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Verkeersvoorstellen college houdt
gemoederen in Vorden danig bezig
Veel publiek en veel insprekers hij de donderdagavond gehouden openbare vergadering van de
raadscommissie Algemeen Bestuur. Onder meer kwamen deze avond de voorstellen van het
college aan de orde met betrekking tot de omleiding van het doorgaand verkeer. Burgemeester
Vunderink stelde in het kort dat het college voorstander is van omlegging van het zware ver-
keer. "We verwachten wel dat hij realisering een zekere verhoging van het ongevallenrisico zal
plaatsvinden", zo gaf de heer Vunderink te kennen.

Alvorens de raadscommissie zich over het
voorstel van het college boog, hadden een
aantal insprekers hun bezwaren kenbaar
gemaakt. De heer W. Polman sprak in zijn
funkt ie als voorzitter van de plaatselijke af-
deling van het KNOV. Hij toonde zich te-
genstander om het verkeer om te leiden.
"De levensader wordt dan uit het dorps
weggetrokken. Dus omzetvermindering
van de winkeliers". Polman had een andere
oplossing voor ogen. Ten eerste aan het be-
gin en eind van de Dorpsstraat borden
plaatsen, daarnaast het inschakelen van ra-
darapparatuur. Omdat het verkeer zich
vooral op vrijdag tijdens de markt toespitst
adviseert hij de Komvonderlaan door te
trekken en een stopverbod op vrijdagmor-
gen in de Dorpsstraat voor vrachtwagens.
De heer N. van Goethem uitte zijn bezwa-
ren namens vijf horecabedrijven aan de
Dorpsstraat. Hij stelde dat omlegging van
het verkeer catastrofaal zal zijn voor de ho-
reca. Hij verwachtte een omzetdaling van
.40-60 procent, waardoor arbeidsplaatsen
op de tocht komen te staan. De heer van
Goethem haalde een aantal voorbeeldlen
aan van gemeentes waar het verkeer ook is
omgeleid en waardoor het ene na het ande-
re horecabedrijf gedoemd was te verdwij-
nen. De heer Lammers, voorzitter van de
winkeliersvereniging noemde omleiding
van het verkeer "de nekslag voor vele win-
keliers in Vorden". Wanneer het alleen bij

het zware vrachtverkeer zou blijven be-
staan daartegen geen bezwaren van de win-
keliersvereniging, zo stelde Lammers.

Dierenarts Dr. Warringa hield een warm
pleidooi voor de bewoners van de Horster-
kamp. "Wanneer hiet het zware verkeer
door heen gaat, zullen vele huizen in waar-
de dalen", zo stelde hij.
De commissie algemeen bestuur kon niet
tot een eensluidend oordeel komen. De
heer Chr. Voerman zal wel wat in de voor-
stellen van het college. Hij vroeg zich alle-
reerst af of één en ander wel haalbaar is. De
heer Voerman bepleitte de mogelijkheid
open te laten, dat wanneer na bijvoorbeeld
anderhalfjaar zou blijken dat er een ver-
keerde koers is ingeslagen, de zaak te her-
zien. In een radarkontrole zag hij niets. Wel
in middengeleiders en verkeerslichten
welke laatste door de oversteker bediend
kunnen worden. Omleiding van het ver-
keer via de Zuidroute vond Voerman overi-
gens een goed alternatief. De heren Ban-
nink en Tjoonk zeiden "laten zoals het is".
Wel toonden beide heren zich voorstander
van het doortrekken van de Komvonder-
laan.
De heer J. Bosch wilde niet eerdereen defi-
nit ief standpunt innemen alvorens er wat
meer inzicht is in het totaal van de te ne-
men maatregelen en wat precies de kon-
sekwenties zijn. Wel staat de Partij van de

Arbeid nog steeds achter het standpunt om
het doorgaande verkeer om te leiden, zo zei
Bosch.
De heer Vunderink konkludeerde tenslot-
te: de procedure wel door laten gaan en
voor de raadsvergadering van apri l nog wat
meer informatie op papier te zetten.

Burgemeester Vunderink:
"Poortwerkingen geen
succes"
De commissie Algemeen Bestuur hield
zich donderdagavond een geruime tijd be-
zig met de voorgenomen verkeersvoorzie-
ningen in de woonwijken. Ook hier kwam
men er nog niet helemaal uit. Burgemees-
ter Vunderink deelde mede dat de proefdie
is genomen met de zogenaamde poortwer-
kingen geen succes zijn geworden. "Er
blijft dan over omm verkeersdrempels te
leggen. Een soort slalom-effekt", aldus de
heer Vunderink. Hij vond wel dat de in-
spraak van de bewoners van de wijken
zwaar moeten wegen. De heer Bosch haak-
te hierop in en stelde voor dat wanneer de-
ze gesprekken met de bewoners hebben
plaatsgevonden eerste dan met een voor-
stel aan de raad te komen. De heer Voer-
man sloot zich bij de zienswijze van de heer
Bosch aan. De heer Bannink was van me-
ning dat er niets in de woonwijken behoef-
de te worden gedaan. "En vooral geen ob-
stakels", aldus Bannink.

De heren Tjoonk en Bosch stelden voor, dit
in tegenstelling tot de zienswijze van de he-
ren Bannink en Voerman, om van de Bur-
gemeester Galleestraat een voorrangsweg
te maken. Met het voorstel van de heer
Vunderink om akkoord te gaan met de
doelstellingen van het collegevoorstel ging
de commissie akkoord. De kwestie van uit-
voering zal dan in een later stadium aan de

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. OpenstellinggemeentehJ^rrnaandag- 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 J.F.
Geerken: vri jdagvan 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tol 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Behoefte onderzoek naar l en 2 per-
soonshuishoudens.
2. Gebruik zomerhuisjes en gebruik gara-
ges e.d. als woonruimte
3. Publikaties ingevolge de Wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen.
4. Verleende vergunning vooreen collecte
5. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Behoefte onderzoek naar l en 2 persoonshui-
houdens
De woningbouwvereniging "Thuis Best" is
voornemens - in overleg met de gemeente
Vorden - dit jaar te starten met de bouw van
een achttal woningen voor alleenstaanden
en tweepersoonshuishoudens (vroeger
ook wel genoemd van Dam-eenheden).

Deze 8 eenheden zullen bestaan uit:
- 4 eenheden (begane grond) met een
woonkamer/open keuken/ badkamer/toi-
let en één slaapkamer;
- 4 eenheden (verdieping + zolder) met een
woonkamer/open keuken/toilet en één
slaapkamer op de verdiepingen een badka-
mer/berging en een tweede slaapkamer op
de zolderruimte.

De huurprijs van deze eenheden zal zo
rond de f250,- tot f275,- per maand ko-
men te liggen.
Naar verwachting kunnen voor deze een-
heden voldoende gegadigden worden ge-
vonden binnen de huidige groep van inge-
schrevenen bij de woningbouwvereniging.
De vraag of en zoja in welke omvang in de
toekomst doorgegaan moet worden met de
bouw van dergelijke eenheden, is uiteraard
afhankelijk van de behoefte daaraan. Daa-
rover heeft de woningbouwvereniging en
ook de gemeene Vorden geen duidelijk
beeld. Om die reden verzoeken wij dan ook
een ieder die voor zo'n eenheid in aanmer-
king zou willen komen (1983 en volgende
jaren) zich schriftelijk te melden bij burge-
meester en wethouders. Kandidaat gega-
digden dienen wel een economische- en/of
sociale binding met de gemeente Vorden
te hebben. Ter secretarie afd. l kunnen zo
nodig nadere inlichtingen worden verkre-
gen.

Zou u dus in de naaste toekomst voor zo'n
eenheid in aanmerking willen komen, dan
is het belangrijk dat u zich meldt. Bij geble-
ken belangstelling zullen wij trachten een
contingent voor de bouw van deze wonin-
gen in de wacht te slepen.
Ingeschrevenen bij de woningbouwvere-
niging "Thuis Best", die zich tot op heden

aldaar niet gemeld hebben als gegadigden
voor zo'n eenheid worden eveneens ver-
zocht zich aan te melden.

Gebruik zomerhuisjes en gebruik garages
e.d. als woonruimte.
Alweer enige tijd geleden is in de gemeen-
te Vorden gestart met een inventarisatie
van zomerhuisjes en illigale woonruimten
in de gemeente. De reden hiervan was dat
er in de loop der tijden enige wildgroei
werd geconstateerd. Wildgroei dat met na-
me omdat diverse objecten die in het verle-
den zijn gebouwd als garage, berging o.i.d.
voor deze doeleinden beschikbaar worden
gesteld.

