeltelijk
renoveren van de bijzondere lagere school
"Het Hoge".
- Verzoek d.d. 29 april 1982, ingekomen 17
mei daaraanvolgend van de Stichting Sa-
menwerkingsschool Kranen burg/Vorden
om op grond van artikel 72 e.v. van de La-
ger onderwijswet 1920 gelden te mogen
ontvangen voor het aanschaffen van een
diaprojector en een televisietoestel met
antenne voorde bijzondere lagere school in
Kranenburg.
- Wijziging Algemeen Ambtenaren regle-
ment i.v.m. aanwij/cn van de vi j fde mei als
nationale feestdag.
-Aanschaf nieuwe personeels-materieel wa-
gen met motor-aanhangspuit en noodzake-
lijke vernieuwing uitrusting ten behoeve
van de vrijwill ige brandweer.
- Verkoop van de woning bij de voormalige
Medlerschool.
- Verkoop van vier bouwterreinen in het be-
stemmingsplan "Brinkerhof 1973, no. 2",
voor part icul iere woningbouw.
- Beëindiging overeenkomst met de Stich-
ting Muziekschool te Zutphen.
- Verkeersstudie: onderdeel omleiding
doorgaande verkeer (beschikbaar stellen
krediet voor deskundigen rapport).

De commissie voor sport en welzijn c.a. ver-
gadert op dinsdag22 juni , in de boerderij na-
bij het gemeentehuis om 20.00 uur. Aan de
orde komen onder meer:

- Beëindiging overeenkomst met de Stich-
ting Muziekschool te Zutphen.

Voor de commissievergaderingen gelden
de volgende regels:

Het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelli jk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men wil spreken. De gelegenheid
om het woord te voeren wordt geboden
voordat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zijn oordeel vooreen goed verloop van
de vergadering nodig is, beperking van de
spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de s tukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

3. Afbranden van ruigten langs slootkanten
en wegen e.d.

Onlangs is het voorgekomen dat enkele bo-
men beschadigd werden doordat ruigten
langs een slootkant afgebrand werden.

Ingevolge artikel 109 van de Algemene po-
litieverordening is het verboden om zonder
ontheffing van burgemeester en wethou-
ders ruigten op terreinen, langs wegen,
slootkanten of dijken of wallen af te bran-
den tussen l maart en l oktober.

Ind ien u dit toch doet loopt u het risico dat
door de politie proces-verbaal wordt opge-
maakt. Ook is het uiteraard beter dat voor-
komen wordt dat stukken natuurterrein
door brand worden verwoest.

loen gemeenten deze aankoop i.v.m. be-
zuinigingen konden steunen. De koper is
een inwoner van Vorden en bereid met'het
herstel van de tuin begonnen.

Verkeerscontrole
In de nacht van 9 op 10 juni heeft de groep
Vorden een grootscheepse verkeerscon-
trole gehouden en wel in de plaatsen
Warnsveld, Steenderen en Hengelo. Hie-
raan namen 18 man van de groep Vorden
deel: voorts 2 man van de districtsrecher-
che alsmede een reservist.
Daarbij werden diverse overtredingen
vastgesteld. Om enige te noemen: verlo-
pen rijbewijs, gladde banden, lekke uitlaat,
rijden zonder licht (2 fietsers en l bromfiet-
ser), autopapieren niet in orde, defect ach-
terlicht.
Eén1 automobilist kreeg een rijverbod en
een automobilist was dronken. Voorts
werd een in het opsporingsregister gesig-
naleerd persoon gevat. Een Belgische
vrachtwagenchauffeur kreeg een verbaal
wegens diverse rijtijdenwet-overtredin-
gen.

Ongeval
Zondag-avond geraakte F.J.E. uit Vorden
op de Almenseweg vermoedelij k bij het af-
slaan naar de Oude Zutphenseweg in een
slip. Allereerst reed hij met zijn rechter-
voorwiel in de berm, kreeg door gladheid
en door de regen de wagen niet meer op de
weg en schampte vervolgens een lantaarn-
paal en een boom, waarna de auto tot stil-
stand kwam in de berm. De bestuurder
F.J.E. bleef ongedeerd, maar zijn wagen
was totall-loss.

Ongeval met dodelijke
afloop
De rijkspolitie te Vorden kreegWgelopen
zondag om 19.00 uur melding van een on-
geval op de Wildenborchseweg ongeveer
100 meter na de kruising met de Nijland-
weg. Uit het onderzoek is gej^ken dat de
bestuurder van de auto verr^Blelijk eerst
met de auto links in de berm is gtraakt en
daarna dwars over de weg tegen een boom
is gebotst en daarna in de naastgelegen
sloot is beland. De bestuurder, de heer E.
Tijman uit Enschede, die door de brand-
weer uit de auto moest worden bevrijd be-
zweek aan de opgelopen verwondingen.
Zijn echtgenote werd overgebracht naar
het Spittaalziekenhuis. De auto was totall-
loss.

Aanrijdingen
Een weekend met veel verkeersongeval-
len. Wij noemen allereerst die tussen 2 au-
to's op de kruising bij café Eskes. A. A. uit
Zutphen en M.J.B.B. uit Doetinchem kwa-
men beide van de Horsterkamp. In de ve-
ronderstelling dat A.A. wilde oversteken
sloeg B rechtsaf richting Ruurlo, A.A. ging
echter ook rechtsaf richting Ruurlo, mate-
riele schade aan beide auto's was het ge-
volg.
Voorts was er een aanrijding op de Zut-
phenseweg. Een automobilist wilde recht-
saf de Oude Zutphenseweg op. B. uit Doe-
tinchem die er achter reed bemerkte dat te
laat. Een aanrijding was ook hier het ge-
volg. Materiele schade aan beide auto's.
Op de kruising Rondweg/het Hoge stak
J.H.L. uit Emmerich, komende van de
Baakseweg de rondweg over. Hij gaf daar-
bij geen voorrang aan D.S. komende uit de
richting Hengelo. Beide auto's werden
f l ink beschadigd. De echtgenote van D.S.
werd licht gewond vervoerd naar het Spit-
taalziekenhuis.

Bediening van de doop in
de dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 2() juni zullen bij leven
en welzijn 3 kinderen gedoopt worden tij-
dens de kerkdienst in de Hervormde dorps-
kerk: Harm Jan Pet, Hoetinkhof 111 , In-
grid Loman, Galgengoorweg 5 en Maria
Joanne van Amerongen, Schuttestraat 12.
Hen groepje kinderen van de Zondags-
school, dit keer zeer waarschijnlijk uit
Medler/Linde, maken een gedeelte van de
dienst mee. Na de dienst is er gelegenheid
om de doopouders in de Kerkeraadskamer
te feliciteren met de doop van hun kind en
om zo opk de verbondenheid met elkaar
voelbaar en zichtbaar te maken.
Ook de predikant en de ouderling van
dienst staan na de dienst bij de doopouders
in de Kerkeraadskamer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kinderoppas in de Voorde
We willen er nog graag eens op wijzen, dat
er in zaaltje 3 van "de Voorde" KINDE-
ROPPAS/KINDERCRÈCHE is tijdens de
morgen-kerkdienst. Het is goed denkbaar
dat de kleinere kinderen van familie van de
doopouders het eerste deel van de dienst
meemaken en daarna even naar de kinder-
crèche in de Voorde worden gebracht op
het moment dat de dopelingen en de kin-
deren van de Zondagsschool het kerkge-
bouw verlaten.

Elkaar groeten
Op een verzoek vanuit de Gemeente heeft
de Kerkeraad van de Hervormde gemeente
besloten (er was al eens eerder over gespro-
ken en het was incidenteel ook al eens ge-
daan) dat voortaan de predikant en de ou-
derling van dienst na de kerkdient bij één
van de uitgangen van de kerk gaan staan
om de kerkgangers/sters met een hand-
druk te groeten.

Het is tevens een goede mogelijkheid van
contact met gasten, vakantiegangers. Voor
de gemeenteleden is het ook een mogelijk-
heid om iets te zeggen, eventuele berich-
ten door te geven enz.

Na een doopdienst echter is het een goede
zaak dat de predikant en de ouderling bij de
doopouders staan in de Kerkeraadskamer.

Zondagavond-zang
in de dorpskerk
De inte|fcerlijke zangdienst commissie no-
digt een ieder graag uit voor de gezamenlij-
ke zangdienst op a.s. zondagavond 20 juni
in de Herv. kerk te Vorden. Aan deze zon-
dagavond-zang hopen mee te werken: De
Chr. Gemengde Zangvereniging "Excel-
sior" en het trio Johan Boerstoel en Joop
Boerstoel en Leo van Zandvoort: clarinet,
trompet en bas-clarinet.
Ds. Krajenbrink hoopt ook deze avond-
dient, deze gezamenlijke zangdient te lei-
den. Liturgieën worden gestencild en uit-
gereikt.

De kollekte bij de uitgang is, na aftrek van
de gemaakte kosten voor de gezamenlijke
zangdient, bestemd voor de druk en de ver-
spreiding van de BIJBELS IN CHINA via
het N.B G., het Nederlandse Bijbel Ge-
nootschap.

Kerk open
De Vordense dorpskerk is ook in deze zo-
mertijd ( juni , ju l i en augustus) weer enkele
dagdelen open voor bezichtiging en als stil-
te-centrum en wel: dinsdagmorgen van 10-
12 uur, woensdagmorgen van l O-12 uur en
donderdagmiddag van 2-4 uur. U bent er
welkom!

