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Gemeente Vorden in beroep bij
de Kroon in verband met het
wekelijks ophalen van huisvuil
in het buitengebied
De gemeente Vorden is deze week b i j de Kroon in beroep gegaan tegen de afwijzing
van G.S. van het verzoek van Vordens college om onthefïing van de wekelijkse inza-
melplicht van huishoudelijke afvalstoffen in het buitengebied. Dit deelde burge-
meester Vunderink dinsdagavond mede in de openbare vergadering van de com-
missie Algemeen Bestuur. Momenteel wordt het huisvuil in het buitengebied om de
veertien dagen opgehaald.

"Ik vind het een slechte beslissing van
G.S. Men kan dit soort zaken best aan
de gemeentes overlaten. Je kunt
hieraan nog eens zien hoe de provin-
cie tegen decentralisatie aankijkt", zo
sprak burg. Vunderink. De heer J.
Bosch (P.v.d.A.): "Dat ze van hoger-
hand gaan letten op dergelijke pietlut-
tigheden"!
De argumentatie van G.S. komt er op-
neer dat wanneer het huisvuil per
veertien dagen wordt opgehaald, het
vuil gaat stinken en zodoende het mi-
lieu gaat aantasten", zo antwoorde
burg. Vunderink op vragen van de
heer C. Chr. Voerman (CDA).
In de commissie financiën kwam deze
materie ook aan de orde. Hier was
men blijkbaar nog niet op de hoogte
van het feit dat het college reeds in be-
roep is gegaan, want wethouder H.A.
Bogchelman (CDA) sprak in dit ver-
band steeds dat het college voorne-
mens is dit te doen!"
De heer Bogchelman vond het weke-
lijks ophalen van huisvuil in het bui-
tengebied verschrikkelijk overdreven.
"De kosten vliegen de pan uit. Het
gaat onze gemeente 35.000 gulden
meer kosten. Bovendien is de vuilnis-
stortplaats in Lochem binnen een
paar jaar ook vol, zodat we naar een
andere stortplaats moeten gaan uitkij-
ken, hetgeen ook weer de nodige kos-
ten met zich brengt", aldus wethouder
Bogchelman.
De commissie stelde zich unaniem op
het standpunt dat ook naar de mening
van de bevolking uit het buitengebied
gevraagd moet worden. De heer H.J.
Graaskamp (CDA), zelf voorzitter
van de plaatselijke CBTB, zal via een
circulaire de landbouwers de vraag
voorleggen of men het nodig acht dat

het huisvuil elke week wordt opge-
haald. Wethouder Bogchelman deel-
de dinsdagavond mede dat er tot dus-
ver nooit klachten uit het buitenge-
bied zijn binnengekomen over het
ophalen van huisvuil.

Verdwynt telefooncel
uit plan Boonk? .
Wethouder H.A. Bogchelman (CDA)
deelde op vragen van de heer A. Ploe-
ger (P.v.d.A.) mede dat er inderdaad
plannen bestaan om de telefooncel in
plan Boonk op te heffen. "De kosten
worden te hoog voor de gemeente. Er
wordt te weinig gebruik van ge-
maakt", aldus de wethouder.
De heer Ploeger wees erop datje deze
telefooncel moet zien als een openba-
re nutsvoorziening. "Tegenwoordig
schaffen diverse mensenvanwege het
kostenaspekt de telefoon af. Ik vraag
mij af of het met de huidige teruggang
in Nederland wel een verstandige
zaak is dat deze telefooncel verd-
wijnt", aldus Ploeger. Wethouder
Bogchelman zegde toe nog nader op
deze zaak terug te zullen komen.

Woningbouwprogramma
Burg. Vunderink deelde dinsdaga-
vond in de commissie Algemeen Bes-
tuur mede dat het college in mei of ju-
ni aanstaande het concept woning-
bouw 1984 ter tafel zal brengen. "We
zullen hierin aangeven op welke plaat-
sen we met de woningbouw verder
willen gaan. We zullen U een struktu-
reler inzicht geven", aldus Burg. Vun-
derink.

Raad Vorden unaniem tegen
opheffing
"Kort maar krachtig, ik hoop daat dit zo in Arnhem zal overkomen", aldus de slot-
reaktie van burgemeester Vunderink tijdens de dinsdagavond in Vorden gehouden
raadsvergadering die geheel was gewijd aan de herindelingsplannen. De raad stel-
de zich namelijk unaniem op het standpunt dat de gemeente Vorden niet moet wor-
den opgeheven.

Bij de aanvang van de vergadering zet-
te de heer Vunderink het standpunt
van het college nogeens uiteen.
Hij verwachtte niet dat de Statencom-
missie de provinciale Staten zal advi-
seren tot één gemeente Vorden-Ruur-
lo. "Mocht G.S. toch doorgaan naar
den Haag dan kunnen we nog de in-
houdelijke argumenten uitspitten",
aldus Vunderink.
De heer C. Chr. Voerman (fraktie-
voorzitter van het CDA) zei: "Iede-
reen ziet het nut wel van herindelen
van gemeentes, totdat men er bij be-
trokken wordt. De gemeenten in de
omgeving van Vorden kunnen zich
best redden", zo vond de heer Voer-
man.
De heer Voerman stelde zich op het
standpunt dat het een goede zaak is
dat kleinere gemeenten van zo'n twee
tot drie duizend inwoners verdwijnen.
Ook die kleine gemeenten die in de
omgeving van grotere groeikernen
daardoor deze groei belemmeren.
"Het samenvoegen van twee gelijk-
soortige gemeenten geeft absoluut
oorlog. Ruurlo moet dan ook zeer ze-
ker niet bij Vorden worden gevoegd",
aldus de heer Voerman.
"Een gemeente met aan de ene kant
de grens dichtbij Borculo en aan de
andere kant tot aan de Boggelaar, dat
wordt beslist geen mooie gemeente",

zo sprak de fraktievoorzitter van de
WD de heer H. Tjoonk.

Ruurlo, zo vond de heer Tjoonk is
meer op Borculo georiënteerd en wij
weer westelijk. Hij zou wel eens gaar-
ne de kosten boven water zien van de
gehele herindeling ("Dat kon wel eens
behoorlijk negatief uitkomen"), zo zei
burgemeester Vunderink in een later
stadium.

De heer Tjoonk wees ook nogeens op
het verschil in karakter tussen de ge-
meentes Vorden en Ruurlo. "De WD
is wel voor herindeling, maar dan bij
de kleinere gemeentes", aldus de heer
Tjoonk die zich achter de voorstellen
van het college schaarde.

De heer J. Bosch (fraktievoorzitter
van de P.v.d.A.) zei in zijn algemeen-
heid niet afwijzend te staan tegenover
herindelingsplannen. Wanneer daar
tenminste zakelijke argumenten voor
gehanteerd worden. "Bij decentralisa-
tie is het een goede zaak dat kleinere
gemeenten worden opgeheven. Dit
beginsel kun je echter niet klakkeloos
toepassen want op dit moment is er
van deze decentralisatie nog helemaal
niets te merken. Watje op dit moment
ziet is dat het rijk de financiële moei-
lijkheden op de gemeentes afwenteld,

maar dat is een andere zaak", aldus
Bosch.
Hij vroeg zich af wat de bevolking met
één gemeente Vorden-Ruurlo heeft te
winnen? "Het aantal wethouders blijft
twee en de wethouders hebben nu al
een omvangrijke taak.
Bovendien is er geen maatschappelij-
ke binding tussen Vorden en Ruurlo.
Bij samengaan ontstaat er tweespalt.
Wanneer er in Vorden één spijker in
de plank moet worden geslagen, dan
moeten er dat in Ruurlo twee zijn!, al-
dus Bosch, die een bestuurlijke chaos
voorspelde bij het samengaan van deL

ze twee gemeentes. Burg. Vunderink
kwam nog even terug op de decentra-
lisatie. "Wij verwachten hier weinig
van. Eerst moet er een herverdeling
van taken komen en dan hier de gren-
zen op afstemmen", aldus Vunderink,
tijdens het slot van de raadsvergade-
ring waarvoor in totaal slechts vijftien
belangstellenden kwamen opdagen
zodat de konklusie kan worden ge-
trokken dat de Vordenaren nog niet
"warm" lopen voor al deze herinde-
lingsplannen.

Sleutelkring
Wildenborch
De jongens en meisjes van de "Sleu-
telkring" Wildenborch hebben voor
een goed gevulde Kapel in de Wilden-
borch hun jaarlijkse uitvoering gege-
ven.
De aanwezigen in de zaal kregen een
gevarieerd programma voorgescho-
teld. Onder regie van Janet Linden-
schot, werd^het kluchtig spel "De
Echo" (

Onder regie van Dick Korenblek werd
opgevoerd "Zuster Poppey". Ee!'
deriek stuk in twee bedrijven. Tussen
de bedrijven door werd er gemusi-
ceerd dooÉfcii Visschers, Joke Ros-
sel, Ageeth^mnkerhof en Marian Par-
dij s.

Vordens huisvrouwen
orkest
Na een tijd van stilte door bepaalde
omstandigheden leeft het Vordens
Huisvrouwen orkest weer op, er wordt
weer danig gerepeteerd onder des-
kundige leiding. Om met een goed ge-
varieerd programma voor de dag te
komen.

De repetities zijn elke maandagavond
in het Dorpscentrum, waarbij nieuwe
leden van harte welkom zijn. Inlich-
tingen tel. 2016 of 2336.

Le Communiefeesten
In de Christus Koningkerk is de Ie
Communiedienst op zondag l mei. In
de Antoniuskerk op de Kranenburg is
deze dienst op zondag 5 juni a.s.
Het H. Vormsel vindt plaats in de za-
terdagavondviering van 2 juli in de
Christus Koningkerk te Vorden.
Dit jaar wordt het H. Vormsel toege-
diend door de secretaris-generaal van-
de r.k. kerkprovincie, dr. H.A. van
Munster O.F.M.

Afscheid van
de heer H.S.J. Albers
van de zendings-
commissie
Tijdens de vorige week donderdag 14
april gehouden Zendingsavond (met
als gasten de heer en mevrouw Kling,
die driejaar gewoond en gewerkt heb-
ben op de Philippijnen in dienst van
de Zending vanwege de Nederlandse
Hervormde kerk) werd onder meer af-
scheid genomen van de 80-jarige heer
H.S.J. Albers, Zutphenseweg 6, die 27
jaar lid is geweest van de gemeentelij-
ke zendings commissie, als penning-
meester en de laatste jaren als secreta-
ris-penningmeester.
Ook was hij lid van de classicale zen-
dings commissie Zutphen en bezocht
de regionale zendingsdagen en de bij-
tank-dagen in het Zendingshuis te
Oegstgeest. ^fc
De heer Albers heeft zich araïe jaren
zeer ingezet voor het zendingswerk:
gaf goede aandacht aan de zendings-
kollekten- en de zendingsbussen in
kerk en kapel en verzorede elke
maand een bericht over de ̂ ving in
het Kerkblad van de Herv. gemeente.
Tijdens genoemde zendingsavond
werd hem oprecht dank gebracht voor
het zeer vele werk dat hij zo nauwge-
zet in dienst der Kerk heeft gedaan en
werd hem een fraaie interieur-foto op
hout van de Dorpskerk aangeboden.
Van-daar-uit deed hij immers zijn ker-
ke-werk = zendingswerk.
Ook werd afscheid genomen van me-
vrouw Snoeyink als lid van de ge-
meentelijke zendings commissie. On-
der dank voor het gedane werk wer-
den haar bloemen aangeboden. Als
nieuw lid kon begroet worden me-
vrouw Joke Harmsen-Klein Geltink,
Nieuwstad 53. En de verwachting is
dat de heer Blom, Nieuwstad 37 het
werk van de heer Albers zal overne-

Gemeente Vorden verbolgen
over herindelingsplan
Het college van B&W van Vorden is verbolgen over het herindelingsplan dat vorige
maand is gelanceerd en waarbij het de bedoeling is om Vorden met Ruurlo samen te
voegen. Op een vrijdagmiddag gehouden persconferentie stelde Burgemeester
Vunderink nogeens dat het geen wezenlijke verbetering van de bestuurskracht be-
tekent wanneer Vorden met Ruurlo wordt samengevoegd.

Het college vindt het onaanvaardbaar
dat Vorden nu weer in een tweede
procedure wordt betrokken, terwijl de
plannen voor herindeling van Zut-
phen, Warnsveld en Vorden al in een
ver gevorderd stadium zijn.
De raad van Vorden heeft zich op 29
september 1981 uitgesproken over
het herindelingsvoorstel Zutphen-
Warnsveld-Vorden, waarbij een ge-
deelte van Warnsveld aan Vorden zou
worden toegevoegd.
In de nieuwe plannen wordt gespro-
ken over opheffing van Vorden en vor-
ming van een nieuwe gemeente Vor-
den: het huidige Vorden en het bui-
tengebied van Warnsveld. Ook hier is
het college het niet mee eens.
Het college is enorm kwaad dat zij pas
vorige maand van dit nieuwe herinde-
lingsplan op de hoogte is gebracht.
"Ten aanzien van de wijze, waarop wij
een dergelijke voor onze gemeente
belangrijke beslissing, die Uw college
bijna eenjaar geleden heeft genomen,
kennis hebben moeten nemen, geven
wij U van onze grote verontwaardi-
ging blijk. Ook procedureel achten wij

een dergelijke grote wijziging in een he-
rindelingsprocedure, die nota bene al de
tweede wettelijke fase heeft doorlopen
en praktisch enkel nog de departemen-
tele en parlementaire behandeling moet
doormaken, verwerpelijk. Het gaat hier
immers niet om een zaak van minder
importantie zoals bijstelling van een
grens, maar om opheffing van gemeen-
ten", aldus schrijven burgemeester en
wethouders van Vorden in een brief aan
Gedeputeerde Staten te Arnhem.