Aangezien dit niet is toegestaan op grond
van wettelijke bepalingen (Woningwet;
Wet op de Ruimteli jke Ordening; Bestem-
mingsplan; bouwverordening; verorde-
ning recreatie-woonverblijven) is een in-
ventarisatie gemaakt van de tot nu toe be-
kende strijdige situaties. Voor die kwesties
wordt in overleg met betrokken eigenaren
gestreefd naar een afbouw van die strijdige
situaties.
Los van het feit dat de wettelijke bepalin-
gen gebruik als woning c.q. zomerwoning
niet toestaan, kan het wel gebruiken als zo-
danig gevaarlijke situaties teweegbrengen.
Woningen, dus ook zomerwoningen, wor-
den bij de bouw beoordeeld op construc-
tie-eisen van veiligheid, waaronder brand-
veiligheid. Voor woonruimten gelden in
dat verband strengere eisen dan voor ber-
gingen, garages e.d. Er kunnen zich - in-
dien dergelijke ruimten toch worden ge-
bruikt als woonruimte - bij brand dan ook
sneller persoonlijke ongelukken voordoen.
Ook zijn wij van mening dat zomergasten
die in Vorden verblijven moeten kunnen
rekenen op in deze tijd passende accomo-
datie. Ook voor permanente woonruimte
dient passende accomodatie ter beschik-
king te staan.

Naast het strijdige gebruik van garage's e.d.
als woning of zomerwoning is ons eve-
neens gebleken dat er diverse panden zijn
die wel als zomerwoning zijn bestemd,
doch die voor permanente bewoning in ge-
bruik worden gegeven. Ook dit is een situa-
tie die zich niet verdraagt met de bepalin-
gen van de recreatie-woonverblijvenveror-
dening. Dergelijke woningen mogen in
principe slechts worden gebruikt geduren-
de de periode april - october. Het college
van burgemeester en wethouders kan
evenwel vrijstelling verlenen van die bepa-
ling. Die vrijstelling - en overigens ook het
gebruik gedurende de periode april - okto-
ber - kan echter slechts betrekking hebben

op het gebruik als zomerwoning. Perma-
nente bewoning is niet toegestaan. Een ge-
bruiker van zo'n woning dient dus te be-
schikken over woonruimte elders.
Is er in het verleden misschien minder
stringent opgetreden, voor de toekomst
staat de gemeente Vorden een beleid voor
waarbij strenger opgetreden wordt tegen
met wettelijke bepalingen strijdige situa-
ties.
Men dient er dan ook op bedacht te zijn dat
men niet zonder toestemming van de ge-
meente allerlei bouwwerken als garage's
e.d. gaat inrichten en gebruiken als woon-
ruimte en/of zomerhuisje, dan wel zomer-
huisjes permanent gaat (laat) bewonen.
Doet men dat toch dan moet rekening wor-
den gehouden met een optreden daartegen
van de zijde van de gemeente.

Publikaties ingevolge de Wet Arob; verleen-
de bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikat ie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer W. de Lange, Wildenborch-
seweg 25 te Vorden, voor de herbouw, het
veranderen en uitbreiden van zijn woning
aldaar.
2. Aan de heer H.J. Koning, Wilhelmina-
laan 18 te Vorden, voor het bouwen van
een tuinschuur aldaar.
3. Aan mej. T. Voos, Berend van Hackfort-
weg 54 te Vorden, voor het bouwen van een
carport aldaar.
4. Aan de heer J.W. Nijland, Zelledijk 5 te
Vorden voor het vergroten van de boerderij
aldaar.

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeesteren wethouders hebben voor
de periode van 29 maart tot en met 3 april
1982 een collectevergunning afgegeven
aan Sakor.

Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman zal op l april a.s.
niet in de gelegenheid zijn het wekelijkse
spreekuur te houden.

raad worden voorgelegd. Speciaal met dit
laatste waren een drietal insprekers uit
Brinkerhof het niet eens. "Het wordt weer
voorjaar, de kinderen gaan weer buiten
spelen, dus dring op spoed aan", zo kreeg
de commissie te horen.

Gemeente gaat met
buurtbewoners praten
over de te nemen
verkeersmaatregelen
De gemeenteraad van Vorden heeft dins-
dagavond uitvoering gesproken over de te
nemen verkeersmaatregelen in de woon-
wijken. Burgemeester Vunderink vertelde
dat ereen brief was binnengekomen van de
bewoners uit de wijk Brinkerhof met het
verzoek spoed achter de besluitvormig te
zetten.
De raad ging akkoord met het voorstel van
het college om binnenkort te gaan praten
met de bewoners uit de wijken.
Gezamenoijk zal worden bekeken welke
maatregelen genomen dienen te worden.
Er zal een keuze gemaakt woren uit ver-
keersdrempels of verhoogd plateau of een
knik in de weg. De heer W. A. Kok bepleitte
het aanleggen van verkeersdrempel.
Op vragen van de heer Bosch antwoordde
de heer Vunderink dat de raad nauwgezet
zal worden geïnformeerd over de gesprek-
ken met de buurt. Zijn er financiën mee ge-
moeid dan komt het college via de commis-
sie financiën eveneens nader op deze mate-
rie terug. De heren Bosch en Tjoonk spra-
ken hun voorkeur uit om de Burg. Galle-
straat tot voorrangsweg te bombaderen.
"We zullen hierover serieus nadenken en
binnenkort met een voorstel komen", al-
dus de heer Vunderink.

In de raadsvergadering vaj^i kon een na-
der onderdeel van het ver^Byplan aan de
orde te weten wel of geei^Jjleiding van
het verkeer of alle van het vrachtverkeer.
De heer Bosch kreeg te hoi en dat in die ver-
gadering ook een voorstel ter tafel zal ko-
men met betrekking tot c^kruispunten
aan de Rondweg. De h^Bosch infor-
meerde in Hoeverre er plarïnen zijn voor
het aanleggen van nieuwe fietspaden. "We
moeten niet alleen oog hebben voor het
verkeer in het dorp maar ons ook de ver-
keersveiligheid in het buitengebied reali-
seren" aldus de heer Bosch.
Volgens burgemeester Vunderink zijn er
inderdaad mogelijkheden om subsidies ter
verkrijgen voor het aanleggen van fietspa-
den. Momenteel waacht de gemeente nog
op een advies van het Recratieschap. "Op
basis daarvan zullen we bekijken in hoe-
verre en nieuwe paden aangelegd moeten
worden. Wel hebben we een subsidiever-
zoek ingediend voor het fietspad te noor-
den van de spoorlijn", aldus burgemeester
Vunderink.
Op het verzoek van de heer Tjoonk ant-
woorde de heer Vunderink dat het college
niets voor voelt om de Kerkstraat éénrich-
tingsverkeer te maken. "We moeten het
verkeer niet nodeloos belemmeren", aldus
de voorzitter. De heer C* Chr. Voerman
was blijk met het initiatief van de bewoners
uit de Brinkerhof.
De heer Bannink adviseerde toch nog eens
goed te overwegen wat te doen "We moe-
ten ons realiseren dat hetgeen korte ter-
mijn maatregelen zijn. Nu zij het jong
woonwijken met jonge kinderen. De kin-
deren worden ook ouder. Ik weet niet of er
over een aantal jaren nog wel zo'n behoefte
is aan obstakels op de weg." Ik heb er in elk
geval een gruwelijke hekel aan", aldus Ban-
nink.

Opbrengst Simavi
De kollekte voor Simavi is weer uitstekend
geslaagd, n.l. f6734,20.
Hartelijk dank aan allen die gaven en bove-
nal aan alle kollektanten.

Kindervakantiespelen
1982
Weet u nog die drie dagen vakantiespelen
op het Wiemelink in augustus? Dat was me
een succes. Dit moet een traditie worden
zeiden kinderen en ouders. Dit vindt ook
de Stichting Sociaal-Kultureel werk, die
één en ander organiseert. En die heeft de
ploeg organisatoren van W. Blom weer be-
reid gevonden daar zijn schouders onder te
zetten.
Wat er gaat gebeuren? Wij hebben ge-
hoord, dat dit jaar alles zal draaien om de
traditionele Hackfortfeest. Het is de bedoe-
ling, dat op het Wiemelink een kasteel
wordt gebouwd met alles erop en eraan.
Dat wordt dus ook verkleden geblazen. En
het schijnt ook iets te maken te hebben met
een schot, die is zoekgeraakt U hoort er
binnenkort meer van.