Er is een leestafel ingericht en verder ligt er
ojn mee te nemen een folder met informa-
tie over het kerkgebouw. Enkele gemeen-
teleden fungeren bij toerbeurt als gas-
theer/vrouw. Ze willen graag gasten en ge-
meenteleden ontvangen.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 juni 10.00 uur: Ds. J.C. Kra-
jenbrink, Bediening Heilige Doop.
19.00 uur Gezamenlijke Zangdient. Ds.
J.C. Krajenbrink m.m.v. Chr. zangver.
"Excelsior" en het trio Johan en Joop Boer-
stoel en Leo van Zandvoort, clarinet, trom-
pet, bas-clarinet.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 juni 10.00 uur Ds. J.G Marseil-

le, Barchem. 19.00 uurds. J.C. Krajenbrink
in N.H. Kerk gezamenlijke zangdient
m.m.v. chr. zangver. "Excelsior"

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 19 en zondag 20juni dr. Vaneker.
tel. 2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende consulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 19 juni 12.00 uur tot maandag
ochtend 07.00 uur dr. Wechgelaer, tel.
1277.
Tevens de komende week avond en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 19 en zondag 20 juni E.F. de
I laan, Borculo, tel. 05457-1288.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVHRLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur 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 085452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag 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, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje

MONICA

Harry te Velthuis
Derkjen te Velthuis-

Nieuwenhuis

7251 JTVorden
8 juni 1982
Industrieweg 6

HALLO
Moet u horen, moet u horen
Ik ben zojuist als meisje gebo-
ren
Wel wil ik u even laten weten
dat ik

SANDY

zal gaan heten

Mijn papa en mama
Bert en Janny Gotink - Spruk-
kelhorst
zullen u de rest wel vertellen
Wanneer u bij ons aan komt
bellen.

13 juni 1982
Huttenhof 12
7261 GWRuurlo.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

DERRETJE JOH ANNA

Wij noemen haar

RIANNE

Zij is geboren op 1 2 juni 1982
Henk en Minie Meijerink
Dewalt en Bastiaan.

Vorden, Rommelderdijk 1.

Langs deze weg betuig ik een
ieder mijn oprechte dank voor
de belangstelling na het over-
lijden van mijn lieve man

AEILKO BUS

W. Bus-Schreuder.

Vorden, juni 1982
Molenweg 3.

Wij willen een ieder, die op
welke wijze dan ook ons zilve-
ren huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt hiervoor heel hartelijk
bedanken.

JAN EN GERDA
LINDENSCHOT

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op ons
45 jarig huwelijksfeest ontvin-
gen, danken wij u allen harte-
lijk.

RA. ENGBERTS

M.B. ENGBERTS-
ROORDING

De Steege 26
Vorden.

Hartelijk dank aan allen, die
door hun felicitaties, bloemen
en kado's ons 25-jarig huwe-
lijk tot een blijde dag hebben
gemaakt.

HENKENDIENIE

KLEIN HANEVELD

„Klein Starink"

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's welke wij bij ons
40 jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen betuigen wij on-
ze hartelijke dank

A.J. KONING

M. KONING-MEMELINK

Zutphenseweg 36
Vorden.

Hartelijk dank voor de geluk-
wensen, kaarten, bloemen en
kado's, welke wij mochten
ontvangen bij ons 12 1/2 jarig
huwelijksfeest.

JAN EN GERDA
VAN DEN BRINK

Wichmond, Lankhorsterstraat
17,
Juni 1982

CONC. HIPPIQUE
Zaterdag 19 juni paarden

Zondag 20 juni pony's
Terrein Schuttestraat
van 8.30-16.00 uur

LR en PC de GRAAFSCHAP

PETER BITTER
en

LIDY KONING

Op vrijdag 25 juni hopen wij te gaan trou-
wen.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden 's
middags om kwart voor 2 in het gemeente-
huis "Kasteel Vorden".

Om half 3 zal Ds. J.C. Krajenbrink ons hu-
welijk inzegenen in de Nederlands Her-
vormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 4 uur tot half 6 in Hotel Bakker te Vor-
den.

Amsterdam, Jan Vethstraat 5
Vorden, Wilhelminalaan 1 8

Wij wonen in Zutphen,
De Waarden 93. i

T-jy-^c>^&

In plaats van kaarten

Om 11.00 uur zal een Eucharistieviering uit
dankbaarheid gehouden worden in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te
Kranenburg.

7251 LT Vorden, Juni 1982
"Denneveld"

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

VORDEN ANNO 1932

Het jaar dat Jacobus Woltering met paard
en wagen de start maakte van het huidige
bestaande

Internationaal koel- en
veetransportbedrijf Woltering.

Wij willen dit 50 jarige jubileum graag met
U vieren en nodigen U uit op zaterdag 26 ju-
ni 1982 op ons bedrijf. Tevens vindt dan de
opening van ons nieuwe kantoor plaats.

Receptie/Open huis 14.30-17.00 uur.

Internationaal transportbedrijf

J.J. Woltering & Zn B.V.
Het Hoge 23 - 7251 XT Vorden - Tel. 05752-1264.

Locker
T-shirt

Ruurlo

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Mart

f

Op maandag 21 juni a.s. hopen we samen §
met onze kinderen, klein- en achterklein- §
kinderen ons 60 jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

G.B. LEBBINK
en $

W.E. LEBBINK-GEURTSEN

itttdi Jocltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 21 t/m 26 juni (1 week)

Sigarenmagazijn-Boekhahdel

JAN HASSINK

Gelderse Onderlinge Verzek. Mij.
Afd. Hengelo - Vorden - Warnsveld.

Ledenvergadering
op 22 juni 1982 om 20.00 uur te Ho-
tel Bloemendaal, Vorden.

Betreft o.m. Statutenwijziging.
Statuten liggen ter inzage bij A.J. Vruggink,
Riethuisweg, Vorden.

Het Groene Kruis afdeling Vorden

Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering op donder-
dag 24 juni a.s. om 20.00 uur in het wijkge-
bouw.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Het Bestuur

VADERDAGTIP !!
Heren zweedse muilen
in zwart en naturel leer
met leren voetbed.

f 25,-
KOMAOlUXjr

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

lieuwstad 14- Vorden -Telefoon 05752-2386

Gasvoorlichtingsshow
in de „Peerdestal" van hotel 't Witte Paard te Zel-
hem.

op vrijdag 2 juli 13.00-22.00 uur
zaterdag 3 juli 10.00-18.00 uur.

Inst. bedrijf

WA Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364, Zelhem

Vaderdag
kado bij L«GA

Mooie

BURO STANDAARD
+ gratis rol cellotape

v

f4,95

[.•GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Ingaande 23 juni a.s. wordt mijn cafébedrijf, "Café Denk" overgenomen door Ar-
nold en Ria Schut

Ik wil mijn clientèle hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen in de
loop der jaren aan mijn café geschonken.
Afscheidsreceptie op 22 juni 1982 van 18.00 tot 24.00 uur.

CAFÉ UENK, J. KL HEKKELDER, Nieuwstad 13, Vorden.

Ingaande 23 juni a.s. is "Café Uenk" door ons overgenomen.

Na 2 dagen renovatie, hopen wij U vrijdag 25 juni a.s. om 19.00 uur
te begroeten onder het genot van een drankje en hapje. Wij hopen
de zaak op dezelfde voet voort te zetten als de heer KI. Hekkelder en
hopen op uw vertrouwen.

Vriendelijk groetend

ARNOLD EN RIA SCHUT
Café Uenk, Nieuwstad 13, Vorden
Tel. 05752-1363.

Oranjevereniging
Leesten - Warken

opgericht 25 juli 1945

ORANJEFEEST op het Feestterrein bij
de "Boggelaar" aan de Vordenseweg.

Vrijdag 18 juni 19.30 uur Zaal open
20.00 uur Opening
Toneelstuk "BOERENBEDROG"
Door de toneelgroep TAO. uit de Wildenborch.
Na afloop dansen o.l.v. "Valler Combo" tot 01.00 uur.

Zaterdag 19 juni 10.00 uur gekostumeerde optocht. Opstellen bij school
in Leesten.
13.00 uur Kinderkermis
Volksspelen:
13.30 uur trekker behendigheidsrit.
14.00 uur vogelschieten
vogelgooien voor dames
16.00 uur ringsteken/schijfschieten

Dansen m.m.v. "ValIer-Combo" 19.30-24.00 uur.

CONC. HIPPIQUE
Zaterdag 19 juni paarden
Zondag 20 juni pony's
Terrein Schuttestraat
van 8.30-16.00 uur

LR en PC de GRAAFSCHAP

Meisje zoekt woongelegen-
heid in Vorden of omgeving.
Tel. 05750-21840

VOOR VADERDAG "
Nooit gedacht gereed-
schap, Rolykit, spades, batsen
en grepen.
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

Diepvries bezitters
OPGELET
Magere voorbouten van

jonge stieren 8,20 p.k.

Halve varkens 5,75 p.k.
Natuurlijk kan alles diepvries
klaar worden geleverd.
Tevens uw adres voor al uw
huisslachtingen.

Slagerij EGGINK
Borculoseweg 14, Ruurlo,
Tel. 05735-1337.

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

VOOR VADERDAG
Portemonaies, Rijbewijse-
tuis
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg

Te koop: preiplanten
K. Hoetink, Het Hoge 13.

Daar zal vader blij mee zijn.

Geheel van leer en toch maar

Natuurlijk bij

WULLINK
Vooraan in Schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.

Verras VADER
met een nuttig en doelmatig kado

nemen
portemonaie
portefeuille
rijbewïjsetui
attachékoffer
dokumentenmapje
enz.

MEUBEL- EN LEDERWAREN

LAMMERS
BURG. GALLEESTRAAT- VORDEN

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf / 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

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

i



wat vader er maar eens
mig tin gaan ziften!