"De toestand die zowel op bestuurlijk
als ambtelijk gebied zou ontstaan, met
wellicht driemaal raadsverkiezingen en
verkiezing van wethouders met vele
steeds nieuwe gezichten, doch ook de
grote onzekerheid over hun toekomst
bij de ambtenaren in de drie gemeenten
Warnsveld-Vorden-Ruurlo, waarvan de
ambtenaren van Warsnveld dit twee-
maal in zo korte tijd moeten ondergaan,
moeten wij met kracht van de hand wij-
zen. Hierbij zwijgen wij nog over het ve-
le extra werk, kosten e.d. die dit mee zou
brengen", aldus de zienswijze van het
college van Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

men. Hij wil zich eerst echter nog na-
der oriënteren en informatie ontvan-
gen over het werk.
Het was verheugend dat er voor deze
Zendingsavond een goede belangstel-
ling bestond! De avond werd gehou-
den in "de Voorde.".

».

Voorbereiding
lidmaten-avonden
Herv. Gemeente
Een kleine werkgroep vanuit de Her-
vormde kerkeraad is samen met enke-
le jonge lidmaten bezig met de voor-
bereiding van (jonge) lidmaten-avon-
den voor het komende seizoen 19837
84.
De werkgroep komt bijeen op volgen-
de week woensdagavond 27 april ten
huize van jeugdouderling Jan Pel-
grum, Hoetinkhof 139.

Evaluatie-avond van
de leerhuis-avonden
Graag delen we vroegtijdig mee, dat
de evaluatie-avond over de gehouden
Leerhuisavonden en Bijbelkring ge-
steld is op maandagavond 9 mei in
Het Achterhuus, achter de Gerefor-
meerde kerk.
Tijdens de evaluatie-avond worden de
gehouden Leerhuis-avonden bezien
en besproken: Hoe is het geweest?
Wat is de waarde er van? Kwam het
over? Het is genoemde avond ook de
bedoeling vooruit te kijken, plannen
te maken en zelf ook voorstellen te
doen voor Leerhuis-avonden, Bijbel-
kring in de wintertijd 1983/84.
Allen die deelgenomen hebben aan
dit stuk vormingswerk van de geza-
menlijke kerken en ook allen die voor
de toekomst in dit kerke-werk geïnte-
resseerd zijn, willen we graag voor de
evaluatie-avond uitnodigen: maanda-
gavond 9 mei, in Het Achterhuus. No-
teert u alvast datum en plaats!?

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: N.F. Huetink en
KJ.Holdijk; M.G.J. Heuvelink en G.
Broekman.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 april 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 24 april 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 24 april 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra
19.00 uur: Dhr. G.R. Wielenga, Lo-
chem

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. Hagendoorn, Lochem, tel. 05730-
1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 23 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa,
tel. 1277
Avond- en nachtdienst komende
week dr. Breukink, tel. 1566.

NOODHULPDIENST
Contact persoon april: mevr. Bran-
denburg, tel. 2003. Graag bellen tusen
8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand april: mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

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

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 t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altcna, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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



Te koop: gashaard f 30,-
Tel. 2674.

Wie vergeet nog steeds de van
mij geleende chronometer te-
rug te brengen???
Joh. J. van Dijk,
Julianalaan 2, Vorden.
Tel. 1729.

Zondag 24 april a.s. oriënte-
ringsrit voor fietsers. Georga-
niseerd door buurtvereniging
Delden.
Start half 2
Café 't Zwaantje.

Te koop: eetaardappelen
Surprise.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

Jonge, getrouwde vrouw zoekt
werk voor na de middag en/of
avonduren. Ook de weekends
maar niet op maandag of dins-
dag. 3 jaar zelfstandig gewerkt
in winkel. In bezit van typedi-
ploma.
Alles is welkom.
Tel. 05752-3556.

We zijn een stel meisjes bene-
den 14 jaar en zouden graag een
meisjeselftal op willen richten
bij S.V. Ratti. Heb je interesse?
Ben je ouder dan 14 jaar kun je
je aansluiten bij het dameself-
tal.
Opgeven bij: Gerda Bos, Hoe-
tinkhof 75, Vorden of bij waar-
nemend secr. tel. 6429.

14 mei a.s. huis aan huis perk-
plantenverkoop (Africanen,
Begonia's, Fucsia's etc.)
Jeugdwerk Stichting Vorden-
Kranenburg

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

^^J
PROVINCIE GELDERLAND

BEKENDMAKING
HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bekend, dat een aavraag is ingekomen van Burgemeester en Wet-
houders van Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning inge-
volge de Hinderwet van een reeds bestaande sporthal gelegen aan het Jebbink 13 te Vor-
den.
Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerp-be-
schikking en de overige stukken liggen tot 21 mei 1983 ter inzage ten gemeentehuize te
Vorden op elke werkdag van 8.30 -12.00 uuren van 13.30 -16.30 uur, alsmede elke maan-
dagavond van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Tevens liggen de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de overige stukken tot het einde
van de termijn waarbinnen tegen de beschikking beroep kan worden ingesteld ter inzage in
het provinciale kantoorgebouw, Marktstraat 1 te Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken gegeven. Het maken
van een afspraak (085-457411, toestel 2047), is gewenst.
Indien daartoe vóór 11 mei 1983 de wens kenbaar wordt gemaakt zullen op een naderte be-
palen tijdstip mondelinge bezwaren tegen vergunningverlening ingediend kunnen worden.
Schriftelijke bezwaren kunnen tot 21 mei 1983 worden ingebracht bij Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland, Markt 11,6811CG Arnhem. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken dienst persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Ten slotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben inge-
bracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest, beroep kunnen instellen bij de Kroon, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 5 april 1983 - MH31/2-MH315
Gedeputeerde Staten van Gelderland
W.J. Geertsema
voorzitter

P.J. de Loor
griffier

GOEIEBAL!
Leren tennisschoen met prima pas-
vorm en ventilatie. Altijd winst!
Maten 36/40 f. 36,
Maten 41/46 f. 39.-

Te koop: elektrische boiler
Inh. 80 liter.
H.J. Wenneker, De Steege 11,
Vorden.

LATEX
6 kg 9,95 bij:
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Fijn bezuinigen... op uw fiets!

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.

Uw fiets rijdt op uw eigen energie.
En daar heeft u maar heel weinig voor
nodig . . . mits u maar een lichtloper
neemt van een vertrouwd merk.
Een Gazelle natuurlijk. Fietsen is dan
meer ontspanning dan inspanning.
U kunt bij ons kiezen uit heel veel
Gazelle fietsen. Die leveren wij in
minstens 25 verschillende modellen."
Allemaal sterke, lichte, snelle.
Wilt u fietsen zien die precies passen
bij uw wensen en uw budget?
Wij hebben ze staan!

U bent welkom bij:

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11, HENGELO GLD. TEL 05753-7278.

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden^

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 22-
4-'83 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
inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek
van de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gel-
derland, Terborgseweg 136, 7005 BD Doetinchem om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een inrichting geschikt voor het winnen en
zuiveren van grondwatertot drinkwater, het opslaan en
het verpompen hiervan te behoeve van de openbare
drinkwatervooziening. Datum verzoek 4 januari 1983,
adres v.d. inrichting Wientjesvoortseweg (tegenover
huisnr. 2), kadastraal gemeente Vorden sectie B, num-
mers 1131,1969 en 2141.

Strekking van het ontwerp van de beschikking voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen in de toekomst met betrekking tot gevaar, schade
of hinder is de ontwerp-beschikking opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten, waardoor eventueel gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting wordt voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten
bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 7 mei
1983.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van 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 21 april 1983.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeente Vorden, tel.
05752-2323, toestel 19.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
uur tot 16.30 uur, alsmede op maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 uur tot 21.00 uurter
inzage een verzoek met bijlagen van Fa. G. Weulen Kra-
nenbarg en Zn. B.V., Ruurloseweg 47,7251 LA Vorden,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een verkooppunt voor diverse motor-
brandstoffen, waaronder een LPG-installatie met een
inhoud van 19.950 liter, alsmede de opslag van flessen-
gas en kolen + een autowasserette. Datum verzoek 11
maart 1983, adres van de inrichting, Enkweg 3, kada-
straal gemeente Vorden sectie K nummers 3014 en
3312.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen. Op
een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven
tot een gedachtenwisseling te houden op maandag 9
mei 1983 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van 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.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 21 april 1983
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestel 19.

BELANGRIJK BELANGRIJK
A.s. zondag 24 april

KON. UD- VORDEN
aanvang 14.30 uur

in Deventer
Terrein UD.

Stand in de hoofdklasse GVB.
NEEDE
KON. UD
VORDEN
HERCULES
VIOSB.
PACELLI
VOORWAARTS
AJAXB.
LOENERMARK
DE HOVEN
WITKAMPERS
LOO

20-25
20-24
20-23
20-23
20-22
20-21
2 0 - 1 9
20-18
2 0 - 1 8
2 0 - 1 7
2 0 - 1 7
20-13

KOM OOK EN HELP
VORDEN TERUG NAAR DE

KNVB

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

Te koop: caravan incl. voor-
tent. Vraagprijs f 2000,-.
Inlichtingen: vakantieoord
't Sikkelder, Ruurlo.
Tel. 05736-221.

Zwembad "In de dennen"
VORDEN

Het zwembad is dit jaar geopend van 7 mei tot en met 4 september.
De openstelling is 7 mei a.s. om 14.00 uur.
De openingstijden zijn: maandag

dinsdag 10.00 - 12.00
woensdag 10.00 - 12.00
donderdag 10.00 - 1 2.00
vrijdag 10.00 - 1 2.00
zaterdag 10.00 - 12.00
zondag

14.00 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00-20.00 uur
14.00- 17.00 uur
14.00- 18.00 uur

Bovendien is het zwembad voor abonnementshoTlders en 25-badenkaarthou-
ders geopend op dinsdag t/m vrijdag van 7.00-10.00 uur.
Gedurende het hoogseizoen van 9 juli t/m 4 september is het zwembad ook geo-
pend van 12.00 tot 14.00 uur, behalve op zondag en maandag.

De prijzen zijn voor het seizoen 1983 niet verhoogd.

NIEUW: Voor het eerst dit jaar kan een 25-badenkaart worden gekocht. Het gro-
te voordeel hiervan is dat deze 25 badenkaart niet persoonsgebonden is. (Het
abonnement is dat wel). Ter introductie zijn deze 25-badenkaarten tijdens
de voorverkoop f 2,50 lager vastgesteld.

De prijzen voor het seizoen 1983 bedragen:
Gezinsabonnement (bestemd voor ouders + kinderen)
die op 1 -5-'83 nog een 16 jaar zijn) 144,00
Abonnement jeugd 40,00
Abonnement overige 74,00
Tienbadenkaart jeugd 16,00
Tienbadenkaart overige 27,50
25-badenkaart jeugd 32,50
25-badenkaart overige 60,00
Dagkaarten jeugd 2,00
Dagkaarten overige 3,00
Zwemleskaarten voor 12 lessen 24,00

Voor personen in het bezit van een pas 65 en jeugdigen van 16 en 17 jaar
gelden na legitimatie jeugdtarieven.

Abonnementen zijn te verkrijgen:
A. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling

van het juiste bedrag vóór 1 mei a.s. op rek.nr. 36.64.24.262 bij de RABO-
bank te Vorden. Gironr. v.d. bank isnr. 862923 of rek.nr. 48.63.78.543 bij de
AMRO-bank te Vorden. Gironr. van de bank is nr. 837570.
Onderstaande strook moet worden opgezonden naar H.J.A. Mom-
barg, het Kerspel 27, 7251 CT te Vorden of

B. door invulling en inlevering van onderstaande strook en betaling van het juiste
bedrag tijdens de zittingsavonden in het Dorpscentrum op 2 en 3 mei a.s. van
19.00-21.00 uur.

In beide gevallen worden de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad uitgereikt.

Na 7 mei worden de prijzen van de abonnementen met f 5,- en van de 25-
badenkaarten met f 2,50 verhoogd.

INVULSTROOK

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1983 t.b.v. het zwembad "In de dennen" te Vorden

aantal

jeugdabonnement van f 40,- roepnaam kind

abonnement van f 74,-

gezinsabonnement van f 144,-

geb. datum kind

voorletters

geb. datum

voorl. vader

geb. datum

voorl. moeder

geb. datum:

Kinderen beneden de 16 jaar:

Roepnaam geb. datum

25-badenkaart jeugd
van f 32,50

25-badenkaart van f 60,-

Het verschuldigde bedrag ad f
rekening bij de rabo/amro bank.

Datum,

is heden overgemaakt via de ank/giro

Handtekening

Deze invulstrook bij rechtstreekse betaling per bank of giro opzenden naar HJ A.
Mombarg, het Kerspel 27, 7251 CT Vorden of inleveren tijdens de zittingsavon-
den op 2 of 3 mei a.s. in het Dorpscentrum van 19.00-21.00 uur.

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN BEHANG

Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

vanaf 1,95 per rol bij:
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo

In onze afdeling kinderkleding
Modecentrum

Mod. Jacks
in div. kleuren

gevoerd v.a. 49,50
Ruurlo



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

SASKIA

Wim en Nelly
Makkink-Masman

17-4-83
Heegherhoek 6
7251 RX Vorden

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal te
Warnsveld.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaux ter gelegen-
heid van ons 40-jarig huwe-
lijksfeest, willen wij een ieder
hartelijk bedanken. Mede hier-
door is het voor ons een onver-
getelijke dag geworden.

LENY EN ANDRIES
DE ROODE

Vorden, april 1983
HetGulik11.

Voor uw blijk van medeleven
ontvangen na het overlijden
van onze lieve vader, opa en
broer

JOHAN HENDRIK
WAHL

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam
Fam. J. Smit.

Vorden, april 1983.

AFWEZIG
NJ.EDENS, tandarts

Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Dinsdag 10 mei 's middags.
Collega's nemen waar

14 mei a.s. huis aan huis perk-
plantenverkoop (Africanen,
Begonia's, Fucsia's etc.)
Jeugdwerk Stichting Vorden-
Kranenburg

Naturlijk vers brood van de
warme bakker bij:

brood en banket

Burgemeester Galleestraat

voor het weekend: kwark-
punten.