Port betaald

Port paye
kantoor Vorden

Tentoonstelling van
werken Jan Kost
A.s. week organiseert de vereniging Oud
Vorden in de bovenzaal van de AMrobank
een tentoonstelling van schilderijen en te-
keninen van onze Vordense schilder Jan
Kost.
Jan Kost, geboren op 12 december 1914
volgde na de lager school de ambacht-
school waar ij het schilsdersvak leerde. Na
de school trad hij in dienst bij schilder Jo-
rissen hier in Vorden waar hij zich in het
vak bekwaamde.
Na de oorlog begon hij voor eigen rekening
als reclameschilder te werken. Naast werk
voor reclameburo's verzorgde hij o.a. de il-
lustraties van H. Odink, De Molle van v.d.
Lugt en meerder boekomslagen. Naast dit
werk verschenen talrijke olverfschilderi-
jen, aquarellen, pan- en potloodtekenin-
gen en pastels van zijn hand.
Bloemen, landschappen en boerderijen
hadden zijn belangstelling maar het liefst
schilderde hij oude geveltjes. OOk de Vo-
roden Kerk is door hem diverse malen
ophet zoek gezet. Het laatste doek dat hij
van deze kerk maakte behield hij zelf en is
thans ook nog in het bezit van Mevr. Kost,
die gelukkig ook nog tal van andere stuk-
ken van zijn hand in haar bezit heeft. Te
jong naar onze begrippen overleed Jan
Kost op 13 juni 1975.
Toezegging van mevr. Kost en andere be-
zitter van zijn werk maken het mogelijk een
uitgebreid overzicht te geven van wat van
zijn hand verschenen is. De tentoonstellen
is geopend van dinsdag 6 april t/m vrijdag 9
april.

(zie advertentie)

Kinderkoor
"De Kinderrei"
Het kinderkoor "De Kinderrei" gaf dezer
dagen in het dorpscentrum een openbare
les, waarvoor een flinke publieke belang-
stelling bestond.
De kinderen gaven een opvoering van de
musical "Meester Pennelik". Er werd door
de jeugd enthousiast gespeeld en gezon-
gen, zodat het publiek volop aan haar trek-
ken kwam.

Aanwinsten bibliotheek
VOLWASSENEN
Bach, R. verweg is heel dichtbij: Drost
Brouwer, A.C. Op weg naar morgen: Ke-
mal, YMemed:Herbert J.Hetrattenleger:
Boscamp, Adieu Mombasa: Leht, Van
paardebel tot speelklok: Consumenten,
ABC 1982: Schrage, Overgangsjaren:
Challis, en Elliman, Kinderarbeid; nu nog:
Scheepmaker, en V. Soest Zdagsdichters:
corsarik De schorpioen, Orgae, Over lief-
de: Maaskant, Woonboerderijen: Hughes:
De schok van het nieuwe.
KINDEREN
Rutgers, Het licht in de ogen: St John,
Waaarde rivier ontspringt: Bodenheim: In
Holland staat een huis: Jongh. Het werk
van de jachtopziener, Baajens. Walvlissen
in nood.

GEBOREN: geen.
ONDERTROUWD: G.H.Th. Lurvink en
G.A.J. Peppelman
GEHUWD: geen.
OVERLEDEN: J.E. Mühlbauer, oud 65
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
3 april 19.00 uur Palmpasenviering
4 april 9.00 uur Passie- en palmviering
5 april 19.30 uur boeteviering.

R.K. KERK VORDEN
3 april 17.30 uur Vorden, Palmpasenvie-
ring
4 april 10.45 uur Palm- en Passie-viering
7 april 19.30 uur boeteviering.

HERVORMDE GEMEENTE
zondag 4 april 10.00 uur ds. J.C. Krajen-
brink. Openbare belijdenis en Bevestiging
van lidmaten.

WEEKENDDIENST TANDARTS
F.D. Aartsen, Eibergen. tel. 05454-2088.
J. Pieters, Doetinchem. tel. 08340-35700.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 3 en zondag 4 april dr. Haas.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 3 april 12.00 uur tot maandag 5
april 7.00 uur dr. Warringa tevens avond en
nachtdienst.

TAFELTJE DEK JE
Memvr.Takkenkamp Tel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, Tel. 6875 Graag bellen tus-
sen 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. A. Swart, spreekuren maandag 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
40a, tel. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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 085-452220.

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.



Herschi sinas
1 literfles
geen 0.89 maar

Q69

Café noir
per pak
van 1.45 voor

125
m m

Porkibruno's
spekken
grote zak
van 1.98 voor

159
m m

Cafémel
halfvolle
koffiemelk
1 liter
van 1.98 voor

169
f m

Chocolade
spritstongen
pak 9 stuks
van 1.89 voor

149
m m

Kathy Vanille
of droptoffees
zak 150 gram
van 1.75 voor

129
Duyvis fuif nummers,
pret/etters of
lachbekjes
met gratis stickers
van 1.59 voor

139
m m

Kletsmajoors
per pak
van 1.89 voor

169
* • ^^^K

Ad v. Ge/oven
of Flipsateh
van l .59 voor

129
Sukretinne
500 tabletten^
gratis roerlepel
van 6.25 voor

475
Tricel
fosfaatvrije
zeeppoeder
koffer 2 kilo
van 6.25 voor

549
Dixan
vat 4 kilo
van 14.95 voor

12?s
Gena gold
sinasappelsap
pak 1 liter
van 1.49 voor

129
Gena gold
appelsap
pak 1 liter
van 1.59 voor

139
Mil/wood
Irish cream
fles van 10.95 voor

995
Lattenstoel
Verstelbaar
7 fats. Wit of bruin
Met epoxy frame
Vaste VS prijs

5495
, Tuinset serie C bestaande uit:
3 standenstoelen en 1 capriofrelax
stoel met tatef 80 cm
Vaste VS prijs

Geldig van 1/4-3/4
Magere
Varkens-
lappen
kilo

098
Slavinken
±90 gram
4-\-1 gratis
~ 5 stuks

398
Mager
Varkens-
poulet
250 gram

Cordon bleu
zacht varkensvlees met ham en
kaas. Per stuk
±150 gram
deze week 500 gr.

nei nam en

593
Tartaartjes
± 80 gram
nu 4 stuks

393
Gekookte
gelderse
worst
150 gram

09
Johma
huzarensalade
cup 150 gram
van 1.2ovoor O?9
Rauwe ham
100 gram 169
Mager
Ontbijtspek
100 g r a

•j 28
Maande-Dinsdag- Woensdag
Schouder-
karbonade
kilo

898
Maanc
Speklèfapen
kilo

Q98
Dinsdag
Verse worst
grof of fijn
kilo

793
Woensdag
Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo

Tuinset serie B bestaande uit:
2 lattenstoeten laag en 2 hoog model +

kussens en tafel 90 cm. -f kleedje en
parasol met betonnen voet.
Vaste VS prijs ^% ̂ ^ ̂ \ m

6?8

HL
Geldig van 1/4 -3/4

Eigenheimers
5 kilo
Attentie: door ze t
tijdens het transpon voorzichtig te
behandelen voorkomt u 'stoot-"
blauw'. Ze zijn prima van kwaliteit\
en bloem/g op schotel.
2 forse kroppen
Sla

Per stuk

f 25

Q65
1e kwaliteit
Champignons
250 gram

Heerlijke
Marok-
valencia late
sinaasappels
gewicht 2.7 kilo
18 stuks

495
Maandag:
jonge
Raapstelen
kilo l78

Dinsdag:
jonge
Bladspinazie
kilo

148
Woensdag:
2 krop
Sla +
1 komkommer
samen

495
m m

Prachtige
Kaaps
viooltje
per stuk 2.25
3 stuks

Prachtig
Gemengd
boeket
chrysant iris
gerbera groen

Attentie: vanaf donderda
vrijdag treft u bij al onze filialen een
prachtige kollektie tuingoed aan.
o. a. perkplanten, heesters en coni-
feren. Velen waren het afgelopen

•weekend verrast door de prach-
Itige sortering en de prijs!!!

'Voor een glas bier of na 't eten'
Underberg
nu set a
3 flesjes

Claerijn
jonge jenever
1 liter

1575

Drambuie
f les 0.7 liter
deze week

2

Henkes
bessenjenever
fles 1 liter

Goudse kaas
jong belegen
kilo

945

Becel
dieet-
margarine
kuip 250 gram nu

110
m m

Reddy
zonnebloem
margarine
kuip 500 gram

165

Jacky
smulpudding
6 smaken. 500 gr.
van 2.09 voor

Voor uw palmpasen/
Paashaan
10u gram
bij uw VS

169

O?5

Veluws
volkoren
brood
800 gram

169
f m

Krentebollen
zak 6 stuks
nu

209

379--
MARKT

Veertjesbed
gedessineerd VS prijs 34.95
Met J. 5 cm polster m ••
VS prijs ƒ i A4750

Curver bloembakken
bruin en beige
40 cm
van b. 25 voor

80 cm A
van 9.95 voor m.