Carnaby
aardbeien of
choconoten-
taart. 20 cm
van 7.95 nu voor

Enkhulzer
mergpljpjes
pak 5 stuks
van 1.29 voor

109
Duyvls
zoute pinda's
350 gram
van 3.69 voor

298
Red band
stophoest
oftopdrop
pak a 3 rol
van 1.49 voor

Nobo sprlts
ak
9 voor

groot pak
van 1.79

Grolsch bier
krat 24 flesjes
deze week 13?*
Knorr
bloemkoolsaus
per pak
van 1.69 voor

Duyvls sa/a/a
0.5 liter
van 2.39 voor 1*9
Nutella
glas 240 gram
van 2.75 voor

249
Venz strooiers
kwinkslag of
broodpret
van2.25 voor

179

Klop-klop
per pak
van 1.09 voor

089
Voorde oven of grill
Mora
kroketten of
bitter ba Hen
per pak
van 2.39 voor

198
Unoxsoepen
beter gevulde
groente, kip of
Tomaten.
1/1 blik
van 2.09 voor 1*9
Bonzo diner
baal 1.5 kilo
van 5.29 voor

445
Andy
gezlnsfles
van 3.19 voor

2?9
Jlf
gezlnsfles
van 2.89 voor

498
DreftE-2
per pa k
van 2.45 voor

220
Croma
voorbakken
en braden
per pak nu

082
Asbak
standaard
model
In 3 kleuren
van 9.95 voor o.9*

Geldig van 17/6 -19/6

1248Varkens
frlcandeau
heel kilo

Hamlappen
500 gram 5.98
Schnitzels
van de ham
100 gram 179
Verse
braadworst
heel kilo T?8

VLEESWAREN
Schouder-
ham
100 gram

c*ra

1."
Katenspek M 7Q
100 gram f }

SnIJworst
grof of fijn
750 gram 1*9

459
Johma
elersalade
150 gram
Maandag:
Gelderse schijven
nu 6 halen .....
en slechts 4 betalen!
Geb en

150 gram
149

Dinsdag:
Rundergehakt
SOOgiifo
Bloeoworst
150 gram

Licht en romlg
zak 300 gram
en 25 ar. gratis
van 2.98 voor

Boe deosproys
sticks of rollen
von 3.49 voor

Nutrlcla
chocomel
fles 1 liter
van 2.09 voor

189
Aftershave
dopper en
roller
van 6.95 voor
O/d sp/ce
deostlck
100 gram
van S.55 voor

495

Woensdag:
Gehakt
h.o.h
heel kilo
Slagers-
leverworst
ring 500 gram 1?'

Geldig van 17/6-19/6
Nieuwe oogst...
Worteltjes
750 gram +
Jonge
peüitjes
200 gram

948
Heerlijke m Jf jj
stoofschotel +j OO
500 gram m •
samengesteld uit witte kool,
paprika, peen en pre/; ca. 20
minuten stoven met een
klontje boter.

Jaffa late
sinaasappelen
barstens vol
sap. 20 stuks

495
Heerlijke
Kersen
500 gram 3?s
Maandag:
Andijvie
kilo

098
Dinsdag:
2 forse Kroppen
S/Of
komkommer

2*o
Woensdag:
hollandse
Aardbeien
kilo

Prachtig
zomer-
boeket
geheel samen-
gesteld uit gele bl
gipsophila, deze w

395
>nmef

slechts.

Prachtige
Begonia
div. kleuren

Varentjes
3 stuks
div. soorten
Samen

475
$50

hanky
Bannlster
whisky
per fles nu 13?*
Crème de
cassis
0.75 liter
deze week

9.95
Hoppe vieux
1 liter
van 16.95 voor

Veluws
volkoren-
brood
800 gram 179

Goudse kaas
Jong belegen

Boursln
150 gram
krulden of
peper
van 3.98 voor

945

329
Coberco
halfvolle
dagmelk
1 liter

MARKT
l

Martelt cognac
V.S.

van 31.95 voor l

V.S.O.P.
van 42.95 voor l

Motkovtkaya
Vod ka
por fles
van 21.95 voor

FreshUp
scheerschuim
250 ml.
van 3.49 voor

Nurdle
herensokken

nu Spoor

Auto
verbonddoos
van 12.95 voor

Schroevendraalerset_
6-de/l
von i f.95 voor

Geldig van 17/6 • 23/6 '82

Klauwhamer
met houten
steel
von 3.75 voor

Auto wasset
raamtrekker
insectenspons
autospons
wasborstel on zeem
von 14.95 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BQRCULO H E N G E L O IGLO | RUSSEN GHOfNK) f iODH ' VHHOf N



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 juni
44e jaargang nr 14

Commissaris Geertsema
vrijdag naar Vorden
Vrijdag 18 juni zal de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Mr. M. Geertse-
ma, een bezoek brengen aan Vorden. Hy zal die dag vergezeld zijn van /ijn echtgeno-
te en van gedeputeerde Te Bokkel. De commissaris zal om 14.00 uur door het college
van Vorden op het gemeentehuis worden ontvangen. Vanaf dat tijdstip tot 15.30 uur
heeft lüj een gesprek met burgemeester en wethouders. Mevrouw Geertsema en de
echtgenotes van de leden van het college zullen 's middags een bezoek brengen aan
het atelier van de beeldhouwer Letterie aan de Hamminkweg I te Vorden.
Tussen 15.30-17.30 uur zal een gezamen-
lijk bezoek worden gebracht aan het huis
"De Wiersse" met bijbehorende tuinen.
Hier zal het gezalschap worden ontvangen
door de heer en mevrouw Catacre Dru. In
het kasteel zal de thee worden gebruikt.
Van 17.30-20.00 uur zal de Commissaris
met zijn echtgenote ten huize van Burge-
meester Vunderink dineren. Vanaf 20.00-
22.00 uur vundt er een openbare raadsver-
gadering plaats. Mevrouw Geertsema en
mevrouw Vunderink hebben in deze tijd
een ontmoeting met vertegenwoordigsters
van de plaatselijke vrouwenraad in de
openbare bibliotheek en leeszaal.
De punten die 's avonds in de raad aan de
orde komen zullen 's middags in het ge-
sprek met het college worden voorbespro-
ken.

De WD wil de commissaris graag haar
standpunt duidelijk maken omtrent de ga-
saansluitingen. De WD wil graag dat er
haast gemaakt wordt met de aansluiting
van percelen in de onrendabele gebieden.
Ook zou zij graag zien dat de provincie als
bemiddelaar zal optreden tussen gemeen-
te en Gamog, teneinde een snellere afwik-
keling van de aansluitingen mogelijk te
maken.

Onderhoud zandwegen
De WD ziet ook graag dat de commissaris
zijn invloed gaat aanwenden om de vast-
stellingsprocedure van de nieuwe wegen-

legger te bespoedigen, teneinde het pro-
bleem van het onderhoud van de zandwe-
gen op te lossen.
De Partij van de Arbeid wil graag met de
commissaris van gedachte wisselen over de
recreatie te Vorden. Het voornaamste doel
van recreatie-beleid is volgens de P.v.d.A.
hoe de mens en dit is niet streekgebonden,
in aanraking te brengen met onze bijzon-
dere omgeving, er van kan genieten en er
binnen op verantwoorde wijze kan recreë-
ren. Daartoe dient een recreatieschap
naast een regulerende en sturende taak-
stelling, ook een doe-schap te kunnen zijn.
De fusie van het recreatieschap "De Graaf-
schap" met Oost Gelderland zal tevens ter
sprake komen.

Planologie
De fraktie van de C.D.A. zal de problema-
tiek rond de planologie bij de commissaris
aansnijden. De planologie wordt volgens
het C.D.A. voor de gemeente onhanteer-
baar en onbetaalbaar. De kans is daarom
niet denkbeeldig dat er geen planologische
maatregelen meer genomen kunnen wor-
den, hetgeen weer negatieve gevolgen zou
hebben voor de landbouw en voor de wo-
ningbouw in Vorden.
De raad van Vorden zal ook met de com-
missaris gaan praten over de restauratie
van monumenten. Voor dit soort restaura-
ties krijgt Vorden geen geld meer. Men
maakt zich hierover in Vorden ernstig be-
zorgd.

Ree aangereden
De automobilist B uit Vorden is op de Zut-
phenseweg in aanrijding gekomen met een
ree. De auto kreeg schade aan de voorzijde.

Bezichtiging
districtsbureau
Apeldoorn
De rijkspolitie deelt ons mede dat er gele-
genheid bestaat het nieuwe districtsbu-
reau van de rijkspolitie te Apeldoorn te be-
zichtigen en wel zaterdag 19 juni. Het nieu-
we bureau is gebouwd in de wijk zevenhui-
zen aan de Sleutelbloemstraat, naast het
A.N.W.B. kantoor.

Ontmoetingsdag
Wildenborch
Donderdag 17 j uni wordt er in de Kapel in
de Wildenborch een ontmoetingsdag Wil-
denborch, onder het motto "Verleden en
heden" gehouden. De bedoeling is dat op
dee bijeenkomst die 's morgens begint
oud-Wildenborchers en huidige Wilden-
borchers elkaar zullen ontmoeten.

3 Juli - Kroegentocht
I.v.m. het maken van een foto voor vertrek
zal het verzamelpunt station Vorden wor-
den van waaruit als eerste Hotel Bloemen-
daal aangedaan zal worden. Onderweg zal
er in een aparte dames en herenklasse een
competitie gespeeld worden met een echt
"horecaspel". I.v.m. het bestellen van de
herinneringen zal de inschrijving 22 juni
gesloten worden. Inschrijfformulieren bij
alle horecabedrijven te verkrijgen en in te
leveren (voor 23 juni) bij Fred Fransen, De
Bongerd 3, (tel. 3471). Niet te lang wach-
ten; wie het eerste kom die het eerst maalt.

Wandelen met het IVN
De I.V.N.-afdeling "De oude IJsselstreek"
houdt op zaterdagmiddag 26 juni een na;

tuurwandeling rond "Huize Kieftskamp"
o.l.v. natuurgidsen. Het landgoed "De
Kieftskamp" is een kleinschalig hóeven-
landschap. Nu eens een akkertje omzoomd
met houtwallen, dan weer een loof- of
naaldbosje gevolgd door een wei. Door die
afwisseling is het een edeaal leefgebied
voor vogels van klein tot groot, kleine zoog-
dieren en reeën! Wij hopen, dat velen die
zaterdagmiddag komen om van dit unieke
landschap te genieten. Plaats van samen-
komst: De Kieftskampweg, een zand-en
zijweg van de Lieferinkweg.
Voor verdere gegevens kunt u inlichtingen
krijgen bij de WV.