Voorjaar 1983
Behangkrant gelezen en ge-
zien? Mooie behangetjes voor
een leuke prijs.
Komt U vrijblijvend binnen kij-
ken in onze winkel.
Natuurlijk bij Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd, Meester-
schilder. Ruurloseweg 35, Vor-
den. Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

Te koop: eetaardappelen
Surprise en pootaardappe-
len.
A.W. Horsting, Ruurloseweg
88, Vorden. Tel. 05752-6824.

Videofilms te huur
LOGA boek en kantoor.
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100.

Te koop: dragende vaars rood-
bont.
A.G. Schotman, Hamsveldse-
weg 10, Vorden. Tel. 6737.

Te koop: eetaardappelen
Surprise en Pimpernel.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden.

Flexa verf altijd goed. Sikkens
product.
Schildersbedrijf J.M. Uiter-
weerd, Meester Schilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

Ha! Daar is de bladenman met
voordeel voor nieuwe abon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Margriet of Libelle voor de
voordeelprijs van 123 cent per
nummer voor het eerste half
jaar. Bel snel de bladenman tel.
05735-2532.

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

Op dinsdag 26 april 1983 hopen wij

JAN STEGEMAN
GRIETJE STEGEMAN-TE KAMP

ons 25 jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 30
april op de receptie die begint om half 3 tot
4 uur. In zaal Ras, Julianaplein 4, Ruurlo.

7261 WV Ruurlo
v. Heeckerenlaan 14.

Vrijdag 29 april hopen wij D.V. met onze
kinderen de dag te gedenken dat wij op 28
november 1982 25 jaar getrouwd waren.

G.SNOEIJINK
B. SNOEIJINK.RUNHAAR
Ina - Erna
Hetty - Marjanne

Gelegenheid tot feliciteren: vrijdag 29 april
1983 van 16.00-17.30 uur in zaal "De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

April 1983
Het Hoge 30
7251 XX Vorden. J

Donderdag 28 april a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

A.H. ELIESEN
en

M.S. ELIESEN-HENDRIKS

hun 40 jarige echtvereniging te herdenken.
Een H. Mis uit dankbaarheid wordt om
10.30 uur opgedragen in de kerk van de H.
Martinuste Baak.

Dat ze nog lang in ons midden mogen zijn is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Gelegenheid tot felicitatie's van 16.00 tot
18.00 uur in café restaurant Herfkens te
Baak.

v.d. Heydenstraat 19
7223 LC Baak.

Droevig om zijn heengaan doch dankbaar voor wat hij
voor ons is geweest, geven wij u kennis, dat heden in vol
vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heenge-
gaan mijn lieve man en mijn lieve zorgzame vader

GERRITJANGOTINK
echtgenoot van M.J. Addink

op de leeftijd van 64 jaar.

M.J. Gotink-Addink
Jans

7251 EH Vorden, 19 april 1983
Prins Bernhardweg 16

Onze man en vader is opgebaard in de rouwkamer van
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.
Bezoek dagelijks van 15.30 tot 17.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 23 april
om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna
de begrafenis om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden zal plaatshebben.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4
te Vorden.

Bejaarden-boottocht
Net als andere jaren organiseert het be-
kende bejaardencomité weer een reis.
Aangezien de boottochten altijd een
groot succes blijken te zijn, hebben wij
besloten dit jaar weer een boottocht te
organiseren, maar nu naar Duitsland,
een klein eindje over de grens, Emme-
rik.
't Is een geheel verzorgde reis, lunch en
diner op de boot met de bekende con-
sumpties. In Emmerik is gelegenheid
om ongeveer 2 uur te winkelen.
Deze boottocht zal plaatsvinden op

dinsdag 31 mei
wat eerder als wij gewend zijn, dan is
het lang licht. Vertrek 8.30 uur vanuit
Zutphen, terug om 20.00 uur. Kosten
bedragen net als vorig jaar f 42,50 p.p.

Opgave VOOR 16 MEI in verband met
gezamenlijke aanvraag pas.

Opgave bij:

Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514
Kluvers, tel. 1318

Namens het comité
G. Remmers
G. Eijerkamp

Gevraagd:

huishoudelijk
medewerkster

Max. leeftijd 23 jaar.

Gaarne schriftelijke reacties

G.V.T. de Zon
Zutphenseweg 32, 7251 DK Vorden. t.a.v. A. Lubbers.

Tot 30 juni 1983:

Mien van 't Sant
WAAR DE RIETVINK NOG FLUIT
Wat een verrassing! Een nieuwe trilogie
van Mien van 't Sant. Drie onvergetelijke
streekromans!
De verre einder
Dat plekje aan de Linge
Een droom gaat in vervulling
Totaal 506 blz., gebonden met een
sfeervol omslag.
Normale prijs / 29,90

Voor moederdag bij L9GA
Nu slechts f 14,90
Uw voordeel f 15,-
Bij uw boekhandel L«GA bent u goed uit. Tel. 3100.

^ Raadhuisstraat 22, Vorden.

Inwoners van Vorden en omstreken

OPGELET!!!!!
Binnenkort start

in Vorden met de verkoop van:

- HOUT
- PLAATMATERIAAL
- DEUREN

- SCHROTEN
- ISOLATIEMATERIAAL
- ENZ. ENZ.

t.b.v. de doe het zelver. Tevens kunt U bij ons terecht voor ROLLUIKEN, welke wij te-
gen de scherpste prijzen leveren en monteren.
Ook kunt U ons bereiken voor advies bij uw d.h.z. karwei, ons telefoonnummer is
3587, (b.g.g. 05456-478) of kom even aan bij de Burg. Galleestraat 23 te Vorden

é è

Komt u eens snuffelen in onze nieuwe kollektie

Nachtkleding en huishoudgoed

Ook hierin geven wij de toon aan. Qua kwaliteit en prijs.

Modecentrum

Vrijdags open tot 9 uur.
Ook open van 6-7 uur. Ruurlo

Uw officia! Rockpon dealer:
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

tffiiderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

ZONDAG 24 APRII

ZATERDAG 30 APRIL LEMMON FIVE (KONINGINNEDAG)
ZONDAG 1 MEI RENDEZ VOUS

Hl ENGE LO G L D 05753-1461

Uw favoriete fiets
staat in deze folder.
U wilt een sterke, lichte, snelle. Dus een Gazelle.
Keuze genoeg. Zie onze Gazelle-folder.
Hij ligt al klaar voor u. En natuurlijk
zullen wij u graag de
nieuwste
modellen
laten zien.

Voor uw autorijles naar

Autorijschool
.OORTGIESEN'

nu ook in

AUTOMAAT
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Brood is puur natuur
Tenminste dat brood wat U bij de War-
me Bakker koopt.
Wij maken eerlijk en heerlijk brood. U
proeft het verschil.

weekendreclame:
verschillende soorten

Pensee taarten
WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U.

Verwen uzelf
met 'n Gazelle.

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Dorpsstraat 12, tel. 1393.

Ook voor Uw reparatie's
en alle onderdelen.

GAZELLE fietsen •
rijden op VREDESTEIN banden ™

Opgelet!
Deze advertentie is voor mensen die bin
nenkort een gasaansluiting krijgen.

Wij zijn gespecialiseerd in aanleg en on
derhoud van gas- en C.V. installaties.

Ook voor agrarische bedrijven met grote-
re gas-afname

Vraag vrijblijvend inlichtingen en docu
mentatie bij uw erkende gasinstallateur!

INSTALLATIEBEDRIJF

Fa. Ordelman - Dijkman
Spalstraat 14 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1285



Raak appelsap, QQ
literpak _ 5757

Frisdrank,
blikje a 0,33 liter, ola, sinas of jewel 59

Appelmoes,
pot a 720 ml

_n
69

c 1RQS, zak a 150 gram _ 169

croma,
pakje a 200 gram _ 80

Oil of Ulay,
f lesje a 125 ml

n olie,
dubbelblik, 440 gram

Bambix,
pak a 180 gram

149

Suikerklontjes,
kilo 259

Abee Huzarensalade, QQ
>0gram-

Kersen, *****
3/4 pot _ ___ 199

volwas wasmiddel,
vloeibaar, flacon a 2 liter _ 699

conf ilux extra
conf iture jam,
450 gram, aardbeien, kersen, ,-*•„*
abrikozen of ananas _

11

*&Ü3£$ë&

Frisdranken,
sinas, cola of drink,
hele liter

Heinz
Sandwichspread, ^Q
potje a 300 gram Zl9

Heinz pikante/
groente spread, O.ft
pot a 300 gram 219

Spa citroen,
literfles 125

§le*tic3i
Doperwten
zeer fijn,

half blik

Roosvicee
vruchtenmix,
fles a 0,6 liter 249

OB-tampons, _„
40 stuks, normaal of speciaal 499

De Ruyter
chocoladevlokken, _0
pak a 200 gram, melk of puur._ _159

Radion,
zak a 2 kilo

Slagerij
Verkrijgbaar m onze filialen met een slagerij.
Prijs geldig van 20 april t/m 23 april a s

m w ^mmmm^ ^^^

Debrutal

YW «̂ m

UI? Ilm Bjttvai*
natuurlijk hebben we ook: Pall Mail filter, 25 stuks _

Peter stuyvesant filter,
Camel filter, 25 stuks

. ^^ | ̂ J\J

3.50

189

^̂ HB^̂ ^

Pandin de
Lussaudière
'n Franse rode wijn,

°'7llter

Doperwten,
extra fijn,
half blik, Vrij Produkt

audière,
5e rode wijn, ^ ̂ m.!!!!

•4 voor H/̂ W

Campina ijs,
literbak 179

Steradent tabletten, _
koker a 26 stuks 159
Homburg
achterham,
hlika4S3aram

mw
WiN^

Tafelmargarine,
kuipjeaSOOgram,

Vrij Produkt

Muscadet de sèvres
et maine,
fles a 0,7 liter _

Gebroken
sperziebonen,
heel blik

.„
499

79

Pindakaas
l

Magere
chocolademelk,
literflacon ^___ 89

Pizza
margaritha, 199

Jonge
kaas, M/ t N. U

kilo 699 ai0
Jd/i

l

Blue Band halvarine,
kuipje a 500 gram 126

Yogho-Yogho. „_ c
literpak, aardbeien of framboos __145

l

blik a 453 gram

Liebf raumilch of
Bereich Nierstein,
fles a 0,7 liter

O O

<>,'

7/r&//&>

16
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 21 april

45e jaargang nr 6

't is Oranje,
't blijft Oranje

Daarom vier gezellig feest op 30 april a.s.

Maar vergeet niet Uw lidmaatschapskaart van de Oranje vereniging.
Op vertoon van deze kaart krijgt U reduktie. (Zie programma).

Bent U nog geen lid?
Geeft U zich daarom op voor f. 10,- per jaar, bent u reeds lid.
Meer mag uiteraard ook want de oranje vereniging heeft ook uw steunt hard
nodig.
Kunt U geen f. 10,- missen en toch uw vereniging steunen, dat kan ook, een
vrije gift is ook van harte welkom. Dan bent U donateur.

Zaterdag 23 april wordt het plan Boonk bezocht door de bestuursleden om een leden-
werfaktie te houden. Woont u niet in deze wijk en u wilt toch lid worden geef dan even
een berichtje aan onderstaande bestuursleden.

A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg 10, tel. 1813
B.J. Bloemendaal, Hengeloseweg 4, tel. 1720
G. Wullink, Almenseweg 4, tel. 2341
L.G. Weevers, Nieuwstad 12, tel. 1404

Stichting Comité voor zomerzegels 30 jaar

Dinsdag werd de eerste zomerpostzegel verkoop opgeluisterd met een optreden van de Volksdansgroep de Knupduukskes.
Het plaatselijke comité heeft voor de verkoop van zegels, eerste dag, enveloppen, maximumkaarten, fraai uitgevoerde mapjes,
correspondentiekaartjes, prentbriefkaarten en verjaardagkalenders een leuke stand ingericht.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vr i jdagvan 10.00 tot l 1.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

1. Openbare raadsvergadering d.d. 26
april 1983.
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.
1. Vaststelling exploitatievergoeding
over 1982 als bedoeld in de kleuteron-
derwijswet ten behoeve van de bijzon-
dere kleuterscholen.
2. Vaststelling exploitatievergoeding
over 1982 als bedoeld in artikel 103 2e
lid, van de Lager-onderwijswet 1920
ten behoeve van de bijzondere scho-
len voor gewoon lager onderwijs.
3. Verkoop perceeltje grond in het be-
stemmingsplan "Medler-Tol 1969".
4. Verkoop bouwterreinen in de be-
stemmingsplannen "Brinkerhof 1973,
no 2" en "Hoetinkhof 1980, no l",
voor particuliere woningbouw.
5. Beroepschrift d.d. 2/23 februari
1983 van de heer R.G.F. Wagener, al-
hier, tegen geweigerde bouwvergun-
ning.
6. Aanbrengen van dubbele beglazing
in de woonkamers van het pand
Dorpsstraat l eigendom van de ge-
meente.
7. Benoeming hoofd aan de openbare
school voor gewoon lager onderwijs.

2. Inzameling chemisch afval
(Ie en 3e maandag van de maand)
In dit blad is reeds een aantal malen
gewezen op de mogelijkheid om iede-
re eerste maandag van de maand che-
mische afvalstoffen, die in het kader
van het huishoudelijk gebruik zijn
ontstaan, ter inzameling aan te bieden
bij het pand Zutphenseweg 50a, de
gemeente-werkplaats. Vanaf mei aan-
staande is het mogelijk met het oog
op het belang der doelmatige verwij-
dering van die afvalstoffen om twee
maal in de maand gratis die stoffen af
te kunnen geven in genoemd depot,
enwel tussen 16.00 en 17.00 uur.
De gelegenheid daarvoor bestaat in
het vervolg de eerste maandag van de
maand gevolgd door de maandag
veertien dagen later.
Er moet op gewezen worden dat be-
drijven die afvalstoffen ook gratis kun-
nen aanbieden, doch tot een maxi-
mum hoeveelheid van 50 kg per jaar.
Voor de goede orde kan nog worden
vermeld, dat het bij de aan te bieden
afvalstoffen gaat om bijv. verfresten,
oude batterijen, medicijnen, land-
bouwvergiften e.d. Deze stoffen moe-
ten verpakt worden afgegeven. Een ie-
der, die dergelijke stoffen in voorraad

heeft, wordt dringend verzocht, ge-
bruik te maken van deze afgifte-moge-
lijkheden, ter voorkoming dat deze
stoffen via bijv. de vuilniszak in de bo-
dem terecht komen en mogelijk scha-
de kunnen aanrichten.

3. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
l. de heer E.V. Gatacre, Wiersserallee
9 te Vorden, voor het verbouwen van
een woonhuis aan de Wiersserallee 4
te Vorden.

Deze bouwplannen liggen tot 7 mei
1983 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Sparta
start met
Aerobic
Dancing
Naast de afdelingen kleuters, meisjes jongens, dames, heren, huisvrouwen, jazz heeft Sparta er een nieuwe afdeling bü nl. Ae-
robic Dancing.
Deze vorm van bewegingsgymnastiek heeft ook de Vordense dames in haar greep.
Onder de deskundige leiding van Mevr. E. Brand, die een klassieke balletopleiding als basis heeft, begonnen donderdag 14 ap-
ril j.I. ruim vijftig dames met hun eerste les.
Met dit aantal werden de stoutste verwachtingen overtroffen.

Zilveren bejaardenkring
"Oudere mensen hebben nog wel eens last van drempelvrees. Wanneer ze echter
éénmaal deze vrees hebben overwonnen en hebben een keer een middag van de be-
jaardenkring meegemaakt dan zeggen ze meestal, als ik dat geweten had was ik veel
eerder gekomen". Dit zegt mevrouw Bosman één der leidsters van de Bejaarden-
kring.

Een bij de oudere dorpsbewoners po-
pulaire kring met op dit moment 69 le-
den. Vandaag wordt er feesttgevierd
want dan bestaat de Bejaardenkring
25 jaar. 's Middags worden de leden
dan in het dorpscentrum verwacht,
waar de dames Harkink uit Lochem
wat voordrachten deden. Daarna is er
een kofïietafel terwijl er voorJÉfc'onds
een optreden is gepland vaSret be-
jaardenrevuegezelschap uit Markelo.
Normaal komt de bejaardenkring

éénmaal in de veertien dagen op de
donderdagmiddag bijeen. De leiding
bestaat uit de dames mevrouw Bos-
man, mevrouw de Ruiter, mevrouw
van Wijk en mevrouw Jansen.
Behalve het organiseren van deze
middagbijeenkomsten worden er 's
zomers ook korte vakanties georgani-
seerd. "De animo hiervoor wordt
steeds groter want momenteel nemen
hieraan al zo'n 30 tot 35 personen
deel", aldus mevrouw Bosman.

Tentoonstelling
Kunstuitleen
SBK Zutphen in de
Openbare Bibliotheek
in Vorden
Van 20 april t/m l O mei wordt werk uit
de Zutphense Kunstuitleen tentoon-
gesteld in de Openbare Bibliotheek te
Vorden. Om kennis te maken met en-
kele van de vele mogelijkheden die de
Kunstuitleen biedt, hangen er litho's
van Theo Elfrink en Hans Guiken,
kleuretsen van Ria Zurné én acryl-
schilderijen van Willem Götze.
Ook worden de 8 prenten van de Gel-
derse Grafiekmap 1982 opgehangen.
Het geheel wordt nog aangevuld met
de nodige informatie, waaronder een
meeneemfolder.

U loopt toch ook mee?
De V.R.T.C. De 8 kastelenrijders or-
ganiseert in samenwerking met de
Oranje vereniging een Oranje
dorpsloop, op Koninginnedag zater-
dag 30 april 1983.
Start: Bij de sporthal 't Jebbink in plan
Boonk. Afstanden: 3 en 6 km presta-
tielopen, 12 km wedstrijdloop met
prachtige prijzen.
Douche en kleedgelegenheid in rui-
me mate aanwezig.
De finish van de 12 km wedstrijdloop
is op het terrein nabij de Havo borstel-
fabriek waar diezelfde middag een
groots motorcrossspektakel zal plaats-
vinden.
Voor inlichtingen: de heer H.J. Par-
dijs, tel. 05752-6700.

IVN Natuurwandeling
Zaterdag 23 april a.s. organiseert het
IVN, afdeling de Oude IJsselstreek
een natuurwandeling rond kasteel de
Kieftskamp. Er is op het ogenblik veel
te zien: voorjaarsbloeiers en ontlui-
kend badknoppen en in heet prille
groen ziet er hoort u talrijke zangvo-
gels: mezen, lijsters, de merel, de
boomklever, spechten, vinken, rood-
borstjes enz. Gediplomeerde gidsen
leiden u rond en vertellen u over de
natuur, het landgoed, het Kasteel en
helpen u van de natuur te genieten.
Deelname is gratis. U bent van harte
welkom.
Plaats van samenkomst van deze mid-

dagwandeling van de IVN: Kieft-
kampweg, een zandweg, een zijweg
van de Lieferinkweg.
Verdere inlichtingen bij de V.V.V.

Zwembad In de Dennen
Op maandag 2 mei en dinsdag 3 mei
stelt het bestuur van het Zwembad
"In de Dennen" het publiek in de gele-
genheid om 's avonds in het
Dorpscentrum persoonlijk abonne-
menten voor het komende seizoen te
bestellen.
Nieuw daarbij is de uitvoering van
een 25 baden kaart. Deze is niet zoals
abonnementen persoongebonden.
Bovendien kunnenditjaar 16en 17ja-

rigen die niet meer onder een gezinsa-
bonnement kunnen vallen tegen
jeugdtarief een abonnement kopen.
Dit gold al enige jaren voor de 65 plus-
sers. Alles na legitimatie. Voor volle-
dige informatie en tevens overzicht
van de openstellingstijden van het bad
verwijzen we naar de advertentie el-
ders in dit blad, waarbij u tevens een
invulstrook aantreft voor het aanvra-
gen van het verlangde.

Vredesplatform opgericht
In verband met de vredesdemonstra-
tie die op 29 oktober in den Haag ge-
houden zal worden, werd maandaga-
vond in Vorden een Vredesplatform
opgericht. Dit Platform zal zich eve-
neens bezig gaan houden met het or-
ganiseren an diverse aktiviteiten.

Op initiatief van de "21 november-
groep '81" en het I.K. V. werd maanda-
gavond allereerst een bijeenkomst be-
legd waarbij de cabaretgroep "Bekijk
het" een aantal stukjes opvoerde die
vrijwel allemaal betrekking hadden op
de kernbewapening en de eeuwig du-
rende strijd tussen de mensen, die
door de loop der eeuwen heen steeds
grotere vormen heeft aangenomen.
Ook werden er enkele gedichten voor-
gedragen waar het gevaar van de kern-
bewapening aan de orde kwam. Na
afloop werd er door de aanwezigen (de
belangstelling voor deze bijeenkomst
was goed), over diversse zaken gedis-
cussieerd, met tot slot de oprichting
van een Vredesplatform.

Klant V.S. wint Rally-fiets

De ruim honderd-jarige Distillateur M. Dirkzwager B.V. te Schiedam (beter be-
kend als Florijn) hield einde vorig jaar een doppen-aktie. Bij inlevering van de cij-
fer-combinatie 10 (de doppen waren voorzien van een cjjfer - was men verzekerd
van één liter Floryn-genever, die promp door de süjter mocht worden overhandigd.

Daarnaast kon men een Rally-fiets
winnen, wanneer op het gegeven Ha
Fijn, ha fijn.... een goede slagzin volg-
de.
Een van de prijswinnaars was Mevr.
Eijkelkamp uit de Prins Bernhardweg
12 te Vorden, die uit handen van de
heer W. Gerritsen sprekend namens
de Fa. Dirkzwager een prachtige
sportfiets in ontvangst mocht nemen.
Uit handen van de heer F. Bleumink

namens de V.S.-markt werd tijdens de
gezellige uitreiking haar ook een bos
bloemen geoffreerd.
Op de foto: De leverancier van de Ral-
ly-fiets, de heer Weekenstroo, uit Zut-
phen, het echtpaar Eykelkamp, de
heer Gerritsen, slijter Krijt en bedrijfs-
leider Bleumink.
De slagzin luidde: Ha fijn, ha fijn, een
borrel uit Schiedam, waar Florijn ter
wereld kwam.
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is het de
spitten, zaaien, planten,

bakkerij
Veltiws volkoren
800 gram

Tijgerwit
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

Krentenbrood
gesneden, 400 gram

allerlei

Nylon straatbezem
2^8-

Ragebol met steel
&75-

Raamwasser met steel

249
495
495

Deurmat
dubbelrib 40X70 cm. nu

Tolet super W.C. blok
nu

Schwarzkopf 7-kruiden
shampoo 200 mi. vs-pnjs
Teenslippers
met V-band 2^9-

495

89
98
59

Curver vuilniszak
houder beige/bruin

e tijd om
Een tuin is een permanente bron van genoegen. In ieder geval in het

voorjaar. Half mei vertrekken de ijsheiligen en dat sluit de winter voor de
eerst komende maanden af. Begin nu al met de voorbereidingen en ga
in uw tuin bezig. Uw VS-markt helpt u daarbij. Van zaai- en pootgoed tot
een prachtig tuinset om uw vermoeide ledematen op te strekken.
Kijk, met uw | VS-markt heeft u driedubbel plezier van uw tuin
want... de j[ prijzen zijn laag.

Tuingieter
l O liter,

^ met sproeikop-^76"

Curver bloembakken
40 cm. deze week

kruidenier
149Smarius beschuit

pak 2 rol nu

Venz chocohagel
melk of puur 400 gram

Chocolade bowls
assorti, 200 gram

Engels drop
400 gram 2-r69-

239
239
2?9

Gena Gold appelsap
l liter nu

Koffer omo
2 kilo met gratis viskaart-5^98-

Chocolade brunettes
per pak 2-̂ 9-

Porki spekken
zak 18 stuks 4^39-

575
189
109

Tjolk choco of
aardbeiendrank triopack

Haust paneermeel

149
Q69

Unox leverpastei
set 3X56 gram

149

D.E. koffie roodmerk
snelfilter, normaal of bonen
250

348

079
Unox beter gevulde Soep / 9
groente, kip of tomaat-2^69- ^L •

Tuc zoutjes

RemiaDexmargarine (f 49
pak 250 gram-O66- \^«

Betuweconfiturejam 89
aardb.-kersen-abrikozen-2^9 ^k •

zuivel
Coberco vla naturel
l liter

Jacky mannequin
kwark 500 gram
Goudse kaas
jong, kilo

169
199
795
• •

UIT

Een leergierig tuinier in Juinen
hield van aparte tuinen.
Hij kocht 5 kuub zand voor z'n balkon
en zit nu prinsheerlijk in de zon
en waant zich aan 't strand in de duinen.

tVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vordcn



iets leuks in uw tuin te do
zitten
bloemen

2 Prachtige
Fuchsia's
per stuk 2.95
2 Prachtige
Geraniums
rood en rose
l Bos Fresia's
zware kwaliteit, 3 kleuren
met takje groen

3 leuke groene plantjes, keuze uit o.a

Pellaea (dubbeltjes plant) ^^ ̂  r»
eperomia "3 QK

CsirpUS(trilgras) Samen voor..^J ,
Deze plantjes vragen weinig licht doch de
potgrond vochtig nouden...
Nu eindelijk wat hogere temperaturen,
hoopt uw VS groenteman. Dus is het tijd
om de tuin en de balkonbakken eens wat
te gaan opfleuren. Uw VS markt brengt
deze week een uitgebreide sortering in
vaste-, perk-, en balkonplanten.
O.a. geraniums, fuchsia's, violen, diverse
rotsplanten.doronicum, campanula,
saxifraga, vaste anemoon enz...
Kom vrijblijvend kijken.
Pracht forse
Adiantum
varen

Schouder
karbonade

Geldig van 2 1 74-23/4 '83

Terrasserie "Populair"
in bruin en wit
Bestaande uit:
4 lattenstoelen laag model met kussens.
l tafel 80 cm. met parasolgat.
l parasol met betonvoet.

Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v. 1 7.95 of de helft van
de winkelwaarde kontant.

Deze plant
verlangt weinig

icht, matige
temperatuur,
doch wel
potgrond goed
vochtig
houden.

149
Q79

Chocella chocolade
pasta 400 gram

Remia halvarine
SOOgramOrQS-

Hero sinas, citron of
COla l literfles VS-prijs

Jagermeister
0.7 liter

Grants whisky
0.75 liter nu Coebergh bessen ^M 95

jenever i liter JL£r •
Chateau de Ventenac
rood 1979 pei fles

Rosé
"La Jouvance" per fles

Oranje bitter
0.5 liter 375

2?8Henkes jonge
jenever
l liter

Heraut bier
krat 24 flessen

Magere speklappen
hele kilo

Magere borstlappen
hele kilo

Mager hacheevlees
hele kilo

Mager rundergehakt
hele kilo

698
948
898

Maandag t/m
woensdag:
25/4 t/m 27/4

Verse worst
hele kilo

Kuikenbouten
hele kilo

6?8
550
450

129
169

Woensdag: gehaktdag 748
hele kilo f »

vleeswaren

Bretons gehakt
500 gram

Tongeworst
1 50 gram

Ontbijtspek
1 50 gram

•̂ ^^ •̂••••̂ ^^^ •̂•̂ ^^^^^ •̂•̂ ^H

Ringleverworst
500 gram, per stuk

Boterhamworst
150 gram

Saks
200 gram

Staafpate
150 gram

Vleessalade
200 gram

98
39
09
49
59

Er was eens een heer in de Hoven
die kon bij de VS-markt zijn ogen niet geloven
hij zag daar zijn ideale tuinstel staan
en sprak: die prijs dat staat mij wel aan
nu zit hij in zijn tuinstoel de VS te loven.