Geldig van 1/4 - 7/4

Tuinset serie A bestaande uit:
4 all weather stoelen^ tafelrond 70 cm -j-

parasol J 80 cm en plastic parasolvoet.
Vaste VS prijs *Ê^ ̂ C\C

12995

Slaapzakken
160X 190 cm.
Diverse kleuren
Vaste VS prijs '

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENIG - GOOR • VORDEN



Hartelijk dank aan al diegene
voor de vele felicitatie's bloe-
men en cadeau'sdie wij moch-
ten ontvangen op ons 45-jarig
huwelijksfeest.

GERRITENRIEK

TRAGTER

Vorden, B. v. Hackfortweg 14

Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
ons dochtertje

INGRID

Wim en Ria Loman

30 maart 1982
7251 JC Vorden
Galgengoorweg 5

Hartelijk dank aan allen die ons
50 jarig huwelijk tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt,
hetzij door uw komst of kado's
en bloemen.

Joh. Wesselink

B.H. Wesselink-
Brummelman

Vorden, april 1982
Eikenlaan 23

Zomerse ruit plisérokken vanaf
f39,-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Te koop: puch Maxi S
vraagprijs f 225,- bouwj.
1979
Tel. 05750-20591

ATTENTIE: voor de aanst.
feestdagen verse haantjes, kip
en eieren.
Het vanouds bekende adres
Poeliersbedrijf Rossel. Nieuw-
stad 45, Tel. 1283.

Meisje van 1 7 zoekt werk in de
huishouding en eventueel voor
oppas van 19 juli t/m 6 augu-
stus.
Tel. 6426.

Te koop: scharreleieren van
krielkippen voor konsumptie of
broeden.
Tel. 1643

Rcparalk-

IVÖKKINK
Nicuwsi.nl 1 4 - Vnuli-n

Petefoon 05752 2ixft

Hebt U leuke spulletjes voorde
Pretty Markt?
Bel dan 2407 en het wordt elke
1 e zaterdag van de maand bij U
gehaald.

Rolluiken
de compleetste zonwering le-
veren wij in verschillende kleu-
ren en met alluminium en
P.V.C, lamellen.

ROLLUIKEN
bieden bescherming tegen
* kou - sneeuw - vorst - storm

en regen
* inkijk en geluid

JJnbraak
* hitte en licht inval
Voor showmodel: informatie
en gratis plaatsing:

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Heden werd door een noodlottig ongeval uit ons mid-
den weggerukt onze innig geliefde dochter, zus en ver-
loofde

RIAHUETINK

op de jeugdige leeftijd van 21 jaar.

Rust zacht lieve Ria

Vorden: BJ. Huetink
G.H. Huetink-Breuker
Bert

Laren: Herman Kok

7251 CB Vorden, 26 maart 1982
Het Elshof 14

De teraardebestelling heeft 31 maart 1982 te Vorden
plaatsgehad.

Plotseling werd door een noodlottig ongeval uit onze fa-
miliekring weggerukt onze lieve nicht

RIAHUETINK

op de leeftijd van 21 jaar.

Vorden: B.H. Breuker
J.C. Breuker-Jansen
J.W. Klein Bramel-Breuker
neven en nichten

Vorden 26 maart 1982

Diep bedroefd en geschokt delen wij U mede dat na een
tragisch ongeval onze hoofdmajorette

RIAHUETINK

is overleden.

Voor alles wat zij voor de vereniging deed en was, blij-
ven wij dankbaar. Tevens wensen wij haar familie en
haar verloofde Gods hulp en kracht toe in deze voor ons
allen moeilijke tijd.

Vorden, 27 maart 1982

Bestuur, leden en supportersclub
Chr. Muziekvereniging
"SURSUM CORDA", Vorden

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlij-
den van ons lid

RIA HUETINK

Haar sportieve inzet zullen wij in ere houden.

Bestuur en leden
Gymnastiekvereniging
Sparta

Door een noodlottig ongeval werd weggerukt ons buur-
meisje

RIAHUETINK

Fam. Pardijs
Fam. Gr. Jebbink
Fam. Ribbink
Fam. Koren
Fam. Steenbreker
Fam. Diekerhof

Vorden 26 maart 1982

Bent u aan een nieuwe

motorgazonmaaier
toe?

Wij leveren u elk gewenst type.
De gangbare modellen uit voorraad le-
verbaar.
Vraaft u inlichtingen bij:

Fa. Kuypers
Vorden, Tel. 1393

Voor een gezellige en gezonde paastafel hebben
wij voor u ovenvers

Paasbrood
Krentebrood
Rozijnenbrood
en vele soorten

Brood en broodjes
Alles van de warme Bakker: bestel tijdig bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Gilleestraat 22 Vorden Telefoon 05752.1877

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdag 9 april 1982 (Goede vrijdag)
Gesloten zullen zijn

In verband hiermee, wordt de avondo-
penstelling van 9 april 1982 verplaatst
naar donderdag 8 april 1982.

De gezamenlijke banken van Vorden.

Veilig verkeer Ned. Afd. Vorden
en
Kon. Ned. Ver. EHBO. Afd. Vorden

Verkeersavond
Op dinsdag 6 april a.s. om 20.00 uur in
zaal Bakker. Te verzorgen door de Re-
gionaal Consulent de Heer Eijbersen.
Onderwerp: "Verkeer op de autoweg".
Ook niet leden hartelijk welkom.

De nieuwe collectie

voorjaarsstoffen
is binnen.
kom ze bekijken bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Vordense Marktvereniging
l.v.m. Goede Vrijdag wordt de week-
markt van 9 april a.s. verzet naar
woensdagmiddag 7 april a.s.
Aanvang 14.00 uur.

Het marktbestuur.

Te koop:

Hammond orgel
type M. Eminent II versterker. 2 Lem-boxen met
ingebouwde versterker voor zang - gitaar of PA.

W.H. DOLPHIJN
Esweg 30, Ruurlo.

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 06752-1787

Maak uw voorjaarsschoonmaak
extra goedkoop
In de maand april en mei 5%korting op vol-
gende prijzen

Kostuum 10,00
Pantalon 4,75
Colbert 5,25
Overjas 10,00
Regenjas 11,00
Rok 4,25
Japon 6,25

Dekens
Gordijnen

7,50
2,50

per m2

Mantel 10,00
Deux-Pièces 8,00
Trui-vest 3,00
Jack 7,50

Gratis halen en bezorgen 's maandags en vrijdags

Textielverzorging

SIEBELINK b.v.
Tel. 1465

Grote voorjaarsshow
donderdag 1 april 14-18 uur

vrijdag 2 april 10-21 uur

zaterdag 3 april 10-18 uur.

Tevens zaterdag 3 april gratis ontpekelen van uw auto.

* Peugeot en Talbotshow

* Alle nieuwe modellen zijn er.

* Samba het kleintje van Talbot

* Horizon Ultra

* Peugeot 505 Break.
* Leuke verrassing voor jong en oud

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
Peugeot-Talbot
Bleekstraat 14, 7255 XZ Hengelo Gld. Tel. 05753-1947

Wie begint er in deze tijd nog een bouwbedrijf?

WIJ
BOUWBEDRIJF WOLBRINK-MASSELINK

WAAROM
Omdat: vakwerk, advies en service tegen betaalbare prijzen

nog steeds gevraagd wordt.

Vanaf 5 april a.s. staan wij klaar voor al uw
verbouw, nieuwbouw, utiliteitsbouw, siermetselwerk,

onderhoudswerk, stallenbouw en sleufsilo's.

BAAK
Toverstraat 5

Telefoon 05754-677

HENGELO (G.)
Berendschotstraat 8

Telefoon 05753-2996

In verband met Goede Vrijdag is de avondopenstelling van het postkantoor te
Vorden gewijzigd nl.

Donderdag 8 april avondopenstelling tot 20.30 uur.
Vrijdag 9 april na 18.00 uur gesloten.

De directeur.

Grandioze voorjaarsshow
Uniek in de regio

* Hyf i. Video
* Orgels
* Tuinmeubelen

7 en 8 april vanaf 10.00 uur

Draaijer - Laren
Holterweg 3

GETIPT DOOR DE
RENATA FAN-CLUB!

jeugdschoenen
LEUK OM TE ZIEN. GOED ON TE DRAGEN.

WULLINJL
Vooraan in schoenmode Dorpsstraat 4, rei. 1342

Het bestuur van de WD afd. Vorden dankt mede na-
jnens Mr. MAV. Slingenberg, lid Provinciale Staten^
de 1077 Vordenaren die 24 maart j.l. hun stem
(waarvan 249 op de heer Slingenberg) op de WD
hebben uit gebracht.