* Groen licht voor het schetsplan. Uitbrei-
ding verpleegtehuis Groenlovan 51 bed-
dentot 150 bedden.
Het bestuur van de "Stichting Ziekenzorg"
te Groenlo heeft van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne toe-

stemming gekregen om het .schetsplan te
maken voor het niewe verpleegtehuis.
De toestemming is verleend na goedkeu-
ring van het ingediende Programma van
Eisen.
Hetbestuui van de "StichtingZickenzGi t"
heeft het buro voor Architektuur J.G. An-
koné b.v. te Groenlo opdracht gegeven het
schetsplan te maken. Het nieuwe verpleeg-
tehuis van 150 bedden zal worden gereali-
seerd in het huidige ziekenhuisgebouw,
dat hiervoor wordt verbouwd en uitge-
breid.
Meteen na ingebruikname van het streek-
ziekenhuis te Winterswijk, begin 1984 zal
met de verbouwing worden begonnen.
Deze verbouwing zal ongeveer 2 jaar in be-
slag nemen.

Vroege zomerrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense Auto en Motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde een vroe-
ge zomerrit, een orienteringsrit over een af-
stand van 56 km rondom Vorden. Aan deze
rit die uitgezet was door het echtpaar
H.B.J. Horsting en de heer B. Regeling, na-
men 59 deelnemers deel. De start en finish
was bij Schoenaker op de Kranenburg.
Aan het eind van deze goed verlopen rit
deelde de heer B. Regeling de prijzen uit.
De uitslagen waren:
A. Klasse: 1. J. Luiten, Hengelo, 2. A.
Woudstra Damwoude, 3. W.D. Wisselink,
Ruurlo.
B. Klasse: 1. W. v.d. Peijl, Vorden, 2. B.
Harmsen, Hengelo, 3. J. Vruggink, Halle.
Tourklasse: 1. mej. B. Kruit, Lettele,2. S.S.
Schilstra, Warnsveld, 3. T.A.B. Enzerink,
Zelhem.

De Snoekbaars
Ook voor de 2de onderlinge wedstrijd van
de Snoekbaars bestond een ruime belang-
stelling. De vansgst was echter minder en
bedroeg 514 cm. De individuele uitslagen
waren: G. Hiddink, 234 cm. H. Golstein 50
cm, D. Bosch 32 cm. A. Vruggink 31 cm en
H. Dijk 31 cm.

Jong Gelre
afdeling Vorden
Onder begeleiding van de plaatselijke
klootschietvereniging "De Heksenkring"
hebben leden van Jong Gelre uit Vorden
deze sport beoefend. De groep met Ina
Geltink, Jan Abbink en Teun Brummel-
man had het minste aantal worpen nodig
om het parcours door Zwiep te overbrug-
gen. Zij wonnen een kloot. De poedelprijs
was voor de groep Wim Reusink, Adriaan
Eskes en Gerrie Hendriksen. Zij kregen
een klootzak. De barbecue-avond die voor
18 juni was geplad, komt te vervallen. Deze
zal in het programma worden opgenomen
wanneer een groep P.J.G.O. leden van de
afdeling Heino in het weekend van 10-11
juli een uitwisselingsbezoek aan Vorden

komt brengen. Dat weekend zal tevens een
bezoek aan enkele kastelen op het pro-
gramma staan. Het zomer programma van
Jong Gelre ziet er verder als volgt uit: 21 ju-
li deelname aan de touwtrekkampioen-
schap van Vorden. 8 augustus Oostenrit, 15
augustus waslopen met de afdeling Almen,
17 tot en met 20 augustus 4e avondfiets-
vierdaagse, 4-5 september tegenbezoek
aan Heino.

Ryverenighig
"De Graafschap"
organiseert concours
De landelijke rijvereniging "De Graaf-
schap" heeft de organisatie toegewezen ge-
kregen van het kringconcours voor paar-
den en een open concours voor pony's wel-
ke respektievelijk op zaterdag 19 juni en
zondag 20 juni op het terrein aan de Schut-
testraat zal worden gehouden. Het kring-
concours voor paarden is tevens één van de
drie selektie voor de Gelderse kampioen-
schappen. In totaal namen 16 verenigingen
aan dit concours deel. Dat wil zeggen dat er
240 paarden en 300 pony's op beide dagen
in aktie komen.
Het programma begint zaterdagmorgen
met dressuur en springen. De zware dres-
suur begint ook 's morgens. Een groot aan-
tal leden an "De Graafschap" heeft 12 dres-
suurbanen en 2 springringen aangelegd.
Tot de favorieten bij de zware dressuur be-
horen ongetwijfeld mej. H. Eenink uit Hal-
le met Nericles en de heer J.A. Ruiterkamp
uit Gorssel met Leopold.
In de Klasse M mag onder andere Hans
Rhebergen uit Borculo met "Nur Primus"
toto de kanshebbers worden gerekend.
's Middags zal Burg. Mr. Vunderink de pa-
rade afnemen. Wethouder J.F. Geerken
neemt de honneurs zondagmiddag waar.
Zondagmorgen begint het concours hippi-
que voor de pony's met de B- en L-dres-
suur. Daarna vindt in twee ringen het
springen plaats. Bij deze pony's onder an-
dere een afdelingsdressuur met 6 achttal-
len en 6 viertallen. Daarna wordt een begin
gemaakt met de zware dressuur.
De organiserende vereniging "De Graaf-
schap" is 4fcns deze concoursen zelf ook
van de pai^^Zaterdag met 11 paarden en
zondag met 14 pony's. Het terrein waar
zich dit sportieve gebeuren afspeelt is gele-
gen aan de Schuttestraat, voorbij de Schim-
meldijk rechts bij de fam. Sloetjes.

Ratti-tournooien

Horetw
zaalvoetbaltournooi
De Vordense zaalvoetbalclub "Velocitas"
organiseerde in de sporthal te Hengelo een
zaalvoetbaltournooi voor horecabedrij-
ven. De eerste plaats werd gewonnen door
"De Herberg" uit Vorden, 2. Averinck, 3 't
Hoekje, 4. Winkelman, 5. De Zwaan.

Vordens Tennis Park
Wethouder J.F. Geerken zal vrijdagavond
de vijfde baan van de tennisvereniging
"Vordens Tennis Park" officieel openen.
Daarna is er in de cantine een receptie.
Zaterdag 19 juni speelt de Vordense jeugd
een inhaalwedsrijd, noodzakelijk gewor-
den door het verregende weekend, tegen
de Maten uit Apeldoorn. Deze wedstrijd is
de eerste uit een reeks afvalwedstrijden
waarbij uiteindelijk het kampioensteam
van Nederland uit de bus zal komen.

Biljarten
Donderdag 17 juni vangen de slotpartijen
biljarten aan in zaal Schoenaker. Het be-
treft hier de finale-partijen om het kam-
pioenschap van Vorden. Supporters en bil-
jartliefhebbers zijn van harte welkom bij
dit gebeuren.

Touwtrektournooien
De Touwtrekver. Vorden organiseert op
woensdag 14 juli een tournooi voorjeugd-
teams. Meedoen kan de gehele jeugd van
Vorden. Men kan zich organiseren via
school, per buurtschap, per straat, via een
vereniging.
Een team bestaat uit zes trekkers plus een
reserve plus een coach. Er is zelfs gelegen-
heid vooraf onder deskundige leiding te oe-
fenen op het veld van de touwtrekvereni-
ging.
Men dient zich hiervoor te verstaan bij de
heer W. Neerlaar, Formerhoekweg 5,
Ruurlo. Opgave is nog mogelijk bij ge-
noemde secretaris en a.s. vrijdag in het
clubhuis.
Op woensdagavond 21 juli vindt op de ac-
comodatie van de touwtrekvereniging we-
derom het tournooi plaats voor de Vorden-
se bedrijven. Vorig jaar bleek deze organi-
satie een groot succes te zijn. Bedrijven die
mee willen doen dienen snel in te schrij-
ven.
Maar voor alles kijkt het bestuur van de
T.C. Vorden uit naarde laatste competitie-
zondag, welke dit jaar plaats vindt in Vor-
den. Er worden liefst 50 teams verwacht en
op deze laatste competitiedag komen de
kampioenen naar voren. Bij de jeugd doet
Vorden A terdege mee, terwijl ook Vorden
B nog kans heeft op het eremetaal.

Afgelopen zaterdag werd de tournooienreeks van s.v. Ratti voortgezet met een programma voor elftallen zaterdag 2e klas
G.V.B. Het weer was niet zo fraai als vorige week zaterdag, maar de eerste droppels vielen juist na afloop van de laatste partij. In
poule I wist Ratti I zich als eerste te plaatsen door alle drie partyen in winst om te zetten. In poule 2 plaatste Grolse Boys zich als
eerste met 5 winstpunten. In poule 3 bereikte Longa 4 de eerste plaats, terwijl D.V.O. 2 winnaar werd van poule 4.
Bij de halve finalewedstrijden wist Ratti Longa 4 terug te wijzen met 3-1, terwijl in de andere halve finale partij Grolse Boys met
een nipte zege van 1-0 de baas bleef over D.V.O. 2.

In de strijd om de eerste en tweede plaats
had Grolse Boys lange tijd zich op de over-
winning verheugd, doch kort voor tijd trok
Ratti de score recht. Met een 1-1 eindstand
moest het nemen van strafschoppen toen
de beslissing vallen. Grolse Boys was hier-
bij de gelukkige en veroverde alzo de eerste
plaats. Ratti dus eervolle tweede. In de
strijd om de derde en vierde plaats wees
Longa 4 met 2-1 D.V.O. 2 terug. De fair-
play-cup werd door het college van
scheidsrechters stoegekend aan D.V.O. 2.
Zondagmorgen beleefde de Kranenburg
een ware invasie. Liefst 16 dMk'selftallen
arriveerden met de nodige su^^rters. Plu-
vius heeft deze dag wat roet in het eten ge-
gooid, nruir sportief t?e/.ien wat het e.en
zeer geslaagd tournooi. Sportief, maar
vooral ook spannend.