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

7«tf**tt-ix^«-> TD y^^x-i**t^-v Ux^»x<^«f **. l f*\ J\ Dii-^ . f*~. _f .~ /̂ " _ „ T r i _ ^̂Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vordcn



Goed nieuws
voor sportvrienden.

De nieuwe Hollandia sportslips zijn speciaal
ontwikkeld voor sportieve mensen die hoge
eisen stellen aan bewegingsvrijheid en draag-
komfort.

Elastisch materiaal, speciaal ontwikkelde
pasvorm.

Met een speciale Hollandia sportband die bij
elke beweging onberispelijk op zijn plaats blijft.

Hollandia sportslips, voor mannen die hoge
eisen stellen \

Sportief ondergoed heeft een merk:

Hollandia
Hollandia ondergoed is verkrijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

AïlllEC

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Ook voor

schoenreparatie

VAKMAN-
SCHOENWINKELIER
U staat op kwaliteit,
dus gaat U voor
schoenen naar de vakman.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden r Telefoon 05752-2386

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Re sta u ra n t

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

Kinder T. shirts
Gemaakt van een glanzende polyester
met contrast boord en kraag en
biezen over de schouder en de mouw
De adviesprijs is 25,- Tuunteprijs is slechts 15,-

Heren sportsokken
Een kwaliteitssok in de kleur wit met
gekleurde streepjes aan de boord.
Onze normale prijs is 2,50 per stuk

Weektopper 2 paar slechts 3,95

w - e«^ Witte kinder kniekousen
Gemaakt van 100%katoen, en een fantasie
breisel. Ijzersterk.
De adviesprijs is 4,50 Tuunteprijs slechts 3,50
Antislip deurmatten
In verschillende gedessineerde kleuren
100 % synthetisch. De adviesprijs
is 14,95 Tuunteprijs is slechts 8,75

'̂

&

<*v•<*>•

Pakket gloeilampen
Een merklamp met veel lichturen.
2 st. van 40 watt; 2 st. van 60 watt;
1 st. van 75 watt, 1 st. van 100 watt.
De normale adviesprijs is 11,50 Weektopper

OOK OP DEZE SUPERAANBIEDINGEN GEVEN WIJ
SPONSORMUNTEN!

7,50

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Oxfort katoenen jeans pantalons
met 5 pockets en een fijne pasvorm in meerdere
kleuren. Een sterke pantalon die normaal
minstens 49,50 moet kosten Tuunteprijs slechts 29,50

..̂

Kinder corduroy tuinbroeken
met 3 opgezette zakken en mooie contrast knopen.
Hoe bestaat het dat ze zo goedkoop zijn. Wees
er wel snel bij. Normale adviesprijs 29,50 Tuunteprijs slechts 9,95

^:;0-r>*/ jwtóP*.
*^tföfe>!

)e aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag'

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

TAPIJT
vanaf 24,95 per meter bij:
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Ha! Daar is de bladenman met
voordeel voor nieuwe abon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Panorama of Revu voor de
voordeelprijs van 138 cent per
nummer voor het eerste half
jaar. Bel snel de bladenman tel.
05735-2532.

REPARATI K
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen clirekt leverbaar
DE WILD
Rietbergers t raat 34, Zu tphen
Tel. 05750-15410.

Dealer

LM.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163

TE KOOP:

Diverse inruiltractoren (35 t/m 70 PK)

NIEUW in ons assortiment:
BOGBALLE kunstmeststrooiers een zéérconcu-
rerende centrifugaalstrooier met R.V.S. strooimecha-
nisme.

Tevens diverse gebr. stooiers:
o.a. Vicon - Jota - PZ.

Gebruikte opraapwagens - mengmesttanks -1
schaar kantelploegen.

TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN.

- gebr. PZ HS 360
— gebr. C2 330 superhark

Voor veebewaking bij het af kalveren of voor de big-
genfokkerij een complete set T.V. + kamera + 10
meter coax kabel, in een wip geïnstalleerd voor
f 968,-, incl18%B.T.W.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de vakman.

Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

-<^>-̂ X^X^>j

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo.

Nodigt u uit op de te houden

Voorjaars- en tuinshow
Vrijdag 22 april van 14.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 23 april van 10.00 tot 16.00 uur.

De koffie staat klaar. Graag tot ziens.

BENNIE EN GERDA WULLINK

met
Televisie

reparaties
—i- direct

1 1 naar

uw vakman
van vertrouwen

Motorgazonmaaiers
Nieuw en reparatie. Komt U eens pra-
ten bij:

FA. KUYPERS
Telefoon 1393.

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

voor a! uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Pantalon parade bij
Modecentrum

Ruurlo
Wij brengen dit seizoen een zeer grote modieuze en voordelige kollektie

pantalons.

Org. Klopmann kwaliteit van 69,50 nu voor

Katoenen/Terlenka pantalons van 75,-
Helenca-strech pantalons
Linnen-strech pantalons
Corduroy-strech pantalons
Modieuze pantalons in de nieuwe kleuren

en fijn haarstreepjes.

Levi'S en Carrera denims en tinneroys.

Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6 tot 7 uur.

50-
voor 59,50

v.a. 85,—

v a 89,50

v.a. /»*,—

v.a. 75-



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 21 april

45e jaargang nr 6

Uit het politie-rapport
Doorrijden na aanrijding?
W. uit Vorden deed aangifte dat zijn
op de parkeerplaats Brinkerhof gepar-
keerde auto was aangereden.
Het linkerachterspartbord had deu-
ken en krassen. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

Vuurwapen
Tijdens een door de Rijkspolitie ge-
voerde controle afgelopen zondag-
nacht werd J.S. uit Wijchen aangehou-
den. In zijn auto werd een vuurwapen
met vijf patronen aangetroffen.
J.S. werd aangehouden en ten dienste
van het onderzoek ingesloten.

Vernieling
Dakpannen werden kapotgeslagen en
ruiten van een bouwketen, staande
aan de Enkweg op een terrein van
Bouwbedrijf Hulshof, werden ver-
nield. De Rijkspolitie vermoedt dat
het hier het werk is van baldadige
jeugd.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

23 april Dorpscentrum, Warnsvelds
operette gezelschap

24 april Lentetocht VRTC
27 april HVG Dorp Ringverg.
30 april Oranje Dorpsloop VRTC

april KPO reisje
5 mei Bejaardenkring Dorpscen-

trum
6 mei Jonge Gelre Lustrum viering

Dorpscentrum
7 mei Jonge Gelre Lustrum viering

Dorpscentrum
13 mei Jong Gelre Alg. voorj. verg.

Hotel Bloemendaal
14 mei: Huis aan huis perkplantenver-

koop. Stichting Jeugdwerk
Vorden-Kranenburg.

17 mei Avondvierdaagse
18 mei Avondvierdaagse
19 mei Avondvierdaagse
19 mei Bejaardenkring Reisje
20 mei Avondvierdaagse
23 mei Jong Gelre Reg. sportdag

Appies Happies De Veld-
hoek

25 mei Hervormde vrouwengroep
28 mei Jong Gelre Prov. buiten-

sportdag te Borculo

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Meijsing, D. Utopia; Baantjer, A.C.
Moord en doodslag in de Warmoes-
straat; Shaw, I. De oogst van een le-
ven; Macleod, Sh. Hongeren: anore-
xia nervosa; Consumenten ABC
1983; Gulpillil, De droomtijd; verha-
len van de Autralische Aboriginals;
Sant, M. van 't. Als het geluk een om-
weg maakt.

Jeugd:
Petersen, P. Zambia; Petersen, P. Me-
xico; Vries, L. de. 80 verbazingwek-
kende natuurkundeproeven...; PeU
grom, E. Voor niks gaat de zon op;
Oomkens, M. De onzichtbare hond;
Heylen, M. Het meisje met de ster;
Tendrajokow, S. Lentespel; Thijssen,
M. De jongens met het lidteken.

Pretry Markt
De zwem- en polovereniging Vorden
'64 organiseert ook dit jaar weer haar
traditionele pretty markt op zaterdag
9 juli a.s.
Nu het weer tijd is om uw voorjaarsop-
ruiming te houden, komt u misschien
nog oude kleding en oude huisraad te-
gen, die wij redelijker wijze nog voor
onze pretty markt gebruiken kunnen.
Een telefoontje naar 2407 en we ko-
men dit gratis bij u aan huis ophalen.
(Zie advertentie).

Bedrijfsvoetbal
Wolbrink en Weevers halve
finalisten
De /aal voetbalt eams van de firma Wolbrink en Wee vers hebben zich in de strijd om
het bedrijfszaalvoetbalkampioenschap van Vorden, hij de laatste vier geplaatst. Een
week eerder plaatsten zich reeds V.S. Markt en Sorbo II.

De uitslagen van de wedstrijden in
poule B waren:
A.T. V.-Wolbrink: 1-7; Zuivelfabriek -
Weevers: 0-2; Agré - Ten Have II: 2-1;
Wolbrink - Weevers: 4-0; Agré -
A.T.V.: 2-1; Ten Have II - Wolbrink:
1-5; Zuivelfabriek - Agré: 2-0; Wee-
vers - Ten Have II: 6-1; Wolbrink -
Zuivelfabriek: 3-1; A.T.V. - Weevers:
1-4; Agré -Wolbrink: 0-5; Ten Have II
- A.T.V.: 0-3; Weevers - Agré: 7-0;

Zuivelfabriek - Ten Have II: 0-1.
De eindstand is nu:
1. Wolbrink 10 punten
2. Weevers 8 punten
3. Zuivelfabriek 4 punten
4. Agré 4 punten
5. A.T.V. 2 punten
6. Ten Have II 2 punten.
De finalewedstrijden zullen worden
gespeeld op maandagavond 25 april
a.s. in de sporthal Het lebbink.

Uit het Ratti-kamp
Gorssel - Ratti: 2-1
Ratti (zondag) moest het opnemen te-
gen Gorssel. Voor de rust wist de
thuisclub door Doornebos en Mak-
kink aan een 2-0 voorsprong te ko-
men. Na de thee een beter spelend
Ratti, dat telkenmale gevaarlijk voor
het doel van de gastheren kwam. Ech-
ter ontbrak het aan een afmaker. Al-
leen W. Koers kon de opgelopen ach-
terstand verkleinen tot 2-1. Verder liet
de thuisklub het niet komen.

Ratti 4 - SHE 5: 2-2
In de 15e minuut werd Nijenhuis in
het strafschopgebied gepakt en Toon
Roelvink wist nu de penalty te verzil-
veren 1-0. Dertig minuten later wist
invaller Bertus Pardij s de voorsprong
uit te bouwen naar 2-0.
Na de rust profiteerde SHE van een
foutieve terugspeelbal 2-1. De wed-
strijd kreeg een wat harder en grim-
mig karakter, maar scheids B. Hoe-
bink hield de touwtjes strak. Kort voor
tijd kregen de gasten een penalty toe-
gewezen doordat de laatste man van
Ratti een speler onderuit haalde. SHE
benutte deze strafschop en zo konden
ze toch nog een punt meenemen.
Zondag 4 rest nog twee wedstrijden.

Apeldoorn 12 - Ratti zat. 3: 4-3
De aangewezen invaller-doelman
Klootwijk was verhinderd en daardoor
begon Ratti met aanvoerder H. Sloe-
tjes in het doel aan het treffen tegen
Apeldoorn.
In de eerste helft speelde Ratti het
spel. Ook junior-speler Balvert blies
daarin goed zijn partijtje mee.
Door doelpunten van E. Rothman
werd een ruststand bereikt van 0-2.
Na de thee bleek dat het Ratti-elftal op
diverse plaatsen door elkaar was ge-
haald, wat het spel niet ten goede
kwam.

Programma s.v. Ratti
afd. jeugd: s.v. Ratti Cl -Diepenheim
C2. afd. zaterdag: Oeken l - s.v. Ratti
1; s.v. Ratti 2 - sp. Eefde 2; Almen 5 -
s.v. Ratti 3. afd. zondag: s.v. Ratti l -
Erix l; Markelo 5 - s.v. Ratti 2; Baakse
Boys 4 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - Sp.
Brummen 8. Afd. dames: s.v. Ratti l -
ZW '56; Sp. Rekken - s.v. Ratti 2.

Lemerleveld - Ratti l (dames): 4-1
Deze wedstrijd was beslissend voor
Ratti, omdat ze dicht bij de degradatie
zitten. Al vrij snel in de eerste helft
maakte Lemerleveld, vanuit een bui-
tenspelpositie 1-0. Ratti echter liet
zich dat niet op zich nemen, en wist er
al snel, via B. Bos, 1-1 van te maken.
De l ste helft werd er hard gevoetbald,
en vlak voor de rust wist Lemerleveld
er 2-1 van te maken.
Na de rust kwam al vrij snel de tegen-
slag. Het werd 3-1. Tien minuten voor
het eind werd het 4-1.

Alexandria - s.v. Ratti (afd. zat.): 0-3
Ratti moest het zaterdag opnemen te-
gen een lastige tegenstander. In het
begin een vrij gelijkopgaande wed-
strijd, waarbij Alexandria danig hulp
kreeg van de scheidsrechter, welke
voor de kleinste overtreding, hoewel
daar soms geen sprake van was, een
vrije trap voor de tegenstander gaf.
Kansen werden in de eerste helft wei-
nig geschapen. In de 38e minuut werd
Henk Bulten hardhandig onderuitge-
haald in het strafschopgebied van Ale-
xandria. Dat betekende een straf-
schop. J. Nijenhuis benutte deze straf-
schop 0-1. Met deze stand was het ook
rusten. In de tweede helft hetzelfde
spelbeeld.
Na 70 minuten spelen schoot een Ale-

xandria-speler uit een vrije trap pre-
cies in de handen van keeper Wassink
welke op de juiste plaats stond. Hier-
mee had Alexandria zijn kruit wel ver-
schoten. Ratti kwam nu steeds meer
aandringen, waarbij de vermoeidheid
van Alexandria duidelijk naar voren
kwam. In de 75e minuut maakt een
Alexandria-speler in het strafschop-
gebied hands. De genomen straf-
schop werd opnieuw door Jan Nijen-
huis op keurige wijze benut. 0-2.