Wilt u uw stem nog duidelijker laten klinken wordt
dan lid van de WD, en bel 21 72.



Delmonte
halve
perziken of
halve
abrikozen,
heel blik

Chaud-
fontaine
mineraal-
water,
literfies

Aardbeien,
heel blik

Heliema
pinda-,
hazelnoot
of kokos-
koeken,Gesorteerde

Regent
bonbons,
doos
400 gram

pak
175 gram.

Kip,
900 gram,
diepvries

Ceisha
asperges,
blik
250 gram

Advokaat,
fles 0,5 liter,

Produktvanille
roomijstaart,
voor
6-8 personen

Kopen
schotel en
soepkoppen

!d0.50li«r
\ Jonge

\ Goudse kaas Coca-Cola
literfies\ vacuüm

verpakt, kilo

Aardewerk
Bouquet
serie

Groente en fruitFranse
Golden
Delicious,
draagtas
2 kilo

Snelkookrijst
pak
400 gram

Hollandse, per krop
Komkommers,
Hollandse, perstuk
Tomaten,

Bambix, pak
180 gram varkenslappen,

mager, kilo
varkensbraadstuk, 1fl ÜQ
mager, kilo _____ __ l U , 30 Paasbrood,

rijk gevuld
met krenten,
rozijnen en
spijs,
± 750 gram

Hollandse, 500 gram
Paprika's, 9QQ
import, rode of groene, kilo L.JO
Alléén verkrijgbaar In filialen met een
groente- en frultafdellng.
Prijzen geldig tot en met 3 april a.s.

Alléén verkrijgbaar In filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 3 april a.s.

Mergpijpjes, 5 stuksRyvita, knackebröt,
pak 200 gram, licht of donker

Frisdranken, heie liter,
smas, citroen, cola of jewel

Appelsap of sinaasappelsap,
literpak _

Crabmeat, blikje 170 gram

ROSe Zalm, blikje 220 gram, hele moot _

Mosselen in ZUUr, potje 220 gram

Abee Zalmsalade, bakje 150 gram

Unox ragOUtS, blik 400 gram,
kalfs, kip, champignons of rundvlees

MateUS rOSé, fles 0,74 liter

Halfvolle koffiemelk, fles 1000 gram

V. Mei Ie ZOUtjeS, zak 100 gram,
ham, kaas of kamper-ui . .

Iglo kabeljauwf ilets, pak 400 gram

69
79

109
399
299
199
149

199
599
169

119
299

Zonnebloemolie, literfies. Vrij Produkt 299
Zoute pinda's, 250 gram, Vrij Produkt 199

Heinz huzarensalade, biik 475 gram
Filterzakjes nr. 2, so stuks

Knakworst,b"k2009ramai0stuks'L, Vrij Produkt

TJO Paco Sherry, fles 0,7 liter, medium dry

Winzerdank, fies 0,7 Hter,
'n frisse Duitse wijn 3 voor

199
99

379

10,00

Fourré rollen, chocolade of vanille, 19 stuks

V. Houten chocoladetabletten, so gram
melk, puur of hazelnoten _

Italiaanse vermouth, wit.fles07 iiter_s voor10,00

Bourbon-pudding,
vanille, chocolade, aardbeien of caramel

99
79

Rozebottelsiroop, fles 0,6 liter. Vrij Produkt 229
Dieetmargarine, kuipje 250 gram, Vrij Produkt 99

Unox bi-f i worstjes, 2 stuks
Karaat taf elmargarine, kuip soo gram
Karaat halvarine, kuip soo gram
Mayonaise, pot soo mi. _

Theezakjes, 20 stuks a 4 gram. Vrij Produkt 99
Melba toast, 5 pakjes a 6 stuks, Vrij Produkt _ 79

WokkelS, paprika of naturel. zak60gram_

Sardines, blik 120 gram

Jaffa sinasdrink, e pakjes
Gesneden champignons, potje 300 mi
Vierkante theebiskwie, pak 1 ?o gram

99
79
69
129
129
99
349
199
49

Smiths chips,
r\^r\ril/"^ r\£ iraf-i iral ^paprika of naturel,

zak 120 gram 99
RemiafhtesauS, emmer 0,6 liter.

JAC. HERMANS PRIJS-SLAG

199
Califbrnia SOep, groente, kip of tomaat, zakje

AugurkjeS, zoetzuur, 3/4 pot 179

Knakworst, potje 8 stuks 99
Magere dTOCOlademelk, houdbaar, literflakon 79

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden Stationsplein 31, Zutphen



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag l april
44e jaargang nr. 3

Enorme belangstelling afscheid dokter en mevr.
van Tongeren

Om vier uur vrijdag stond er een lange rij mensen hij hotel Bakker. Oud en jong waren gekomen om de dokter en mevr. v. Tongeren de hand te
drukken en kennis te maken met de nieuwe dokter de heer Haas en echtgenote. Het commité dat gezorgd had dat er een gezamelyke gift zou
worden aangeboden moest op een gegeven moment improviseren. Oma te Moller werd van huis opgehaald om eerderdan gepland de cheque te
overhandigen. De grote zaal stond totaal vol, en er stonden nog een lange rij mensen buiten. Gelukkig was het prachtig weer, doch voor velen
was het toch een hele opgaaf om zolang in de rij te staan.

De knoop moest worden doorgehakt er
moest even gestopt worden met het han-
den schudden, het woord werd gegeven
aan mevr. Pelgrum, die een keurige speech
hield, al had mevr. Pelgrum een duidelijke
stem doch velen hebben het niet kunnen
volgen, omdat ook velen nog buiten ston-
den. Op verzoek willen wij voor diegene
die de speech niet gehoord hebben deze nu
afdrukken in contact.

De oudste patiënte, mevr. te Moller (93
jaar) overhandigde de cheque ter grotte
van f5.441,50. Een luid applaus vertolkte
dat men zeer was ingenomen met dit gran-
dioze bedrag, dit had niemand verwacht en
dan nog wel in zo'n korte tijd, na de oproep
van het contact.

De dokter was dan ook sprakeloos en was
zeer onder de indruk. Ook hadden velen
nog een cadeautje meegebracht. Het moet

wel een hele opgaaf zijn geweest om de he-
le middag zolang de mensen te woord te
staan en toch werd er de tijd wel voorgeno-
men, ook de nieuwe dokter had vooreen ie-
der tijd wat men zeer waardeerde.
Het comité t.w. mevr. Dekker, mevr. Eskes
en mevr. Pelgrim de heer Haverkamp en de
heer Weevers danken allen voor het gestel-
de vertrouwen en voor uw gift, heden
woensdagmorgen is het giro nr. bij de Ra-
bobank