Aanwinsten bibliotheek

Volwassenen:
Shakespeare, W. Een winters verhaal; Da-
niel, G. Een beknopte geschiedenis van de
archeologie; Hartog, F. Economische stel-
sels; Schellen, T. en E. Vorstermans-Blom.
Vrouw en gezondheid; Coenen, F. Een
zwakke; Lammers, F.J. Beatrix Regina;
Thijssing-Boer, H. De vrouw die mij gege-
ven werd; Lewis, F. Zelf merklappen ma-
ken; Gerrit Achterberg; Zomeren, K. van.
Een dode prinses; Cordon, M. Het gezel-
schap van vrouwen; Vrouwen in Sovjet-
Rusland; leven met spierziekte; een hand-
boek; Thomas, H. Het dagelijks leven in de
17e eeuw; Hoek, A. van den. e.a. Het grote
postduivenboek; Awang, Sarina, Thuis
Indisch eten; Fixx, J.F. Alles over hardlo-
pen; Jaartsveld-Penn, C. Het nieuwe grote
handwerkboek;

Jeugd:
Kooiker, L. Ga niet te ver, je valt eraf; Iter-
son, S. van. Het gouden suikerriet; Kooten,
T. van. Turken horen er ook bij; Kuiper, N.
De eend op de pot; Holman, F. Morgen
wordt het beter; Sutcliff, R. Om het rood
van de krijger; Vandersteen, W. Suske en
Wiske; de koning drinkt; Kuifje verzame-
ling 25.

Pupillen DCV kampioen
van Gelderland
Het pupillenviertal van DCV Vorden is
kampioen ven Gelderland geworden. Tot
aan de voorlaatste ronde werd er met klin-
kende cijfers gewonnen van achtereenvol-
gens Slagvaardig Wamel,BDVBennekom,
BDSV Barneveld en DC Lent. De laatste
ronde was de voorsprong dermate groot,
dat de motivatie niet geheel meer aanwezig
was, waardoor tegen DV Huissen een 4-4
gelijkspel genoteerd werd. Niels Roelofsen
verloor geen punt en werd topskorer met
10 punten, Rik Slütter behaalde 9 punten,
Jurgen Slütter 8, Michiel Boerkamp 5 en
Rik Hesselink 2.
Op 11 september vindt de halve finale van
Nederland plaats in Westerhaar, waarvoor
de Vordense pupillen zich uiteraard ge-
plaatst hebben.
Afgelopen zaterdag vonden ook de snel-
damfinales van Nederland plaats in Soest.
Van DCV hadden Johan Krajenbrink,
Wieger Wesselink en Henk Hoekman zich
geplaatst. Krajenbrink was de enige die een
plaats in de Ie finalegroep wist te bemach-
tigen. Ondanks het feit dat hij de finale 4
van de 7 wedstrijden verloor, eindigde hij
toch nog als derde, daar behelve de num-
mes l en 2, Wim Bremmer (Westerhaar) en
Gerard Jansen (Huissen) iedereen op 6

De damesploegen van Ratti eindigden bei-
de in haar poule op een gedeelde eerste
plaats, maar beide malen was het doelge-
middelde bepalend. Hierdoor werden de
girls van Dierense Boys eerste in poule l,
de dames van Ratum 2 in poule 2. In poule
3 behaalde Puck de eerste plaats, terwijl
Concordia uit Wehl met alle gewonnen
wedstrijden de ereplaats in poule 4 bereik-
te.

In de halve finale wist Concordia me 2-0
over Ratum 2 te zegevieren. De strijd om
de eerste plaats werd dus een aangelegen-
heid tussen Dierense Boys en Concordia.
Uitslag 2-1 voor Dierense Boys. Puck tens-
lotte wist in de ontmoeting om de derde en
vierde plaats een 4-1 overwinning te beha-
len op Ratum 2. De damesploeg van An-

gerlo kreeg de Fair-play-cup toegekend.

Zoals gezegd, jammer van de af en toe val-
lende regen, maar opnieuw kan de tour-
nooicommissie terug blikken op geslaagde
evenementen op het Ratti-terrein.

Jeugd-tournooien
De laatste tournooien van Ratti vinden a.s.
zaterdag en zondag plaats. Zaterdag is de
gehele dat voor de C-junioren gereser-
veerd. Zondag komen in de voormiddag de
B-junioren en in de middaguren de A-ju-
nioren, w.o. de ploegen van beide plaatse-
lijke clubs. De tournooileiding hoopt en
verwacht dat vele ouders hun kinderen de-
ze dagen komen aanmoedigen. Uiteraard
komen we volgende week op dit slottour-
nooi terug.

punten eindigde. Bij het vergelijken van de
onderlinge resultaten van de gelijk geëin-
digden, kwam Krajenbrink als 3e uit de
bus.
Wieger Wesselink werd in de voorronde
uitgeschakeld voor de Ie finalegroep door
toepassing van het SB-systeem. In de 2e fi-
nalegroep behaalde hij 9 punten en een Ie
plaats.
Ook Henk Hoekman bij de aspiranten kon
zich in de voorronde niet voor de l e vinale-

ronde plaatsen. In de 2e finale wist hij ech-
ter streekrivaal Arjen van de Berg en Gel-
ders kampioen Jaap Vaarkamp voor te blij-
ven door met 11 punten als Ie te eindigen.
Uitslagen onderlinge komptetitie jeugd:
W. Berenpas - G. Brummelman 0-2: R.
Slütter-W. Hulshof 2-0: M. Boerkamp-M.
Boersbroek 2-0: J. Slütter - J. Dijk 2-0:
Groep 2 E. te Veldhuis - J. Brandenbarg 0-
2: B. van Zuylekom - M. Halfman 2-0: A.
Bouwman - H. Bakering 2-0.

Bfj ons in d'n Achterhook
"Da'j ow ok neet zo'n fietse koopt, daor kö'j de weald nog 's met rond
komm'n, a'k ow leaftied hadde wis ik 't wel". Bearnd Welmers kek van de
fietsers op de weg nao zien baas, Willem Beukels, die um dat zo zei. "Kost
mien nogal gin hoop geld, dan mo'k heel wat van 't spaorbankbeuksken
afhaal'n". "Wat mek ow dat now uut, argens anders geef i'j 't ok neet an
uut, i'j liekt soms wel un verzamelaar van geld". "Weas maor neet bange
da'k rieke wodde van 't loon da'k bi'j ow vediene". Umdat de boer hier zo
gauw gin antwoord op wis wodd'n d'r wieter neet meer ezeg as dat neudug
was veur 't wark. Dat wark was 'n vroch van de weie in orde maak'n gistern
hadd'n d'r al un paar beeste op de grinte eloop'n en dat was jao levensge-
veurluk met al dat verkeer.

Bearnd was al un jaor of zesse bi'j Beukelsboer as knech, hee was t'r as
kind in huus. Dat leste kwam ok wel umdat ze bi'j Beukelsboer zelf gin
kinder hadd'n. Bearnd was t'r indertied ekomm'n op 'n advertentie uut de
krante. In huus had e 't neet zo nao zien zin ehad. Zien vader was in die
tied weeretrouwd en met zien stiefmoeder had Bearnd 't neet könn'n
vinn'n. Vandaor dat e tegen zien vader ezeg had: "Ziet maor da'j ow red
met 't wark, 'k zuuke eiges wel wat". Zo was e bi'j Beukelsboer ekomm'n
en hef t'r altied met volle plezier ediend. 's Middags an toafel begon Wil-
lem d'r met Bearnd weer oaver. "A'k ow wazze koch ik mien toch zo'n
rees-fietse, i'j heb nogjone bene. Dat e duur is wet ik ok wel maor veur diz-
ze keer zö'w um ow half met betaal'n". "A'j dat doot koop ik t'r mien ene".

'n Vrijdagaovund d'r op hef Bearnd zich toen 'n ni'je fietse met 'n krom
stuur ekoch. Volgens de fietsemaker ko'j d'r in twintug menuten met nao
Hengel jagen en in dree ketier nao Reurle. Dat kump wel uut want dat kö'j
met un gewone fietse ok! Afijn,~Bearnd ging zondagmargen al betieds nao
't melken de fietse op. Hee wol nao Riessen hen, daor had e nog un kam-
meroad wonn'n, den wol e 's opzuuk'n. "Pas maor op da'j d'r neet met valt
met ow goeie pak an". Dat goeie pak had e op andringen van vrouw Beu-
kels anetrokk'n, zelf had e de spiekerbokse an will'n holl'n.

Un paar uur nao dat Bearnd vertrokk'n was, bi'j Beukels waarn ze net an
de koffie, ging de tillefoon. 't Was een boer argens tussen Laorne en Hol-
ten. Of ze met 'n auto woll'n kom en haal'n Bearnd op. Dee was met zien
(wieje) boksepiepe tussen de ketting ekomm'n en d'r neer ekwakt. De
fietse kapot, 't pak escheurd en mankement an 'n enkel.
Willem wodd'n d'r nog druk met: Bearnd ophaal'n, too nao 'n dokter en
wieter deur nao 't ziekenhuus. Gelukkug had Bearnd niks ebrokk'n maor
veertien dage roste kreeg e wel veureschreven. Zodat Willem de eerste
tied 't wark allene op kon knapp'n. Umdat e Bearnd de fietse had helpen
betaal'n. Maor zo geet 't wel meer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Te koop: Alle soorten Kool,
Prei, Selderie, Peterselie en
Tomaten planten, Bieslook
pollen. Jonge konijnen,
Kleurdwergjes, Siameesjes
en Caviaas.
D. Klein Geltink, Schutte
straat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterslraat 15 - Keyen-
borg - Telefoon 05753-1395.

Te koop: gasfornuis + bank-
stel z.g.a.n. 20 vierkante me-
ter parketvloer, Fins berken,
z.g.a.n.
Tel. 05753-3110.