In de 87e minuut schoot Waarle
ineens op het doel van Alexandria.
Dit schot werd van richting verander
door een Alexandria-speler, waarbij
de bal doorschoot in de uiterste linker-
bovenhoek, onhoudbaar voor de uit-
stekende keeper van Alexandria. De
einstand werd daarbij bepaald op 0-3.

Vorden - Witkampers
1-1
Grensrechter Witkampers verdient
punt voor /ijn ploeg.

Wanneer je als clubgrensrechter op
een eerlijke wijze devlag hanteert dan
kan dat terdege zijn nut hebben. Dat
bleek zondagmiddag bij de wedstrijd
Vorden-Witkampers toen scheids-
rechter G. Waanders een doelpunt
van Chris Hissink afkeurde. Dit ge-
beurde vijf minuten voor tijd bij de
stand 1-1.
Scheidsrechter Waanders na afloop:
"Ik heb het doelpunt in eerste intantie
goedgekeurd. De grensrechter van de
Witkampers wees mij er toen op dat
alvorens de Vordenspeler scoorde,
zich twee Vorden-spelers op de doel-
lijn van de Witkamper in buitenspel-
positie bevonden. Ik heb dat zelf niet
gezien, maar ik geloofde waarneming
van de grensrechter, dus geen doel-
punt".

Voor de thuisclub zou dat overigens
ook teveel van het goede zijn geweest,
want de 1-1 eindstand geeft de ver-
houding goed weer.
Na afloop van het toch wel tegenval-
lende duel ontstonden er nog wat
schermutselingen buiten het veld,
waarbij Witkampers trainer Ab Fle-
ming zelfs nog een klap met een pa-
raplu van een toeschouwer op zijn
hoofd kreeg.
De wedstrijd op zich was in de eerste
helft wel aardig om aan te zien. In de
tweede helft zakte het spelpeil bedui-
dend. Na tien minuten kreeg Vorden
een uitstekende mogelijkheid de sco-
re te openen. Na aangeven van Chris
Hissink verscheen Theo Schotsman in
vrije positie voor doel. Witkampers-

jjpj ons in d'n Achterhoek
A'j zo geregeld nog wel 's un stuksken in de krante schrieft bu'j op zien
tied ok nog wel 's beni'jd of't nog wel eleazen wöd deur de luu. Veural
umdat 't meespat stukskes bunt oaver de mensen in eur dagelukse doen,
krie^lr vanzelf weinug reacties op. Gin mense die daor wat oo^en hef
en <^H'r niks an vindt, slot 't wel oaver.
Wi'j wat wiezer wodd'n op dit punt dan dien i'j iets anders bi'j de heurne
te pakken. Dat is veurugge wekke gebeurd en de reacties bleven dan ok
neet uut, dat zie'j wel an de stukskes die d'r inezonden bunt.
Schienbaor wod dat stuksken dialect toch nog wel goed deur heel waat
luu eleazen!

Die reacties bu'w besunder bli'j met umda'w d'r wat wiezer van ewodd'n
bunt. D'r waarn bi'j die stukskes ok un stuk of wat kranten metestuurd,
enkele nummers van "Wordt Vervolgd", waoruut duudeluk nao veur'n
kwam dat Amnesty International ok nao 't Oosten kik en an de vri'jheids-
beknotting daor alle andach besteedt. Wat dat betreft zat Leestman d'r
dus glad naöst en wil dat op dizze plaatse graag liekzett'n. Bedank dus de-
gene die de moeite hef enommen un die kranten op te zuuken.

Dat t'r ok un brief bi'j was in goed dialect dei'j ons Achterhookse harte
goed. Da'w nog nooit op 'n schriefaovund bunt ewes, dat he'j goed. Dat
kump umdat die hanepeute van mien toch deur gin mense eleazen wöd
(in de drukkeri'je zit ze altied op mien te nosteren). Daorbi'j zol de tekst
van zo'n brief toch bestaon uut "doorgaans alledaagse, weinig verheffen-
de feiten uit onze direkt woonomgeving" en dat schient 'n hoop luu niks
te interesseren.

Maor dat hoeft un heleboel anderen d'r neet van te weerholl'n umme wel
te kommen en Amnesty International te helpen bi'j eur streven um vri'j-
heid veur zovölle meugeluk mensen te bewarkstelligen. Meschien kan
dit stuksken daor un betjen an met helpen. Vri'jheid veur de mensen
heurt t'r te weane en dat neet allene bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Reaktie op "Leestman van 13-4-1983
Wanneer men de wekelijkse stukjes van "Leestman" ziet en soms ook
eens leest vallen de lezer drie dingen op:
1. De stukjes worden geschreven onder schuilnaam.
2. De stukjes staan in dialekt.
3. De inhoud van de stukjes betreft doorgaans alledaagse, weinig verhef-
fende feiten uit onze direkte woonomgeving.

N.a.v. "Leestman" in het Contact van 13 april over deze drie punten het
volgende:
t.a.v. punt l, Om een dergelijk stukje onder eigen naam te schrijven is
veel moed nodig.
t.a.v. punt 2, Misschien is dat wel goed zo, want men bereikt dan een niet
te groot lezerspubliek.
t.a.v. punt 3, Normaliter is dit dan ook geen reden om hierop te reageren
maar gezien de aard van de opmerkingen en de ernst van de zaak vind ik
dat zelfs op dit niveau geprotesteerd moet worden.
Bedoeld stukje getuigt van zeer simpele vooroordelen, geen kennis van
zaken en ondoordachtzaamheid.
Het is naar mijn mening zelfs beledigend voor de goede kwaliteiten van
mensen die zich echt durven inzetten. Voor mensen die opkomen voor
de vrede en voor hun onderdrukte medemensen in zowel links als rechts
poltiek gekleurde landen.
Tot slot de woorden van J.J. Rousseau: Beledigingen zijn de argumenten
van hen die ongelijk hebben.

W. Schoo
Vorden

doelman Toon Jansen redde echter
fraai.
Aan de andere kant waren er tot twee-
maal toe scoringskansen voor Peter
ten Broeke. Ook hier geen doelpun-
ten. Tien minuten voor de rust werd
het 1-0 voor Vorden, dankzij een doel-
punt van good-old Bertus Nijenhuis
die via de handen van doelman Jan-
sen scoorde.
Bij Witkampers werd Martin Wijnber-
gen, na een overtreding tegen Schots-
man gewisseld. Voor hem kwam Jan-
sen in de plaats. Drie minuten voor de
rust werd het 1-1. Andre Zweverink
schoot tegen de paal, waarna Bertus
Kok, een der beste spelers van het
veld scoorde 1-1. In de tweede helft
weinig opwindende dingen, zij het
dan het afgekeurde doelpuntvan
Chris Hissink vijf minuten voor tijd.

V.V. Vorden
Uitslagen 16 april:
Hercules AO - Vorden AO: 0-3; Vor-
den Al - Witkampers Al: 2-1; Steen-
deren B l - Vorden B l: 4-1; Vorden B2
- Voorst B2: 8-0; Vorden Cl - Voorst
Cl: 0-2; Vorden C2 - Dieren C2: 8-0;
Vorden C3 - Gazelle C3: 0-10.
Uitslagen 17 april:
Vorden - Witkampers: 1-1; Erix 2 -
Vorden 2: 2-1; Vorden 3 - GSV 1:1-1;
Zutphania 4 - Vorden 4; 2-0; SCS 2 -
Vorden 5: 1-2; SVBV 3-Vorden 6: 2-
0; Vorden 7 - Brummen 9: 0-3.
Programma 23 april:
Vorden AO - Zelhem AO; Vorden Al
- Almen Al; Wilh. SSS BI - Vorden
BI;AZCB2-VordenB2; Gazelle Cl -
Vorden Cl; Vorden C2 vrij; Eefde C2
- Vorden C3.
Programma 24 april:
Kon. UD - Vorden; Vorden 2 vrij; Ei-
bergen 5 - Vorden 3; Vorden 4 - De
Hoven 3; Vorden 5 - Erica 6; Vorden 6
vrij; Zutphen 8 - Vorden 7; Vorden 8 -
Bergsche Boys 3.

Waterpolo
Vorden kansloos tegen Brummen
De dames van Vorden '64 hebben za-

• terdagavond de laatste competitie-
wedstrijd tegen Brummen met niet
minder dan 7-1 verloren. De Brum-
mense dames scoorden met de regel-
maat van de klok, waarna Henriet Ha-
zekamp, die deze avond de laatste

wedstrijd speelde voor Vorden, de eer
wist te redden.

Heren Dash bijna
gedegradeerd
De heren van Dash hebben zaterdag-
middag op ongelukkige wijze met 1-3
verloren van A.B.S. uit Bathmen. De
eerste set werd met 15-6 door Dash
gewonnen, de tweede set eindigde in
8-15 voor A.B.S. In de resterende
twee sets een uitermate spannende af-
faire, waarbij A.B.S. tot tweemaal
toe met 13-15 aan het langste eind
trok.
De heren van Dash kunnen zich door
deze nederlaag vrijwel zeker niet meer
in de promotieklas handhaven. Wan-
neer SVS het komende weekend van
Twello wint, dan is degradatie voor
Dash een feit. De heren II van Dash
verloren met 3-0 van Isala V.

R. Doornink eerste bij
klaverjassen
De heer R. Doornink wist afgelopen
vrijdag in zaal Schoenaker bij het kla-
vtrjassen alle concurenten achter zich
te houden. Tweede werd de heer F.
Leferink, derde zijn broer G. Leferink.
De poedelprijs bij deze gezellige kla-
verjaspartij ging naar de heer F. van
der Linden.

Crosswedstryd
"Graafschaprijders"
Walter Arendsen is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om de tweede cross-
wedstrijd van "De Graafschaprijders"
op zijn naam te schrijven. Dit gebeur-
de in de A-klasse; 2 werd Gerrit
Bosch; 3 Jan Koop; 4. Rolf Oosterink.
Klasse B: 1. Robbie van de Straat; 2.
Erik Bulten; 3. Jan Klein Brinke; 4.
Marcel Bulten; 5. Theo Pragt.
Klasse bromfietsen 50 cc: 1. Laurens
Bouwmeester; 2. Akongnwi van
Kampen; 3. Robert Bruggeman.
Klasse jeugd 50-80cc: 1. Hans Berend-
sen; 2. Erik van Ark; 3. Lubert Lense-
link; 4. Angelo Stapelbroek.
Klasse jeugd 125 cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek; 2. Frank Arendsen; 3. Gerrit
Pardijs2 4. Adri van Ark; 5. Willem
Veenendaal.

Geachte H. Leestman,
Best leuk die stukjes in ons dialect. Goed ook de wijze waarop U veelal
bepaalde onhebbelijkheden van mensen ten opzichte van mensen aan
de kaak steld. Ook wel leuk dat U af en toe eens uitglijdt en later erkent
dat de informatie onjuist was die U gaf.
Een kennis van me was „akelig blij" met de laatste twee gedeelten van
uw stukjes in „Contact" van 14/4 '83 en was van plan dit nog eens goed
door te geven. Ik heb zijn plezier een ietsje bedorven door te zeggen dat
het eerste gedeelte van 't stuk nu juist helemaal de A.I. en I.K.V. gedach-
ten weer geeft. Deze mensen protesteren steeds tegen de daarin geschet-
ste toestanden.
Als U nu ook eens een aantal keren komt zult U zien dat er heel wat brie-
ven naar alle kanten gaan (zie bijlagen).
Bij „Vorden helpt Polen" was 't zo fijn dat je onopgemerkt er aan kon
meewerken, echt onze vrijheid.
Ik weet daarom ook heel zekere dat de hier boven genoemde wel dege-
lijk mee gewerkt hebben „zichtbaar" en „onopgemerkt". En die pesteri-
jen aan de grens, daar weten ze al jaren van en ook van nog veel erger din-
gen. Als ze daarover vertellen horen ze nog al eens in Vorden „O holt
daor oaver op, ik kan d'r niet van sloapen" alsof we dat allemaal niet
moesten kunnen af en toe.

En dit overdenkend dacht ik dat 't voor ons Vorden heel goed was ge-
weest, als H. Leestman mee was geweest naar Polen om te ervaren hoe
onvoorstelbaar wreed of de mensen voor elkaar kunnen zijn. én 't is goed
dat de mensen „bi'j ons in d'n Achterhoek" dat weten en ook beseffen
dat iedereen daar tegen moeten vechten.

Handtekening, onlees baar

P.S. Dit is geen schuilnaam, maar betekent niet dat ik uw naam wil we-
ten. Ik heb als hobby juist die te ontdekken. In zeven jaar is 't me twee-
maal gelukt een „aangeven" te herkennen.
Wel is waar in een groep.

Veur Leestman,
Wat .kek ik op bi'j het stuksken van Leestman van vorige wekke!
Ik dache: zol e noe ech neet better weet'n? Zol Leestman nooit eheurd
hem van aksies dee Amnesty evoerd hef teegn Tsjechoslowakije in 1982,
teegn Rusland onder 't motto "Wie zwijgt mag meepraten in de USSR,
het rapport dat in 1981 uutebrach is aover de DDR, de protesten teegn
gewetensgevangenen uut Joegeslavie in 1981?

't Lik d'r volle op dat de heer Leestman nooit op ne schriefoamd ewes hef,
want aandeers had e doar leu teegn 't Lief können loopn dee zelf ok met
nen busse met grei noar Polen goat en ok können zee dat er elke moand
nen stuk of tien breeve estuurd wod noar ene van de Oostbloklanden.
Gelukkig biw nooit te oold om wat te leern zelfs neet bi'j ons in d'n Ach-
terhook!