Dokter en Mevr. van Tongeren

Geheel onverwacht kwam er bij uw patiënten een briefin de bus waarin U mededeelde dat U om persoonlijke re-
den Uw praktijk hier in Vorden beëindigde en overdroeg aan dr. Haas.
Jammer zeiden we allemaal. Tien jaar lang hebt U de patiënten bij ziekte of ongeval medisch begeleid. Dag en
nacht stond U klaar en was U bij die patiënten die Uw hulp nodig hadden.
Ik dacht geen gemakkelijke taak want lang niet alle mensen zijn gelijk. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, zo ook
de mensen, de karakters lopen sterk uiteen en bij ziekte komen ze eigenschappen vaak naar boven. De één aan-
vaart het op een rustige manier, de ander wordt boos en opstandig, en dan is het de huisarts die probeert de pijn te
verzachten, de patiënt gerust te stellen, en zo mogen wij U schetsen als een dokter die de tijd nam om even rustig
te praten (als de tijd het toeliet) in een persoonlijk gesprek met patiënt en familie wat toch erg belangrijk is.
De dokte r is dan de vertrouwensman op wie je a l je vragen en angsten af kunt reageren. Huisartszijn is een beroep
waar i n je bij ziekte of ongeval nauw betrokken bent bij je medemens. Ook uw vrouw was nauw betrokken bij uw
werk want zij was de persoon die de schakel vormde tussen de telefoon en U en de patiënt.
Velen zijn gekomen om U en Uw vrouw persoonlijk de hand te drukken. Toen ik in de laatste week van Uw praktijk
in de wachtkamer zat werd er natuurlijk gesproken over, van onze dokter gaat weg, jammer zij een oudere dame,
ik zou hem als dank voor zijn werk graag iets willen geven, want we krijgen de gelegenheid hem persoonlijk de
hand te drukken. Meerdere dames en heren waren het hiermee eens om gezamenlijk iets te doen maar hoe. Och
zei één van de heren, dat regelt mevr. Pelgrum wel even.
We hebben toen afgesproken dat ik contact zou zoeken met andere mensen. Ja, wat is er dan gemakkelijker als
een een plaatselijk blad hebt als Contact, en de heer Weevers zelf bij de patiënten van Dhr. v. Tongeren. Samen
overlegd en zo zijn dan demensen in de gelegenheid gesteld om via een banknummer gezamenlijk iets te doen.
Dan is ook de heer Weevers van alle markten thuis. Want dokter en mevr. v. Tongeren wij zijn U er zeer erkentelijk
voor dat U de gelegenheid hebt gegeven om allen met U hier aanwezig te kunnen zijn.
U bent reeds als bedrijfsarts in Doetinchem in dienst getreden. Wij hopen dat U in deze tak van dienst ook voldoe-
ning in Uw werk zult vinden. Zoals Uw vrouw gezegd heeft, de kinderen vragen meer aandacht als ze groter wor-
den, want zeker in deze huidige maatschappij is een goede opvang voor de kinderen van groot belang.
We hebben daar alle begrip voor. Ook de andere doktoren zoals Dr. Sterringa en Dr. Vaneker zullen U missen want
de contacten onderling waren goed zo heeft men u verteld. Uw plannen zijn om in de omgeving van Vorden te blij-
ven wonen. We hopen dat U een goed plekje zult vinden met een stukje grond erbij natuurlijk want niet alleen
mensen maar ook dieren zijn uw vrienden.
Ik heb daarnet al gezegd dat de patiënten gezamenlijk iets wilden doen. Beste mensen hier allemaal aanwezig. Wij
zijn als commissie U allen bijzonder erkentelijk dat u zo hebt willen reageren. Want we hebben tegen elkaar ge-
zegd, maar afwachten wat er binnen komt. Hartelijk dank voor Uw spontane reactie.
Uw oudste patiënte Mevr. Moller zal U zodadelijk de cheque overhandigen samengebracht door Uw patiënten
groot f 5441,50. U kunt het samen met Uw vrouw naar eigen wens besteden. Ik zou U nog éénmaal willen bedan-
ken met de woorden in ons Achterhoeks
Dr. en Mevr. van Tongeren oeluu bunt hadstikke bedankt dat het oeluu goedmag gaon.
Welkom dr. Haas.

Een dankwoord aan oud-patiënten vrienden en bekenden.

Het afscheid was overweldigend, de vele kado's,
bloemen en niet te vergeten de aanbieding van de cheque en
alle blijken van waardering en genegenheid, hebben ons
diep geroerd
Hartelijk dank, het ga u allen goed.

E.J. VAN TONGEREN
PJ.W. VAN TONGEREN-ENNEN

Vorden 31 maart 1982
Tijdelijk: Lindenseweg 12a

Jaarvergadering
vereniging "Oud Vorden"
IN een goed bezette zaal "De Herberg"
heidl de vereniging Oud Vorden maandag
j.l. haar jaarvergadering, de eerste in haar
bestaan. U it het verlag van de secretaresse,
mevr. VReeman-Dekker, bleek dat de ve-
reniging thans, eenjaar na oprichting rees
87 leden telt. Het financieel overzicht van
de her. Schoolderman gaf een klein batig
saldo te zien.
Voorzitter Wullink was bijzonder tevreden
met de trouwe opkomst van de leden op de
georganiseerde avond. De vereniging orga-
niseert a.s. week een tentoonstelling van
werken an de Vordense schilder Jan Kost
in de bovenzaal van de Amro Bank. Verder
staat voor 22 mei een excursie naar Zwil-

brock en het Hameland-museum in Vre-
den op het programma.
Na de pauze hield Rob Kater een zeer inte-
ressante lezing over de restauratie van Pa-
leis het Loo. Rob Kater , die vierjaar aan de-
ze restauratie heeft gewerkt, wist aan de
hand van vele goede dia's hier enorm veel
over te vertellen en zijn gehoor te boeien.
Gezien zijn jeugdige leeftijd houdt dit ech-
ter nog vele beloften voor de toekomst in!

. Al met al een goede avond voor de vereni-
ging.

Uit het politie-rapport
Op 24 maart des v. m. half elf is op de Ruur-
loseweg ter hoogte van de bocht Wientjes-
voort een trekker met oplegger gekanteld.
Door onbekende oorzaak is de container
gaan schuiven. De bestuurder A.H.F. v.d.
W. uit Zutphen kwam met de schrik vrij.
Technisch onderzoek door de rijkspolitie
wees uit dat de borgring niet op de juiste
wijze was geschied.

Op 25 maart werd door G. W. uit Hengelo
een reegeit aangereden. Enige uren later
werd op de Hengeloseweg ter hoogte van
de zagerij wederom een ree aangereden.
Zoeken leverden geen resultaat op, maar
de volgende dag vonden personeelsleden
van het schildersbedrijf van der Wal het
dier.
Beide dieren zijn afgeleverd bij Hotel Bak-
ker.

Op vrijdagavond 8 uur is de 21 jarige Ria
Huetink door een achteropkomende per-
sonenauto, bestuurd door G.G.B, uit Vor-
den geschept, tengevolge waarvan zij op
slag werd gedood. De betreffende auto had
op de Baakseweg juist een andere auto in-
gehaald. De bestuurder werd geheel over-
stuur door de politie weggebracht.

Op 27 maart werd in de berm van de Ruur-
loseweg een aut met aanhanger aangetrof-
fen. De bestuurder J.H.A.W. uit Wich-
mond verklaarde een klapband te hebben
gekregen. Niet verwonderlijk, aldus de po-
litie, want de aanhanger verkeerde in zeer
slechte staat. O. m. gladde banden, terwijl
voorts de hulpkoppeling ontbrak.

Jaarverslag 1981
Rijkspolitie Groep Vorden
Dezerdagen is verschenen het jaarverschlag over de afgelopen jaar van de Rijkspolitie Groep
Vorden. In de inleiding schrijft de heer E. Thalen, commandant van de groep dat het verheu-
gend is te kunnen mededelen dat de personeelssterkte door uitbreiding met vier man op de or-
ganieke sterkte van 37 man werd gebracht De wensen voor 1982 liggen dan ook niet op het per-
sonele maar op het materiela vlak, zoals uitbreiding h van typemachines, plaatsing van telexap-
paratuur, een gebiedsdekkend portofoonnet en verbetering van bureaux en inventarisuitbrei-
ding.

Op 28 maart reed een FcJi^scort, be-
stuurd door L.Y uit Lochem in de bocht bij
de Wildenborchseweg tegen een boom.
Vermoedelij k te hard gereden. De auto was
geheel vernield. De bestuurder werd naar
het Spittaal Ziekenhuis vc^Brd, alwaar
gebroken ribben en ee gelBcurd borst-
been werd geconstateerd.

Jaarvergadering PKV
Donderdag hield de pluimvee en konijnen-
vereniging haar jaarvergadering in de Her-
berg. De voorzitter de heer Berenpas hette
alle leden van harte welkom in het bijzon-
derde nieuwe leden. De vereniging magte-
rug zien op een zeer goed jaar. De tentoon-
stelling is weer goed geslaagd, ook de bra-
derie heeft weer veel publiek geboeid. Het
leden aantal is nog steeds groeiend, mo-
menteel zijn er 63 leden geboekt.

Dat PKV op de goede weg is blijkt wel uit
de vermelding in de „avicultura" waarin
staat dat de heren Horstman met Alaska,
van Heerde met Groot Zilver en Lenselink
rode nieuw Zeelander zeer goede dieren
hebben. Heren van harte gefeliciteerd met
dit sukses en dat al de andere leden volgend
jaar PKV en de lande nog veel van zich la-
ten horen, dus Vorden met z'n klein die-
rensport net zo bekend mag worden als
met z'n 9 kastelen aldus de voorzitter.

De heer van Heerde las de notulen voor
welke goedgekeurd werkden. Ook de kas
bleek goed in orde te zijn aldus de heer Kro-
nen die de kaskontrole had verricht. Als
nieuw lid woud de kascontrole werd de
heer J. Visser en de heer G. Lenselink be-
noemd. Voor de komende tentoonstelling
werd een commissie samengesteld, de he-
ren W. v. Beem, H. Snellink, G. Lenselink,
Derkasen, Klaassen, en Brunsma stelden
zich beschikbaar. Bij de bestuursverkie-
zing werden de heren W. van Beem en H.
van Heerde opnieuw herkozen.

Hierna vond de uitreiking plaats van de
clubtekens. De wisselbeker grote rassen
konijnen werd dit jaar gewonnen door W.
Rietman 2e was G. Lenseling 3e D. Horst-
man, 4e H. v. Heerde en 5e A. Dijkdstra.
Middenrassen konijnen wisselbeker G.
Lenselink.
Hoenders: wisselbeker M. Klein Bramel,
2e G. Tragter, 3e H.J. Rietman.
Jeugd: standaard konijnen l B. Wassink,2.
E. Brunsma, 3. H. Wassink.
Jeugd standaard hoenders: W. Boersma.