VOOR VADERDAG
Pijpen, aanstekers, asbak-
ken enz.
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

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

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: z.g.a.n. Yamaha 40 pk
buitenboordmotor
Tel. 05735-1337.

FOTOFEEST VS-MARKT VORDEN

Op de aangegeven dagen kunt U bij de VS-
markt Vorden een prachtige kleurenfoto laten
maken

voor slechtsn.-
10 x 15 cm

Tevens kunt u een keus maken uit diverse for-
maten

Woensdag

16 juni
9.30-17.30

Donderdag

17 juni
9.30-17.30

Vrijdag

18 juni
9.30-19.00

? * 1 aanbieding per gezin.
9
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Geschenken
voor vader

hengelsportartikelen
tenniskleding en -rackets
trainingspakken
trim- en sportschoenen
zwemkleding
rijkleding enz. enz.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Zit u met die geef puzzle voor vaderdag
Met mooie en voordelige mode komt u een heel eind.

OVERHEMDEN te kust en te keur met L en KORTE mouw v.a 39,50

POLO'S in UNIE en GESTREEPT v.a... -25f—

KORTE BROEKEN v a 39,50
PANTALONS va 59.-
IxULDtn l O modieus (ook in fijne streepjes) en

BLAZERS v a 155,-

Vrijdag speciale koopavond
tot 9 uur. Ook open tussen 6+ 7 uur.
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur

RUURLO

U vind
hagen snoeien

en probleem?

Nou wij doen het

SNEL EN GOED!!
met electrische heggescharen met strooma-
gregaat.
Voor al uw hagen o.a.

Berberis
Liguster

Beuk
Coniferen

Vraagt U eens vrijblijvend prijsopgave.

Hoveniers bed rijf en Kwekerij

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld).
Tel. 05753-2619.

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
Algemene Bepalingen Milieuhygiëne liggen vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter in-
zage de beschikkingen op een verzoek om vergunning
ingevolge de Hinderwet van:

1. de heer H. Helmink, de Eldersmaat 3 te Vorden, da-
tum verzoek 17 februari 1982, adres inrichting de El-
dersmaat 3 te Vorden, kadastraal bekend sectie N, nr.
19, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestop-
slag alsmede een propaangasinstallatie;

2. de heer D.G. Wesselink, Zutphenseweg 127 te Vor-
den, datum verzoek 16 februari 1982, adres inrich-
ting Zutphenseweg 127 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie L nr. 117, om een vergunning tot het op-
richten of in werking hebben van een agrarisch be-
drijf met mestopslag.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
tingen zijn gelegen in de toekomst te verwachten ont-
wikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hin-
der buiten de inrichting, zijn de beschikkingen opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van even-
tueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ninging en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019 EA's-Gra-
venhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

datum: 17 juni 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

VADERDAG
Verwen hem met een heerlijke taart.
Ruime keus in verschillende soorten.

SLAGROOMTAART
MOKKATAART
CHIPOLATATAART

KWARKTAART
VRUCHTENTAART

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet Al-
gemene Bepalingen Milieuhygiëne ligt vanaf heden op
de secretarie van de Gemeente Vorden op werkdagen
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, als-
mede op de maandagen in het Dorpscentrum te Vorden
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. de heer C.l. van Zinnicq Bergmann, Zomervreugdweg
3 te Vorden, datum verzoek 1 5 april 1982, adres in-
richting Zomervreugdweg 3, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie G nr 1349, om een vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een werk-
plaats met enkele electromotoren alsmede een olie-
installatie;

2. de heer E.J. Kettelarij, Lindeseweg 3 te Vorden, da-
tum verzoek 28 april 1982, adres inrichting Lindese-
weg 3 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vor-
den sectie G nr 1266, om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf met mestopslag;

3. de heer A.C. Gotink, Lankampweg 2 te Vorden, da-
tum verzoek 11 mei 1982, adres van de inrichting
Lankampweg 2 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie N nr 212, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf met mestopslag, alsmede de opslag
van propaan.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te dienen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerpvan de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichtingen zijn gelegen te verwachten ont-
wikkelingen in de toekomst met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichtingen, zijn de ontwer-
pen van de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van eventueel gevaar, schade of
hinder buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde BEZWAREN ten het verlenen van de ver-
gunning en/of ontwerpbeschikking kunnen door eenie-
der gedurende een maand na dagtekening van deze ken-
nisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het ge-
meentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften wor-
den mede ter inzage gelegd.
Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden VÓÓR 8 JULI 1982. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 17 juni 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.



VOOR VADERDAG
kopjes met opschrift „voor
vader"
Bazar H.J. Sueters.
Kranenburg.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

DEGELIJK!
en koopje voor

jaren, herensandaal
met leer overtrok
ken voetbed!
Maten 40/46

Nieimsi.ul U Vorden H-k-hion 05752 2M6

met
Televisie

reparaties
- direct

lil naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 , .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Diverse Dessins Rolgordijnen
en Balastores
uit voorraad tegen scherpe
prijzen.

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24
Vorden.

VOOR VADERDAG
Tuinstoelen, parasols enz.
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

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

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.>
Telefoon 05738-1533

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

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752 1971

Wegens overkompleet te
koop:

BOERENTOOGKAST
uit grootmoeders tijd.

1.30 breed, 2.10 hoog,
65 diep.

Sarinkkamp 23, Hengelo Gld.

Jonge Florijn
van 15,75 voor 15,25

van 16,95 voor 15,95
Tio Pepe Sherry

nu

9,95
Aanbieding t/m 23 juni

Slijterij Wijnhandel
SMTT

Dorpsstraat 10, Telefoon 1391

Voor vader
hebben wij een ruime sortering
goede electrische cadeaux
o.a.

bureau- en leeslampen

scheerapparaten enz.

DEKKER ELECTRO bv
ZUTPHENSEWEG 8 - TELEFOON 2122

VOOR U NOG STEEDS PARAAT
ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT
IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
MAANDAG 21 JUNI

10-14 uur op het marktplein tegenover Vino-
theek Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te
Kranenburg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering
nieuw en gebruikt.

• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.

• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.

• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en

zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak,

maten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroe-

ken, blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook

extra lang.
• Luchtbedden, 1 - en 2-persoons, ook extra

lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere

kleuren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

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

Voor sportieve vaders
Trim - jogging - sport
of vrijetijdsschoenen
vanaff20,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

Vaderdag aanbiedingen van de vakman

Cirkelmaaier KQ
benzine, met grasvanger van 945,- voor.... D«JUr~~

Cirkelmaaier auaicast _Qn
elektr. zonder grasvanger van 895, -voor... üilU»~

Kooimaaier auaicast Qnn
zelf rijdend, benzine van 925,- voor .......... oUUr~~

Cirkelmaaier Romoeiektr. Q
vaderdagprijs ....................................... Z OO r —

Handmaaimachine vanaf 86,50
Heggeschaar SM. Eiectr. ,_ QQ
vaderdagprijs ...................................... l oOt —

Graskantmaaier SM 127,-
Haakse slijper Mak.ta
van 260,-voor ..................................... l O O f —

Kruiwagens vanaf 69,-

De Vakhandelaar voor kwaliteit en service

Uzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo (G), tel. 05753-1220

r
Aanbiedingen gelden t/m 1 9-6 en zolang de voorraad
strekt.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg Q, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Vaderdag

Voor hem hoeft dat niet.

Toch is het wel leuk om wat te krijgen.
Maar dan wel iets bijzonders.

Kom maar eens kijken bij

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Mannenmode~'82 voor elk moment van de dag
voorjaar 1982

een jack kopen

VORDEN TEL (05752) 1381



Bijna 800 wandelaars by
Avondvierdaagse
De vijftiende Avondvierdaagse, georgani-
seerd door de gymnastiekver. "Sparta" is
weer ten einde. Bijna 800 wandelaars vol-
brachten de tocht. Slechts twee uitvallers.
De weerstomstandiheden waren uitste-
kend zodat een ieder weer volop heeft kun-
nen genieten. De muziekver. "Sursum
Corda" had voor haar leden, die deze
avondvierdaagse meewandelden, een leu-
ke surprise in petto. Elke avond werden zij
namelijk zowel bij vertrek als bij het bin-
nenkomen met een leuk muziekje verwel-
komd. Donderdagavond werden de wan-
delaars nabij garage Tragter muzikaal op-
gemonterd door de boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers".
Vrijdagavond hadden zich een groot aantal
belangstellenden bij De Wheme verza-
meld om de wandelaars een bloemrijk wel-
kom te bereiden. Met de muziekkorpsen
Sursum Corda en Concordia uit Vorden,
alsmede Concordia uit Eefde in de gelede-
ren werden de laatse meters vanaf de Weh-
me, Nieuwstad, Margrietlaan, Horster-
kamp, Dorpsstraat afgelegd. Op het school-
pleinn van de openbare lagere school
wachtte wethouder J.F. Geerken de stoet
op. Hij wekte de aanwezigen op om meer te
wandelen, want zo zei de heer Geerken "in
de wandelgangen worden meestal de be-
lantrijkste dingen besproken". De voorzit-
ter van "Sparta" de heer O. Wempe, be-
dankte de organisatie en EHBO voor hun
medewerking. Tevens werden een achttal
Vordenaren, die voor de vijftiende keer
meeliepen, door de heer Wempe in het
zonnetje gezet.