'n lid van Amnesty



Winst voor Dash dames op SEC (Emmen)
Bloemen voor scheidende coach Gerben Kuiper
Alvorens zaterdagmiddag de volleybal-
wedst rijd tussen de Dames van Dash en
SEC II uit Emmen begon werd Gerben
Kuiper, coach van Dash door aanvoerd-
ster Karin Lysner bloemen aangebo-
den. Dit vanwege het feit dat Kuiper
met ingang van het nieuwe seizoen zich
alleen bezig zal gaan houden met de
coaching van de heren van Dash.

Kuiper: "Ik heb het coachen van de
dames altijd met ontzettend veel ple-
zier gedaan. Het is een gezellige ploeg.
Het wordt mij echter een beetje te-
veel. Je kunt namelijk niet bij alle
teams aanwezig zijn, zodat ik mij tot
de heren ga beperken. Verder denk ik
dat het voor de dames op zich wel
goed is dat er na 2,5 jaar een andere
coach verschijnt. De dames hebben in

zich om door te stoten naar de tweede
divisie", aldus Gerben Kuiper. Als op-
volger voor Kuiper heeft het bestuur
van Dash de heer A. Polderman uit
Terborg aangetrokken.
De laatste competitie van Dash ein-
digde zaterdagmiddag in een 3-1 zege.
In de eerste set liep Dash al snel uit
naar 7-1. SEC kwam echter goed terug
en zag zelfs kans om op 7-8 te komen.
Dash werd hierdoor wakker geschud
en won uiteindelijk de set met 15-8.
Door een serie foutieve opslagen van
Dash werd de rommelige tweede set
met de stand 7-15 in het voordeel van
SEC afgeslotn. De derde set eindige in
een 15-7 zege voor Dash, terwijl de
vierde set vrij eenvoudig met 15-6
werd gewonnen. Eindstand dus 3-1
voor Dash.

Sakor
De Nationale collecte kinderbescher-
ming, van de Stichting "Sakor", die vo-
rige week in Vorden werd gehouden,

heeft f. 3522,85 opgebracht!
Aan alle goede gevers onze hartelijke
dank.

Sakor comité-Vorden

Damsimultaan
De door Damclub Vorden in samen-
werking met de Rabobank georgani-
seerde damsimultaan is een groot suc-
ces geworden.
Maar liefst 65 deelnemers uit 8 plaat-
sen namen het op tegen oud-wereld-
kampioen Ir. Iser Koeperman.
Aan het eind van de avond bleek Koe-
perman 49 winstpartijen te hebben
geboekt, alsmede 14 remises en 2 ne-
derlagen. Ofwel het goede percentage
van 86%.
Remise speelden o.a. Henk Hoekman
en Wieger Wesselink uit Vorden, Her-
man Luimes uit Hengelo en uit Zut-
phen Jürgen Slütter, Theo Slütter en
de pas 7 jarige Anja Bouwman. In de-
ze laatste partij was sprake van een
onenigheidje, wat door Koeperman
voorbeeldig werd opgelost met een re-
mise-aanbod.

De winnaars waren Jan Ketelaar uit
Ulft en Dinant Spieker uit Doetin-
chem.
Gezien ook de deelname van veel
jeugd was het een prima succes voor
de damsport.

Een nieuwe bromfiets?
dan naar Fa. Kuypers. Tel. 1393.

Te koop: technics 2 x 2-weg
basreflex boxen. 36 Watt.
p.n.o.t.k.
Tel. 05752-1971.

Te koop: eetaardappelen,
pootaardappelen en jonge
konijnen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
tel. 05752-6876.

SCHILDERWERK
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Ha! Daar is de bladenman met
voordeel voor nieuwe abon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Story voor de voordeelprijs van
83 cent per nummer voor het
eerste halfjaar. Bel snel de bla-
denman tel. 05735-2532.

Honderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

Op deze sandaal met een naar
de voet gevormd loopvlak,
teengreep en hielkom, kunt u
een zomer lang vlinderlicht
lopen. Het is dan ook

De modeschoen met voetbed

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 1342

CITIN VLEKKENTOVENAAR
voor elke vlek het juiste middel
Vakmensen weten dat men b.v. voor vetvlekken
een ander vlekkenmiddel nodig heeft dan voor
bloedvlekken. Huisvrouwen die universele
vlekkenmiddelen gebruiken, zijn dikwijls teleur-
gesteld, aangezien ontvlekken niet lukt of resten
of kringen achterblijven. Hier helpt de serie Citin
Vlekkentovenaar, het enige complete assortiment
voor het verwijderen van elke vlek.

Bloed + melkvlekken
tegen bloed-, melk-, room-, wondvocht- en alle
eiwithoudenden vlekken.

Koffie + theevlekken
tegen koffie-, thee-, cola-, cacao-, urine- en trans-
piratievlekken en tegen vergeeld en vergrauwd
wasgoed.

Roestvlekken
tegen roestvlekken in textiel, badkuipen,
plavuizen en tegels.

Sticker + kauwgomvlekken
verwijdert sticker-, lijm-, tape- en kauwgomre-
sten, solutie, hars enz.

Vet + olievlekken
tegen vet-, olie-, smeer-, jus- en sausvlekken en
vlekken vaU onbekende aard.

Viltstiftvlekken
tegen viltstiftvlekken

Ballpointvlekken
tegen ballpointvlekken en hardnekkige kleur-
stofvlekken.

Lak-, teer + verfvlekken
tegen lak, teer-, olie- en verfvlekken.

Fruitvlekken
tegen f ruit-, gras-, vruchtensap-, jam-.groente-en
wijnvlekken.

Vocht + inktvlekken
tegen vocht-, schimmel- en inktvlekken

Per flesje slechts 3,95

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24, TEL. 1514.

Te koop:
PEUGEOT 505 automaat
PEUGEOT 505 SR groen
PEUGEOT 505 SR bruin
PEUGEOT 505 SR groen
PEUGEOT 505 SR bruin (gas)
PEUGEOfcSOS SR (gas)
PEUGE<^505 GR (gas)
PEUGEOT 505 GR diesel
PEUGEOT 305 GLS (gas)
PEUGEOT 104
TALBO'MIO
TOYOT/TCARINA
DATSUN

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT DEALER
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD. - TEL 05753-1947

VIALLE GASINBOUW-STATION

Kleuter- en lager onderwijs te Vorden

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
VOOR HET CURSUSJAAR 1983/'84
De ouders van toekomstige leerlingen zullen binnekort via de kleuterscholen
worden benaderd voor het aangeven van hun kind.
Ouders, die geen bericht ontvangen, kunnen zich rechtstreeks in verbinding stel-
len met het hoofd van de school van hun keuze.

KLEUTERSCHOLEN
Samenwerkingsschool Kranenburg en omg.
Hoofd: Mej. Buitink, tel. 6652.

Openbare kleuterschool "Het Kwetternest"
Hoofd: Mevr. Van de Staay-Haanappel, tel. 2113.

Chr. kleuterschool "De Springplank"
Hoofd: Mevr. Boschloo-Regelink.

Prot. Chr. Kleuterschool "De Timpe"
Hoofd: Mej. Hofenk, tel. 1904.

Kath. Kleuterschool "De Vordering"
Hoofd: Mevr. Lecluse-Hoefsmit, tel. 2450.

LAGERE SCHOLEN
Chr. Lagere school "Prinses Juliana" Wildenborch
Hoofd: Dhr. Kok, tel. 6797

Samenwerkingsschool Kranenburg en omg.
Hoofd: dhr. Bekker, tel. 6652

Kath. Lagere school "De Vordering"
Hoofd: Dhr. Overmars, tel. 2450.

Openbare Lagere School Dorp
Hoofd: Dhr. Brinkman, tel. 1360

School met de Bijbel "Het Hoge"
Hoofd: Dhr. Reindsen, tel. 2036.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

DALO TONNEN
Weer voorradig eiken houten
regentonnen 100%waterdicht.
100 en 200 liter.
Grenen houten vaten van 12,5
tot 50 liter.
Aanbieding, enkele grenen
houten vaten. 200 liter
f 12,50.
Tel. 05753-2759.

Spec. aanbevolen voor 't wee-
kend
Zeeuwse cakekoek!
Weer eens wat anders bij:

) t winkeltje in txood en banket

Burgemeester Galleestraat

Nieuw in Vorden!
Uw Rolluiken specialist bij uitstek

fiRUI
Let even op onze speciale prijzen
BIJVOORBEELD: Breedte x hoogte Prijs:

Kunststof pantser 230 x 130 495,-
Aluminium pantser 230 x 130 645,-
Bovengenoemde prijzen zijn
INCLUSIEF BEDIENING EN MONTAGE

Tot ziens bij uw rolluikenspecialist

fiRUI
Burg. Galleestr. 23, Vorden.
Tel. 3587 (b.g.g. 05456-478)

EUBELS VOOR MENSEN
die van 'n buitenkansje houden

De mooiste woonvisie kwaliteitsmeubelen
in leder, massief eiken, bali-bruin essen,
blank eiken en manou.

Misschien ook het bankstel of wandmeubel, dat
tot nu toe nét even boven uw begroting ging.

Alles onder volledige garantie.

Haast u! Deze modellen zijn éénmalig.

HELMINK BV VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 -TELEFOON 05752-1514

* Resevering voor latere levering is
mogelijk

* Prima service en garantie

* Gratis bezorgen én monteren door
eigen vakmensen

* Ruime parkeergelegenheid

* Vrijdagavond koopavond



Bijlage
WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjef eest 1983
Aan alle inwoners

van Vorden
Voordat het zover is nog enkele mededelingen en natuurlijk een war-
ming-up voor 30 april. Laten wij hopen, dat het laatste niet nodig is. Wij
rekenen erop dat het voor iedereen een zonnige dag zal worden.
Tratiditie getrouw de avond van tevoren toneel in het Dorpscentrum. Het
toneelstuk beloofd is beloofd zal worden opgevoerd door de Toneelvere-
niging T.A.O. uit de Wildenborch. Dat het een fijne avond zal worden,
lijdt geen twijfel. Wij rekenen op een volle bak!!!
Wat gaan wij 30 april doen? Wat betekent deze dag voor ons? Geeft het
reden tot feest-vieren? Deze vragen worden wel eens gesteld. Natuurlijk
"VRIJ" zijn. Werken - denken - leven - zonder bedreiging, is zeker een
REDEN om feest te vieren en eens de vlag uit te steken voor onze KO-
NINGIN.
In het Contact zijn reeds enkele passages uit het programma aangehaald
van de feestelijkheden op 30 april. Lees de Oranjekrant en U bent exact
op de hoogte wat er te doen is.
In samenwerking met diverse verenigingen en de geweldige medewer-
kers is alles gedaan om deze dag voor jong & oud zo feestelijk mogelijk te
maken. De jeugd kan zich de gehele dag wel vermaken. Als U ONS
DORP binnekomt dan moet U iets opvallen. VIER ZUILEN staan in
volle pracht U op te wachten. Door eigen vakmensen met een schat van
bloemen opgemaakt. Voeg daarbij een VLAGGEND VORDEN en de
FEESTSFEER is aanwezig.
Koninging BEATRIX is 30 april in LOCHEM. Wie weet, misschien ma-
ken wij H.M. nog nieuwsgierig. Vooral wanneer de KERMISKLANKEN
klinken en de wind in de goede hoek zit.
U bent 's morgens ook bij de AUBADE aanwezig? Leuk voor de kinde-
ren. Het geeft meteen een saamhorigheid, ik bedoel een feestelijk geheel
voor ALLEN, Fijn. Doen wij!!!
Krijgen wij ditjaar een nieuwe SCHUTTERSKONING en KONIN-
GIN??? De regerende Schutterskoning HENDRIK de EERSTE is van
plan om zijn regeerperiode eenjaar te verlengen, maar dan zij hij wel
goed moeten schieten. Ditjaar en vervolgens ieder jaar zullen de Schut-
terskoning en Koningin ook op het BORDES staan tijdens de AUBA-
DE. U allen kunt ook HUN een ode brengen door het VORDENSE
VOLKSLIED mee te zingen.
Onze burgemeester is blij met een goede Schutterskoning. Het geeft
hem een stuk BESCHERMING. Verder speelt de verdediging der Vor-
dense Kastelen ook een grote rol en temeer nu RUURLO misschien zijn
kasteel aan VORDEn zal moeten afstaan. Al met al ook een reden om
eens aanwezig te zijn tijdens de KRONING van de schutterskoning en
koningin.
Diverse bedrijven hebben BEKERS beschikbaar gesteld vooronderde-
len van het programma. Bedankt voor deze SPONTANITEIT!!! Len
woord van dank is ook zeker op zijn plaats voor het ONDERWIJZEND
PERSONEEL - POLITIE - E.H.B.O. - MUZIEKVERENIGINGEN, en
IEDEREEN die hun STEENTJE hebben bijgedragen. Ook de HORE-
CA-bedrijven wensen wij SUCCES en zo hopen wij samen dat het een
GEZELLIGE en FEESTELIJKE drukte zal worden tot glorie van alle
Vordenaren.

Rest mij nog U EENMAAL het devies te laten horen.

"LAAT 30 APRIL IN VORDEN - VOOR ALLEN - EEN GEZELLIGE EN
FIJNE DAG WORDEN".

Namens Bestuur Oranjevereniging
A. SCHIPPER, voorzitter

Oranjedorpsloop

Voor de 1ste maal een Oranje dorpsloop of stratenloop in Vorden. Na-
dat al enkele jaren in Vorden crosslopen worden georganiseerd (De
Kasteelloop, Oudejaarscross) nu een echte stratenloop in Vorden.
In het kader van het Oranjefeest '83 organiseert de V.R.T.C. De 8 ka-
stelenrijders deze oranjedorpsloop voor jong en oud. In plan Boonk is
een route uitgezet van 3 km. De inschrijving en de start is bij de Sporthal
't Jebbink. De organisatie verwacht op Koninginnedag ook veel Vorde-
naren aan de start.
De wedstrijdloop van 12 km is echt iets voor de geoefende lopers en
we verwachten op deze afstand ook veel bekende lopers uit de regio.
Maar op de 3 of 6 km kan toch iedereen meedoen, er is een tijdslimiet.
De prestatieloop van 3 en 6 km start om 14.30 uur bij de sporthal, ie-
dere deelnemer ontvangt een prachtige vaan.