Bij de meeste fokkers zullen de jonge konij-
nen, kuikens, cavia's e.d. al weer in de hok-
ken vertoeven en vol verwachting het ko-
mende seizoen tegemoet zien, ik wens u al-
len veel precicaat prijzen en veel sukses
met de klein dieren sport. Aldus de voorzit-
ter.

Bezuiniginsmaatregelen
De mobiliteit van de politie werd het afge-
lopen jaar sterk nadelig beinvloed door de
opgelegd bezuiniginsmaatregelen. Voor
het totale voertuigenpark mocht in 1981
23.348 liter brandstof worden verbruikt.
Eenzelfde kwantum is voor 1982 toegewe-
zen. Vooral de preventieve surveilance na-
men wel toe, maar vanwege de geringe mo-
biliteit en slechte bereikbaarheid kon deze
vorm van surveilance het gat niet vullen.

Criminaliteit stijgende
De criminaliteite is in 1982 weer toegeno-
men ten opzichte van het jaar daarvoor.
Het oplossingspercentage is ongeveer 25
°/<x De stijging van de criminaiteit ligt rela-
tief gezien het hoogsts bij de klein crimine-
le daden zoals vernieling, kleine diefstal-
len, fiets en bromfietsdiefstallen. In het slot
van de inleiding zegt de commandant at de
verhouding tussen en het contact met de
burgerij goed genoemd mag worden. Van
politiezijden werd dan ook altijd getacht
onze hulpverlenende taak zoveel mogelijk
uit te voeren.

Brandweer
In de gemeente Vorden rukte de brand-
weeer 24 maal uit voor branden en 2 maal
voor hulpverlening. De brandweer in
Wanrsveld rukte 14 maal uit voor branden
en 2 maal voor hulpverlening.
In Henggelo wat dit 10 maal voor branden
en l maal voor hulpverlening. In steende-
ren zijn de cijfers in 1981 voor het eerst de
project surveilances binnen de eigen groep
gehouden.

Verkeersongevallen
Het aantal verkeersongevallen binnen de
groep, waarvan de politie melding heeft ge-
kregen, bedroeg 370, even hoog als in 1980.
Tengevolge van deze ongevallen werden 8
(10) personen gedood en liepen 66 (68) per-
sonen lichamelijk letsel op.
De verkeersongevallen vielen als volgt: Ja-
nuari 25, februari 40, maart 32, april 27, mei
32, juni 29, jul i 21, augustus 17, september
38, oktober 30, november 37 en december
42.

Overtredingen toegenomen
Ten opzichte van 1980 is het aantal gecon-
stateerde overtredingen met 148 toegeno-
men. Binnen de groep werden totaal 687
tansacties geind, waardoor proces-verbaal
werd voorkomen daarbij werd in totaal f
22.305,- geind.

In 1981 werd een proef genomen met een
vereenvoudid procec-verbaal systeem. In
totaal werd 732 maal een verbaal opge-
maakt, nagenoeg volledig betrekking heb-
bende op verkeersovertredingen. De overi-
ge overtredingen waren Wetboek van stra-
frecht 7, Wegenverkeerswetgeving 428,
Bijzonder Wetten 81 en Gemeentelijke
Verordeningen 23.
Op elk bureau wordt dagelijks een rappor-
tenboek bijgehouden waarin alle bijzon-
derheden worde genoteerd als verkeerson-
gevallen, diefstallen en inbraken, overlast,
vechtpartijen en ruzie, belangrijke infor-
matie enz. Deze mutaties zyn als volft over
de bureaux verdeeld: Hengelo 1011,
Steenderen 495, Vorden 1228 en Warns-
veld 1200.
In 1981 werden 569 misdrijven geconsta-
teerd. Het merendeel voor kleine vergrij-
pen als winkeldiefstallen, rijwiel- en brom-
fietsdiefstal en voor inbraak al of niet ge-
volft door diefstal.

Fiets en bromfietsdiefstallen
Ten opzichte van 1980 is dit soort diefstal-
len met 30%toegenomen, het aantal brom-
fietsdiefstallen echer met 60% gedaald.
In de groep Vorden werden totaal 75 fiet-
sen ontvreem en 6 bromfietsen. Over het
gehele jaar werden 34 fietsen en 4 brom-
fietsen opgespoord. Slechts enkele hiervan
konden aan de rechtmatige eigenaar wor-
den teruggegeven. Tot slot volgt hieronder
een crimineel overzicht per gemeente van
het aantal ter kennis van de politie gebrach-
te misdrijven.

Vorden
Strafrecht 135 Wegenverk. wete 26 Overige
5. OPgelost 57. Aantal verdachten 41. Op-
losingspercentage 334,1%

Warnsveld
Strafrecht 192 Wegenverk. wet 21 Overige
l. Opgelost 34. Aantal verdachten 37. Opl.
percentage 15,9%

Hengelo
Strafrecht 103, Wegenverk. wet 18. Overi-
ge 2, Opgelost 38. Aantal verdachten 38,
Opl. percentage 30,9%

Steenderen
Strafrecht 53, Wegevnverk. wet. 5, Overige
1. Opgelost 12. Aantal verdachten 16. Opl
percentage 20,3%
Totaal aantal 563. Opgelost 141. Opl. per-
centage 25%

Oranjevereniging Vorden
Nog een paar weken en Vorden staat in 't teken van het Koniginnefeestü! Achter
de schermen wordt hard gewerkt aan het feestprogramma. Denk maar eens aan
onze buitenlandse gasten die onderdak moeten worden verleend en wat er alle-
maal bij komt. Verder onderwijzend personeel, uitzetten puzzelrit, jeugdpro-
gramma, vogelschieten, ringsteken, enz. enz. Samenwerkend kan het een gewel-
dig feest worden. Wist u dat het gehele festijn door de leden van de Oranjevereni-
ging word gefinancierd? 't Kost veel geld. Wij komen wel iets tekort. Het bestuur
wil proberen met uw medewerking hier iets aan te ctoen. Wij gaan om nieuwe le-
den te werven, een huis aan huis actie houden, Hoe meer leden hoe grote feest!!!
In gedeelten hopen wij U te bezoeken. Zo zal b.v. Plan Brinkerhof-Hoetinkhof de
spits afbijten, 't Kost tijd, maar wij hebben het er graag voor over. Zo werken wij
aan een blijvend Oranjefeest, met een betere financiële conditie.
Inwoners van Vorden laat de kans niet voorbij gaan om lid te worden van de oranje-
vereniging. Voor 7,50 per jaar. Het geeft de volgende voordelen.

1. Gratis toegang tot uitvoering toneel
2. Gratis toegang entree tot optreden dansgroep
3. korting op entreeprijs dansavond "De Herberg".
Dit allemaal op vertoon lidmaatschapskaart.

De Oranjekrant wordt dit jaar weer via contact verspreid op 21 en 22 april. 14 April
dient de copij hiervoor binnen te zijn. Inleveren bij drukkerij Weevers.
Het volledige programma kunt U hierin vinden. De adverteerders "Onze mid-
denstand" steunen deze krant. Zo hebt U vernomen dat het "feestdraaiboek" der
oranjevereniging in werking is. Tot 30 april zullen wij U wekelijks op de hoogte
houden van het feestgebeuren.

Daar het bestuur niet alle bewoners kan bezoeken, vragen wij u om uw medewer-
king. Als u lid wilt worden, van de oranjevereniging, vul dan s.v.p. onderstaande
bon in, u kunt deze afgeven bij de plaatselijke banken.
U behoeft dan nog geen geld af te geven ofte storten dus alleen de bon inleveren
hierna wordt u de lidmaatschapskaart aangeboden, dan pas geeft u uw bijdrage
(minimum f7,50 per jaar). Uiteraard mag het meer zijn, doch dit is geheel vrij.

Bon

Naam.

Adres.

Plaats..

Geeft zich op als lid van de oranje vereniging voor f. , per jaar.

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

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

Schilderijen en tekeningen van

JAN KOST
zijn te bezichtigen van Dinsdag 30 maart t/m vrij-
dag 2 april telkens van 2 tot 5 uur in de expositie-
ruimte boven de Amrobank.
Toegang gratis.