Veel animo provinciale
buitensportdag
Jong Gelre
In samenwerking met dregio West-Achter-
hoek werd er zaterdag op de velden van Be
Quick uit Zutphen de provinciale sportdag
van Jong Gelre gehouden. De animo voor
dit sportieve gebeuren was groot. Uit alle
delen van Gelderland was men naar Zut-
phen getogen om de stryd met elkaar aan te
binden. Er werden diverse individuele
sporten bedreven, terwijl ook de team
sporten zoals voetbal, volleybal touwtrek-
ken volop de aandacht kregen.
Cobie Witteveen uit Terwolde werd geko-
zen tot sportvrouw van het jaar, terwijl deze
titel bij de heren in de wacht werd gesleept
door H. Nijkamp uit Steenderen. De spor-
tiefste ploeg was Voorst (voetbal).
De uitslagen van de verschillende onder-
delen waren als volgt:

Snelwandelen: 1. W. Neijendijk, Warns-
veld; 2. W. Oplaat, Warnsveld, 3. C. Witte-
veen Terwolde.
Snelwandelen (heren) l. W. Weenk, Borcu-
lo. 2. A. Vink, Warnsveld, 3. D. Verteege,
Hengelo.
Korfbalgooien (dames) l. R. Verbeek, Eer-
beek, 2. W. Neijendijk, Warnsveld, 3. C.
Jansen, Steenderen.
Korfbalgooien (heren) 1. E. Bruggink,
Warnsveld, 2. B. Heersink, Hummelo, 3.
H. v.d. Kolk, Steenderen.
Hoogspringen (dames) 1. C. Witteveen,
Terwolde, 2. A. Smeenk, Eerbeek, 3. A.
Scholten, Lochem.
Hoogspringenn(heren) 1. G. Houwers^
Winterswijk, 2. H.Nijkamp, Steenderen,3.
W. Berenpas, Vorden.
Penalty schieten (dames) l. A. Keurhorst
Twello, 2. J. Smit, Lochem, 3. J. Berenpas,
Vorden.
Penalty schieten (heren) l. E. Bouwmee-
ster, Vorden, 2. E. Jansen Steenderen, 3. E.
Oudenampsen, Lochem.
100 m. hardlopen (dames) 1. D. v. Kolk,
Steenderen, 2. C. Jansen, Steenderen, 3. A.
Nijkamp, Steenderen.
100 m. hardlopen (heren) 1. J. Wijgman,
Eerbeek, 2. R. Hendriksen, Vorden. 3. H.
Nijkamp, Steenderen.
Crossloop (dames) 1. C. Witteveen, Ter-
wolde, 2. J. Smit, Lochem, 3. D. v.d. Kolk,
Steenderen.
Crossloop (heren) 1. G. Harmsen, Almen,
2. A. Schutte, Lochem. 3. H. Harenberg,
Hummelo.
Volleynal: 1. Steenderen, Lochem, Warns-
veld.
Handbal Twello, Laren, Voorst.
Touwtrekken (dames) Eerbeek, Varsse-
veld, Warnsveld.
Touwtrekken (heren) Terwolde, Eerbeek,
Vorden.
Voetbal (heren) Neede, Warnsveld, Lo-
chem.

Week-in, week-uit ziet

hoe goed moeder rekenen kan. Van de week mag
ze daarom een tikkeltje hoger uitkomen!

Halfvolle
koffiemelk,
fles
1000 gram

Snelkook-
rljst,
pak
400 gram

Vloeibaar
schuur-
middel,
flacon
300 ml
Vrij Produkt

Goudas
Glorie
slasaus,
fles
0,75 liter

Italiaanse
wijn,
rood of wit,
fles 2 liter

Relaxstoe l,
In 5 standen
verstelbaar,
2 cm dik
kussen

249
Rose zalm,
hele moot blik 220 gram
California soep,
zakje, groente, kip of tomaat _
Rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter, Vrij Produkt- _
Superieur margarine, ,nn
pakje 250 gram 3 voor l UU
Becel voor de koffie,
fles 0,5 liter _
Zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt
Franse mosterd,
bierpul 250 gram

160
329
89

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar m filialen met een

T Kabelhaspel,
met randaarde en l Cfl C
10 meter snoer IvvÜ

Autobrandblusser, nnc
Valma ÜÜV

Reservelampenset, ZQQ
12 volts Uw v

Valma wash & shine, fiQQ
2 f lacons a 500 ml.+spons _ _ Uw w

Valma autowas, AAn
vloeibaar TItl

zuivelafdeling.

Blanke vla,
literpak
Volle yoghurt,
literpak
Magere kwark,
bakje 225 gram

Dopsleutelset, HOC
21-delig ______ 1430

Autopakket,
3-delig oestaande uit auto-
spons, zeem en insectenspons

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 19 juni a.s.

Varkensfricandeau, . nc
mals, blank, kilo Tl,Du
Runderhart, cnn
mager, kilo -Dal)
Kuikenbouten, ___
mals, vers of gemarineerd, kilo b/0

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 19 juni a.s.

Italiaanse sperziebonen .„
500 gram 199
Sla, Qü
2 kroppen 03
Aardbeien,
Hollandse, BOO gram _
Granny Smith,
kilo

Macaroni,
500 gram
Mars,
pak a 3 stuks
Colden Wonder chips,
paprika of naturel, zak 120 gram
Frikadellen,
doos 20 stuks
Splendid
totaalwasmiddel,
zak 2 kilo
Robijn fijnwasmiddel,
pak 1100 gram
Afwasmiddel,
literflacon
Prodent tandpasta,
grote tube.
Schick scheermesjes,
platinum, 10 stuks
O.B. tampons,
normaal of speciaal,
doosje 40 stuks
Astor hondevoer,
blik 420 gram
Micky kattevoer,
blik 420 gram

59
145
69

599

319
399
49
89

239

499
65
65

Stationsplein 31, Zutphen
PRIJS-SLAG

Nieuwstad 5, Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wie wil ruilen in Vorden?
Liefst klein huis met grote ka-
mer, geen hoge huur, tegen
grote woning met veel tuin, la-
ge huur.
Brieven onder no. 14-1
Bureau Contact.

Te koop: wasmachine AEG
Tumamat. Anderhalf jaar oud.
Na 18.00 uur.
Tel. 3293.

Het is goed kiezen bij
MODEHUIS

Japonnen 29,-
P a k j e s v a 2 9 , -
Regenmantels v.a 98,-
Blazers
diverse kleuren en maten 98,—

RUURLO

Jacks va 49,-
Zomerrokken katoen 49,-
Blouses va 29,-
Pantalons en

Bermuda's v a 39,50
Vrijdags koopavond tot 9 uur ook open tussen 6+ 7 uur.
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

Doe als Piet Pelle
kies een Gazelle
Gazelle heeft drie kinderfietsen. Ze heten Piet Pelle.
En zijn verkrijgbaar in verschillende frame-maten.
Er zijn ook twee Gazelle jeugdfietsen, de Topsport

en Junior Race. Ook Crossfietsen heeft Gazelle.
En al die fietsen zijn in fijne kleuren leverbaar.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld. •
Tel. 05753-7278 |

GAZELLE fietsen l
rijden op VREDESTEIN banden. ^



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 17 juni
44e jaargang nr 14

Transportbedrijf J. J. Woltering & Zn. B.V. viert 50 jarig bestaan

De thans 73 jarige Jacobus Woltering kan het zich allemaal nog goed herinneren hoe hy in 1932 op 23 jarige leeftyd met
paard en wagen op stap ging om in zyn dagelykse levensbehoefte te voorzien. Op het huidige plantsoen by de Rotonde
(waar toendertyd nog een woonhuis stond) en waar de fraaie kastanjebomen nog steeds volop staan te prijken, daar legde
Jacobus Woltering de bouwstenen voor het inmiddels internationale koel- en veetransportbedrijf J.J. Woltering & Zn B.V.

\
"Ik had toen 2 paarden en een paar wagens. Hoofdzakelijk bracht ik bomen weg en moest ervoor de gemeente bazalt gere-
den worden. Zo rond 1936 kreeg ik m'n eerste auto. Dat was wat in die tyd. Binnen twee jaren had ik drie auto's en was in-
middels volop gestart met het vervoer van vee. Koeien en varkens ophalen hij de boeren en dat naar de markt in Doetinchem
en Zutphen brengen. In 1940 was het afgelopen en moest ik weer een paard aanschaffen", zo zegt Jacobus Woltering. On-
dertussen was de familie Woltering naar het Hoge verhuisd, op de plek waar het bedrij f momenteel nog steeeds is gevestigd.

Uitbreiding
Zo rond 1950 schafte Woltering zich de eer-
ste Scania aan. Zoon Gerard was inmiddels
ook werkzaam in het bedrijf. Tegenwoor-
dig vormt Gerard samen met zijn broer Jan
de direktie van het bedrijf. Gerard Wolte-
ring verzorgt het veetransport en het tech-
nische gedeelte, terwijl Jan Woltering het
koeltransport en het commerciële gedeelte
voor zijn rekening neemt. Woltering Se-
nior heeft nog steeds de functie van com-
missaris.

In de vijftigerjaren werden er onder andere
ook eieren weggebracht naar het Ruhrge-
bied. Voor de firma Woltering het eerste
internationale gebeuren. In 1961 werd de
eerste koelwagen aangeschaft. Veel vlees-

vervoer en kippenvervoer naar Duitsland
en Luxemburg. De firma had toen 10
chauffeurs in dient. "De administratie was
toen zeer primitief. Dat dedep we meestal
op de achterkant van een sigarendoos", zo
zegt Gerard Woltering. Thans beschikt het
bedrijf over 13 koelwagens, 3 veewagens
en een buikwagen. Het personeelsbestand
bedraagt 27.

Retourvracht de winstbrenger
Zo'n wagenpark in deze tijd kost een flinke
duit. Vooral met de steeds hoger wordende
olieprijzen etc. Om een voorbeeld te ge-
ven. Een combinatie van de firma Wolte-
ring kost bij aanschaf het lieve sommetje
van f330.000,-. De combinatie loopt één
op drie. Dat betekent dat een rit naar Mün-
chen zo'n twee duizend gulden kost. Nu
heeft de firma Woltering weinig onder-
houd. Alleen wat kleine beurten. Bij
350.000 kilometer worden de combinaties

ingeruild;, zodat nog een goede inruilprijs
gemaakt kan worden.
"Voor ons van het allergrootste belang dat
wij bij elke rit retourvracht hebben. Alleen
wegbrengen naar het buitenland, daar
moet geld bij. Vandaar dat wij dagen nacht
bezig zijn alle mogelijke retourvrachten te
krijgen.
Van aardbeien tot auto-onderdelen, ja ei-
genlijk alles wat in de koelwagen vervoerd
kan worden", zo zegt Jan Woltering.
Kostenbewaking is bij Woltering van het
allergrootste belang. "Je moet bedenken
wanneer de kosen hier in Nederland blij-
ven stijgen, het internationaal steeds moei-
lijker wordt. Door Italië zijn we groot ge-
worden. Nu kunnen we vanwege de prijs
niet meer met de Italianen mee. We zijn
sterk afhankelijk van de markt. Om een
voorbeeld te geven. Gaat het in Duitsland
wat minder dan wordt Frankrijk meer. Of
andersom, aldus Jan Woltering.

Duitsers
Gedurende de oorlogsjaren werd Wolte-
ring gedwongen om voor de Duitsers te rij-
den. "Wel tegen betaling. Ik moest palen
halen en webrengen naar Lochem, waar
het hout per schip naar Duitsland werd ver-
voerd. Ik had de Duitsers goed te grazen.
Ze betaalden mij meer dan ik wegbracht.
De goeie auto had ik ook nog steeds. De
Duitsers probeerden wel om mij deze te

onthutselen, maar dat lukte niet. Ik had na-
melijk het grote tandwiel uit de versnel-
lingsbak gehaald, zo vertelt Woltering la-
chend.

Na de oorlog ging Woltering weer volop
aan de slag. Hij leende wat geld bij de heer
Huurneman, destijds direkteur van de bo-
terfabriek. Hij tikte een Fordson op de kop,
maar bleef daarnaast wel met de paarden

rijden. "Toendertijd werd het werk ver-
deeld. Dat gebeurde door het bevrach-
tingsverkeer in Zutphen. Daar verklaarden
ze mij voor gek dat ik weer met het veever-
voer begor^li koeien werden op losse wa-
gens vervo^^We gingen overal naar toe.

Ach het gebeurde weieens dat er onderweg
een koe van de wagen sprong. Maar goed
dat kon gebeuren", zo zegt Woltering Sr.

Service, Chauffeur, Materiaal en op
tyd.
"Nu de buitenlanders met taAervoer in
feite goedkoper zijn (Woltei^Hrc voor 80
procent op het buitenland georiënteerd)
stellen wij hier tegenover: service, chauf-
feurs (we hebben goeie (Juiuffeurs), mate-
riaal, en vooral op tijd. Dat laatste is van

enorm belang. Worden we door een slach-
terij gebeld, onze wagen staat direkt klaar.
Onze kracht, zo zeggen de gebroeders Wol-
tering die ontzettend blij zijn met een groot
stel klanten. Voor de toekomst zijn ze bij
Woltering dan ook allerminst bang. "Erbo-
ven op blijven zitten", zo luidt het devies.

Als een hommage aan alle cliënten wordt
het vijftigjarig bestaat op luisterrijke wijze
gevierd. Zaterdag 26juni vind er een recep-
tie en open huis plaats. Tevens wordt het
nieuwe kantoor geopend, 's Avonds is er
voor genodigden een feestavond met een
warm en koud buffet.

50 jaar getrouwd

Het echtpaar van Ruller-Ruiters herdacht 14 juni het feit dat zij 50 jaar getrouwd
waren. Het echtpaar woond al dertien jaar in Vorden aan de Beatrixlaan.
De heer van Ruller is een van de oprichters van het dagblad „Trouw". Tijdens de
receptie in hotel Bakker werd hij dan ook namens het dagblad gefeliciteerd. De
heer van Ruller was in zijn aktieve loopbaan wethouder van de stad Groningen. In
Vorden heeft het echtpaar het goed naar hun zin en hebben hun hart verpand aan
de Achterhoek.

Oud Vorden"
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

De Vordense dorpsbleek gezien van de Peppelbrug. In de verte het Komvonder. Deze foto
werd in 1910 gemaakt. In die tijd werd de bleek nog gebruikt door Vordense huisvrouwen
voor het bleken van de was, daarna werd deze in de beek gespoeld. Sommige Vordenaren
hebben er moeite mee dat ook dit plekje gaat verdwijnen, er zijn boompjes geplant en er
komt een trapveldje. Op verzoek opnieuw geplaatst.

Het beste in leer
kochten we voor U in op lederwarengebied. Een grote kollektie.

* portemonnees
* portefeuilles
* rijbewijsetuis
* sleutelhangers
* riemen
maken het kiezen voor u makkelijk. «LJ

WULLINK
Dorpsstraat 4, Tel. 1342. Vorden.



H.H. LANDBOUWERS
O LEl vJ l O l L V-J nodig voor de mais?
In samenwerking met ZEUS BETON, fabrieken te
Hardenberg en Oirschot, hebben wij een uniek systeem
voor U tegen een konkurrerende prijs.

Ook de aanleg van kuilvoerplaten zonder zijwanden in
klinkers en beton verzorgen wij gaarne voor U.
Vraag eens vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave!
Tevens voor erfverhardingen en bestratingen.

GROND- en STRAAT WERKEN

LINTELO TEL. 05431-273

Skil graskant-
maaier type 537 H
200 Watt.
Gazontrimmer met flauw
gebogen steel.
Voor optimaal grasmaaien
op de moeilijkste plaatsen.
Maai breedte 225 mm. f|
Van169.-voor

129?°

Kenner
hondebrok 25 kg
De complete maaltijd voor
uw hond. Kenner is een
volledig en volwaardig
voedsel. Bevat de juiste
voedingsstoffen zoals
dierlijke en plantaardige
eiwitten, mineralen,
sporenelementen,
vitaminen.
Van 48,95 voor 4495

valma
brandblusser
Om snel en goed te blussen
als het moet.
Inhoud 1/2 liter. Voor boot,
auto, caravan of tent of
gewoon thuis. Compleet
met draagbeugel.
Van 19.25 voor

Prijzen incl. BTW geldig t/m 19-6-'82

doet z'n naam eer aan!

Meer dan 150 winkels in Nederland, in uw regio:

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

'%0% mm mm •••*«*••• ^P^PB *•*••••

Rolgordijnen
Rolhorren
Hordeuren
Balastores
Lamellen zonwering
buiten zonwering
Doe het Zelf Centrum Harmsen
Vorden, tel. 1486

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

Voor vader een sportief geschenk

, helderen scherp voor
natuur en vakantie.

VrïjetJjdS kleding, voor een mooie zomer
Shirts, schorts, zwembroeken.

Alles voor de

Tennissport.
Jacht- en sporthandel

Martens
\ttedt JoeltrefftnJI

Zutphenseweg 9, Vorden

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP-VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTIISIG

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Te koop: Boerenkoolplan-
ten.
A. Dimmendaal, Ruurloseweg
102, Vorden.

Gereedschap voor hout, me-
taal, kunststof en de tuin.
Opbergkastjes, Rollykits en
gereedschapkisten. Werkban-
ken,
Lijmen en kitten.
Doe het Zelf centrum Harmsen
Vorden, Tel. 1486

Te koop: jonge herders 8 w.
ingeënt.
Klein Tiessink, 't Oltwater 1,
Ruurlo. Tel. 2596.

Te koop: slaplanten -l- kool-
planten
G. Voskamp
Larenseweg 4, Vorden.

De grote verrassing
voor Vader

Zo'n prachtige

herenfiets van
Rijwielbedrijf

„TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden, telefoon 05752-1256

Keuze uit diverse modellen, mer-
ken en kleuren.

Te koop: halve ha. gras.
JA. Berenpas, Mosselseweg 1

VADERDACKADOS

ZONDAG 20 JUNI

Igereed-
•schapskist~ klauwhamer:

i:

HUBODOLPHIJN
Tel. 05735-1368, Ruurlo Bar-

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461Ainbl»dlng«n zi|n g<ldlg Urn zaterdag 10 Juli • t «n zoling
••d itr.kl. Prijitn g*<<**n ilg«h««ld In 3» wlnk.l

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

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

000000000-S00000000000000-

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

HOOOOOOO-OC^OOOOOOOOOOOOOOJ

Verwen Vader en u zelf met rolluiken...
HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000
RUURLO

heeft deze rolluiken in z'n programma.

Door eigen import zal U de prijs bijzon-
der meevallen.

Enkele voordelen:

ISOLATIE (Warmtewering in de zomer en koudewering in de winter).
Geen onderhoud, door aluminium of kunststof lamel uitvoering
Leverbaar in 8 kleuren
Geluidswering. (Grandioos resultaat)
Ideaal vooral voor de slaapkamer, kinderen gaan op tijd slapen en
worden 's morgens niet zo vroeg wakker
En wat denkt U van diegene die nachtdienst hebben?
Diverse bedieningsmogelijkheden, doch normaal worden de meeste
Rolluiken bediend d.m.v. automatische bandopwinders.
Als U nu echt ENERGIE wilt besparen, vraag dan vrijblijvend een
offerte aan.

yy Winkeliers of verenigingen die
weer willen deelnemen aan onze
jaarlijkse braderie, gelieve zich aan
te melden bij de heer Emsbroek, tel.
2081.

De braderie is op donderdag 29 juli a.s. De kosten
inclusief kraam zijn f 50,- Verenigingen f 10,-
reduktie.
Aanmelden voor 14 juli a.s.

een vader is ook maar een mens!
En daarom stelt hij het best op prijs als hij zo nu en dan eens extra aandacht en waardering krijgt. Zeker op die speciale
dag in juni, die aan hem is gewijd. En dan is 't-ie extra blij met zo'n fijn stuk gereedschap. Of met een handig hulp-
middel, dat het tuinwerk plezieriger maakt. Of met iets anders voor z'n hobby. Goed idee: stap eens binnen bij Barend-
sen, waar wel duizend kleine en grote dingen zijn om een vader mee te verrassen.

boreridseii Zutphenseweg 15 — Vorden — Tel. 1261
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