Mnotheek SMTT
Slijterij - Wijnhandel

Tel. 1391

Aanbiedingen t/m 10 april

Diverse tap wijnen

Kwaliteit en lage prijs

Jonge Bokma
15,95

Advocaat
eigen merk per fles

6,25

Roussi l Ion Village
per liter

6,95

Reserve
de la Reine 1975

Rode ac. bordeaux per fles

10,95

Coebergh bessen
12,95

Franse Cognac
De la Roche. De Beste

24,95

Whisky
Glen Talloch

15,95
.NIEUW!

Banana Colada
uitstekend voor de mix of

met ijs. Per fles

14,95

Bereich Bemkastel

Frisse moezel, uter
7,95

Droge Loire wyn
Muscadet nu

6,95

DEZE MAAND MAKEN WE KLEURVERGRÖITNGEN VOOR
ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN OOK VAN DIAS

FOTO
lTëstoH*int

ONGEIDOFIJJK GOED IN KLEUR.

Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1315

Te koop gevraagd: kinder-
kampeerbedje
Tel. 05752-3105

Te koop: Ierse Terriër teef en
een Duitse Staander reu.
Tel. 05752-1359

N aai les. Wilt u voor de zomer
iets voor uzelf maken?
U kunt leren knippen en
naaien en/of patroonteke-

T. Leuverink-Eijkelkamp, Burg.
Galleestr. 4, Vorden.
Tel. 2733

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

Te koop: prima konsumptie-
aardappelen Pimpernel.
G.J. Hanskamp, Hoogstraat 9,
Toldijk. tel. 05755-1447

PAASAANBIEDING
Start 't nieuwe seizoen met voordeel

Aday tennlsballen in wit en geel. KNLTB goedgekeurd ^ ̂ "~
voor alle wedstrijden r2"tins voor Z4röll

(per tin 14,45)

20% korting
op onze tennisrackets. o.a. Pinguïn, Slazenger, park-Leich.

10% korting
op onze tenniskleiding en -schoenen.

Uw tennisspecialist

Marfens
Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden.-
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I adressen om u aan geld te helpen
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\ VERZEKER
FINANCIEN

GELDLENINGEN

VERZEKERING'
FINANCIËN

HEEFT UW BANK U WEL EENS
GEWAARSCHUWD VOOR EEN KREDIET?

De Bondsspaarbank is u
graag van dienst met geld. Elk gewenst
krediet kunnen we in principe binnen
de kortste keren voor u rond hebben.

Toch zijn we niet zo makke-
lijk met financieren als sommige anderen
op dit gebied. Zo zouden we bijvoor-
beeld eerst graag met u overleggen of

u na uw krediet ook geholpen bent
met de manier van terugbetalen.

Misschien vinden we trou-
wens wel een andere financieringsmo-
gelijkheid of is het soms beter te denken
aan sparen in plaats van te lenen of is
een specifieke spaarvorm interessanter
voor u. Zo zijn er heel wat ideeën

waarmee u goed geholpen zou kunnen
worden. Omdat uit te vinden,nemen
we graag even de tijd, in uw eigen be-
lang. We zijn immers niet zomaar een
bank.

GOEIEBANK
BONDSSPAARBANK

Heren opgelet Paasaanbïeding
Bij aankoop van een kostuum of kombinatie boven f 200,- een over-
hemd naar eigen keuze

KADO
Vrijdags koopavond
doorlopend open tot 9 uur

Modecentrum

Ruurlo

UITNODIGING!!
Hiermee hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een bezoek aan onze
feestelijke voorjaarsshow.
U kunt kennis maken met vrijwel het volledige VOLKSWAGEN en
AUDI-programma 1982 inclusief onze nieuwe Golf Diesel Stayer, de Passat Silver
Star en de totaal nieuwe Santana.
Ook de van ouds vertrouwde Kever is weer terug.
Dit en nog veel meer nieuws vindt u tijdens de showdagen bij ons in huis.

Diner voor twee.

Het is tijdens de showdagen bij ons echt stunten
geblazen, wat denkt u van: iedere koper van een
nieuwe Volkswagen, Audi of een occasion boven
ƒ 5.000,- wordt door ons een super luxe diner
aangeboden in een oude herberg in de buurt.

Een bloemetje voor
mevrouw
Uw vrouw heeft uiteraard ook een belangrijke stem in
uw keuze. Daarom komt ze mee. Daarom krijgt ze
van ons een feestelijk bloemetje. Zo maareen
aardigheidje.

Occasions.

Ja, een keur van occasions hebben wij ook voor u.
Diverse merken. 3 maanden volledige garantie en als
u het wilt ook mogelijk met l jaar lang No Risk
occasion garantie.

Met ons valt te praten.

Tijdens onze show bieden wij (bij inruil) voor goed
onderhouden auto's tot zelfs ƒ 2.000,- boven de
inruilrichtwaarde van de A.N. W.B. koerslijst.

Tijdens de show vindt u in onze accessoirehoek
talrijke aanbiedingen in het
accessoire assortiment.

U bent van harte welkom:

vrijdag 2 april a.s. van 09.00 uur tot 21.00 uur,
zaterdag 3 april a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur,
En neem gerust uw kinderen mee, want we maken er

een familiefeest van. In de showroom
staat een echte oud Hollandse flensjesbakkerij,
waar voor u in tal van verschillende smaken,

overheerlijke flensjes worden gebakken, terwijl er voor
de kinderen hele grote suikerspinnen worden gedraaid.

Bezoek onze show en maak kennis met het laatste nieuws van Volkswagen en Audi.
Wij hopen u tijdens een dezer dagen te mogen begroeten.

Autobedrijf Huitink
Dorpsstraat 14-16, 7261 A W Ruurlo, tel. 05735 - 1325

V-A-G [Audi

Te koop: gebruikte tegels
Henny Dostal. Aannemersbe-
drijf en Transport. Industrieweg
4, Tel. 05752-2665.

Onderhouds adviezen
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

P.P.M, band

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

/k hecht waarde
aan kwaliteit en
exclusieve vorm-
geving. Voor mijn
Zeyko-keuken was er
geen alternatief. 99

'n Gazelle wil wel!
Fietsen is fijn, gezond Voor jong

en oud Inspannend?
Niet op 'n Gazelle.

Zo'n lichtloper wil wel!
We hebben heel wat Gazelle-

modellen in huis. Kom dus maar
op met uw wensen. Ook wat

service betreft. Want ook wij
willen wel!

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

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden, l

Keukenperfektie en vakmanschap
uit het Zwarte Woud.

H.C.l BOUWMAT CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13. hengelo (GW). Tel 05753-2121

Binnenweg 4. Ulft. Tel 08356-83141

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorsrweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

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



HET IS
BOEKEN

WEEK
25 maart t/m 3 april 1982

Bij LIGA

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

Radio/
TV-serwice
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Huur
Mister Steam
•n 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.

WEGENS VERBOUWING
ZIJN WIJ
GESLOTEN

van maandag 5 april

t/m donderdag 8 april a.s.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL

VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

GRATIS af te halen: puin.
Vlemingh, Slotsteeg 10, Hen-
gelo (G.), tel. 05753-2985

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

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

STAATSLOTEN

Verkoop maandag 5 april
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

met
Televisie

reparaties
— - direct

i l naar

Poelier
HOFFMAN
markt te Vorden

Kip een goedkoop
en (H)eerlijk stuk vlees

Wegens grote vraag
nogmaals

Reclame:

8 KUIKENPOTEN f 10,-
3 BRAADKUIKENS f 11-
Extra reclame:

1 kg. KUIKENDUEN f7,75
Vers en gekoeld op uw markt te Vorden.

MARKTPOELIER HOFFMAN

GARANT'S
KIJK OP SCHOENEN

)pengewerkt motiefje, uit-
gevoerd in perlato leder
met makkelijk hakje.
Styled by Anita.

69.95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

MD82-2

"... kans op een bui?"
frisse lentebuien bent u een slag vóór
in deze zomerse chintz regenmantel met
bindceintuur en modieus schouderaccent f 179,-

Uisseï
VORDEN TEL. (05752) 1381
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AANBIEDING
Eventueel nieuw bouwen twee onder één kap-
woningen in twee types te Vorden. Geen premie
woningen.
Prijs: f 100.000,- v.o.n.
off 125.000,-v.o.n.
Inlichtingen

Lid NBM/MDC
Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 05752-1531

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750 13813

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zi jn slechts 10 dagen geldig

U zit weer goed!
Wij leveren u gloednieuwe kus-
sen, die weer jaren meegaan.
Per stel, met kwaliteits meubel-
stoffen en eerste klas Poleye -
ther interieur.

ONZETOPPER
Taslan overgordijnstof bruin en beige streep
120 cm. breed «r- Q«-

nu l O/C/D p.mtr. Bel even voor een afspraak en wij komen bij u.

RIB TAPIJT 400 cm. breed, 1 kleur

MeeneemprijsOi/y"" p.mtr.