Voor de wedstrijdloop die om kwart over 3 start en (waarvan de finish
bij de Havo borstelfabriek is, op het terrein waar het motorcrosspekta-
kel plaatsvindt). Voor deze loop over 12 km zijn voor de 3 eerstkomen-
den extra prijzen, eveneens voor de eerste dame, eerste veteraan en
eerste Vordenaar. We verwachten dat de bewoners van plan Boonk en
verder langs de route de deelnemers flink zullen aanmoedigen.
Voor de jeugd van Vorden zouden wij zeggen 's middags allemaal even
de sportschoenen aan en meedoen aan de Oranjedorpsloop.

V.R.T.C. De 8 kastelenrijders

De route is: Start Sporthal 't Jebbink - Burg. Galleestraat - Het Wie-
melink - Mispelkampdijk - Vaarwerk - Steege - 't Jebbink - Kerspel -
Gullik - Steege - Stroet - Kerspel - Wiemelink - Steege - de Haar - de
Boonk - de Bongerd - 't Jebbink.

Spectaculaire stratencross

V.A.M.C. De Graafschaprijders organiseren de Spectaculaire Stratenc-
ross. Kom naar de Burgemeester Galleestraat

Presentatie nieuw opgerichte Jeugdfietscross afdeling.

Politie Honden Dressuur
Club (P.H.D.C.) Vorden

Nieuw in het programma van de Oranjevereniging is een demonstratie
van de P.H.D.C. Vorden
Daarom wat informatie vooraf. Africhting is een sport, waar hond en
mens plezier aan beleven. Politie honden zijn niet alléén van de politie.
Hoe zit dat dan in elkaar? Nou eigenlijk heel eenvoudig, de Koninklijke
Nederlandse Politie hond vereniging. K.N.P.V., waar de leden van de
P.H.D.C. Vorden lid van zijn, is een particuliere hondensportvereniging.
De K.N.P.V. is tevens wel de enige organisatie, dat officiële certificaten
aan honden toekent, uiteraard na keuring.
Voordat, deze honden in dienst worden genomen bij politie, douane,
leger en dergelijke, is de minimale eis een certificaat politie hond 1.
P.H.l. Verder kan bij deze vereniging meerdere certificaten worden be-
haald. PH2, objectbewakinghond, speurhond, reddingshond,
diensthond.
Dat betekend dat de hond aan een aantal normen moet voldoen, om zo'n
certificaat te behalen. De hond zal op de eerste plaats moeten behoren
tot de groep, werkhondenrassen, o.a. Herders, Bouviers enz. Hij zal moe-
ten voldoen aan een minimale hoogte van 55 cm, maximale hoogte van
70 cm, goed gezond zijn en in een optimale conditie verkeren.
De hond zal over een grote werklust dienen te beschikken en intelligent
behoren te zijn, hij mag niet angstig of schuw zijn. De baas of geleider, zal
zeker in de eerste plaats, een hondenliefhebber moeten zijn, geduld voor
zijn hond moeten kunnen opbrengen en tijd moeten hebben.
De P.H.D.C. oefent zo'n 2 keer per week in clubverband. Hij zal de hond,
een goede jeugd en een goede opvoeding hebben te geven. Opgroeien
tussen mensen en kinderen, omgang en spelen met soortgenoten maakt
de hond evenwichtig. Vertrouwen in zijn omgeving, en daar uit
voorvloeiend het zelfvertrouwen, zijn voor iedere hond onontbeerlijk.
Aldoende met eenvoudige oefeningen en spelletjes heeft de geleider de
hond door en door leren kennen en daarbij bleek of hij wel geschikt is
voor de africhting.
In die tijd is er ook een band van vertrouwen gegroeid tussen hond en
baas een onmisbaar aspect.
De hond en baas, moeten één goede combinatie vormen. Dus voor de
africhting, dienen zowel de hond als mens geschikt te zijn. Onderdelen
uit het programma voor PH l zijn, Volgen, aangelijnd en onaangelijnd,
naast de geleider en naast het rijwiel, Afliggen, en afliggen blijven met de
geleider uit het zicht, Springen, deze oefeningen worden uitgevoerd over
kuil, haag en schutting. Zoeken, apporteren van voorwerpen, verschil-
lend van grootte en materiaal. Revieren, opsporen van persoon of voor-
werp, luidgeven en bewaken. Transport, de geleider helpen met tran-
sport van arrestant. Voedsel weigeren, zowel gevonden als aangeboden
voedsel. Bewaken, van een verdachte en een voorwerp. Verschillende ste-
loefeningen, o.a. een met stok verwerende arrestant, een met voorwer-
pen gooiende arrestant, een op de fiets vluchtende arrestant met daarin
allerlei mogelijke variaties, kortom een heel program.

Een goed afgerichte hond is echt niet gevaarlijk en onbetrouwbaar, een
hond met P.H. certificaat is een prettige kameraad voor wie, evenals voor
zijn baas, de sport een echt fijne vrijetijdsbesteding is. Het uiteindelijk
resultaat willen we u graag 30 april laten zien, tot ziens op het terrein aan
de Horsterkamp. Wij maken er een knaller van...!

De P.H.D.C. Vorden
G. Koerselman jr.

Ringsteken per dresseerkar

Terugdenkend aan de volksspelen zoals die vroeger waren, vond men
altijd op het programma vermeld, het ringsteken. In Zeeland wordt dit
heden ten dage nog gedaan op het paard. Een rechte baan wordt af^
en men klimt op het zware zeeuwse paard en galloppeerd op de ring af.

spectaculair.
Hier in de achterhoek gaat men vanuit de dresseerkar. Op koninginne-
dag wordt ook di t jaar een ieder in de gelegenheid gesteld om eens de
sfeer te proeven zoals die vroeger hier in Vorden ook was. Want je gaat
uiteindelijk met het hele gezin naar het volksvermaak??? Kinderen in
de draai- en zweefmolen en de verdere kermisattracties - pa gaat vo-
gelschieten en wat daar nog allemaal bij komt - en moeder gaat haar
geluk beproeven bij de rijderij. En zo wille wie het olde holl'n.

Oranjepop met Jo Junk and
His Hotdogs in Vorden

Op 30 april a.s. organiseert de jeugdsoos 't Stampertje 's avonds een
explosief gebeuren met Jo Junk and his Hotdogs. In het vooroptreden
speelt de Shed Band. De eerstgenoemde, Zutphense, formatie staat op
het punt door te breken i.v.m. het uitbrengen van hun eerste single,
begin met van ditjaar, en daarop volgend wellicht een LP. Dat hun mu-
ziek aanstekelijk werkt blijkt wel uit de reacties na optredens, en na-
tuurl i jk de sfeer tijdens deze optredens, in zalen en gelegenheden in
onze omgeving.
Ook is Jo Junk te beluisteren geweest bij Radio Oost tijdens de "Radio
Achterhoek" dag van enkele maanden geleden.
Op 30 april zal Radio Oost ook aanwezig zijn in het Dorpscentrum te
Vorden om deze spectaculaire avond te verslaan. Het succes van d
avond is bij voorbaat verzekerd gezien de groeiende populari tei t van
deze enige echte Rock en Lol formatie. Feit is dat de/e formatie door
hun exclusieve optreden een plaats gaat opeisen in de nu zo populaire
Nederlandstalige muziek-wereld.
De formatie bestaat uit: Jo Junk - zang en overige capriolen; Harry -
gitaar; Hans - Bas; Alex - gitaar; Er ik - drums en andere slagwapens.

In het vooroptreden horen en zien wij de 5-mans formatie de Shed
Band. Ook deze groep heeft de nodige kwali tei ten in huis. Dit bl i jkt wel
uit het feit dat deze formatie al meer dan 10 jaar bestaat. In de beginpe-
riode ging deze groep door het leven als Shed Libation. De wat oudere
jeugd zal zeker met genoegen terugdenken aan de verscheidene keren
dat de Shed Band in Vorden heeft gespeeld middels de organisatie
hiertoe door de jeugdsoos 't Stampertje. Dit destijds nog in de oude,
gc/ellige, natbezweette jeugdsoos.
De formatie bestaat momenteel u i t : Jan Frits - drums; Tonny Menting -
gitaar; Ap Versteege - bas; Gerard Hiensch - orgel; Tonny Plakkenberg
- zang.

Kaarten voor deze avond, welke aanvangt om 20.00 uur in het Dorps-
centrum te Vorden, zijn aan de zaal te verkrijgen tegen inlevering van
een geldig Nederlands tientje. Zaal geopend om 19.30 uur. Zorg dat je
er bij ent; vol is vol!
Je moet ze zien en je moet ze horen!!!!!



,,
Cafetaria - Snackbar - IJssalon

b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Haal, eet en drink
waar U gezelligheid en kwaliteit vindt

Voor goede en betaalbare dames-
confectie naar de
grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Auto Boesveld

* Verkoop van alle
merken automobielen

* Onderhoud - reparatie

* Vrije merkbenzine

* Ook financiering

Enkweg 5-7, Vorden, Tel. 05752-1329, b.g.g. 1743

Natuurlijk hebben wy Desiree!
In ons uitgebreide assortiment hebben wij

vanzelfsprekend ook verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend merk" zult u zeggen.
Natuurlijk, omdat we vinden dat een verliefd hart
recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn er zowel in
klassieke als moderne vormgeving. De keus is
ongekend veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitgebreide kollektie.

uw juwelier

zutphenseweg 7 - vorden

siemerink
oo opticien

Vlaggenset

Vlag
Wimpel
Stok
Stokhouder

Op Koninginnedag

vanaf 16.00 uur

in 't café

PIANIST
HERMAN NOSSENT

HOI BAKKI

De juiste en veiligste weg
voor

MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

B. Lammers
Meubelen Tapijten Lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

het gemakswonder

Kwaliteit
heef t een naam...

W///WÜW^ f95,-
S A L A M A N D E R

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres
voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

KONINGINNEDAG

FRSCHOPPEN
vanaf 10.00 uur

met stemmingsmuziek

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

KONINGINNEDAG
Gehele dag stemmingsmuziek

• GRATIS ENTREE •
Konsumptiebonnen van 't Pantoffeltje en de Herberg,

U kunt er in beide zaken mee betalen.

bodeqa

1 $mtt*ff*ltj*
vorden -tel. 1770-1519

RESERVERING MOGELIJK

En natuurlijk kunt u voor 'n lekker etentje
terecht bij A.N.W.B. Bondsrestaurant

„Be Botonbe

Verloving, huwelijk en
geboorte . . .

allemaal gelukkige gebeurtenissen.
Natuurlijk blij nieuws voor familie, vrien-
den en bekenden. Maar u wilt stijl en
persoonlijkheid? Verras hen dan met iets
bijzonders; uw eigen keus. Daarvoor bent

ni u bij ons aan het goede adres. Wij tonen
u graag onze talrijke fraaie

voorbeeldboeken waaronder die van

„Kennemer Kaarten"

met opmerkelijk karakter.

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden.

.mdalet metsofty
vn bandjes

opsleehakje ^Q

Snoezig schoentje op een uiterst
elegante hak in modieus softy
materiaal... het grote SU >
in mode en prijs. OQ

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

Uw

motorgazonmaaier
is bij ons j^fcpede handen - voor elk on-
derhoud.̂ ^

Bent U aan een nieuwe maaier toe, dan
adviseren wij u graag welk type voor U
het meest geschikt is.
De betere merken in voorraad.

FA. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. Tel. 1393

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 Vorden Telefoon 1794

Uw adres voor:
ONDERHOUD EN
REPARATIE

VERKOOP NIEUW EN
GEBRUIKTE AUTO'S
Inruil en financiering mogelijk.

Shell tankstation benzine, diesel en L.P.G.

SPECIAAL ADRES VOOR

ROMAX UITLATEN

Drukwerk van A tot Z.
Aanplakbiljetten
Briefpapier
Convocaties
Doorschrijfpapier
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huis aan Huis bladen
l nst eeksysteem
Jaarverslagen
Katalogussen
Labels
Mappen
Nota's
Openingskaarten
Postpapier
Quitanties
Raambiljetten
Staten
Trouwkaarten
Uitnodigingskaarten
Verlovingskaarten
Wikkels
Xstraalenveloppen
IJskaarten
Zelfklevende etiketten

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden.

TENNISKLEDING
ZWEMKLEDING
RUITERKLEDING
Groot assortiment

tennisrackets
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

KLUVERS sport totaal
Zutphenseweg 41, Vorden

geld en goede raad

Rabobank S
kreatief

centrum
Het adres voor uw hobby, vrijetijds-en
f eestartikelen.

Voor het oranjefeest divers soorten
linten (oranje, rood/wit/blauw).

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921



Vrijdag 29 april 1983

20.00 uur
Toneelstuk „Beloofd is beloofd" van J. Hemmink-
Kamp gespeeld doorTAO. Wildenborch.
Het betreft hier een plattelands komedie, waarin
dol dwaze situaties voorkomen, gebaseerd op lief-
de perikelen, doch waarbij de liefde niet altijd de
overhand heeft.
De sterke rolbezetting garandeert een avond van la-
chen, gieren, brullen.

De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Entree kaarten
af 4,- p.p. verkrijgbaar 's avonds aan de zaal. Leden
van de Oranjevereniging gratis toegang op vertoon
van de lidmaatschapskaart (Max. 2 personen op 1
lidmaatschapskaart).

Zaterdag 30 april 1983
MORGENPROGRAMMA

08.00 uur
Klokluiden

08.10 uur

De kinderen van de klassen 2,3,4, 5 en 6 van de la-
gere scholen en kinderen van dezelfde leeftijd die
een school elders bezoeken verzamelen zich op het
plein achter de Openbare School in het Dorp.

08.30 uur
Vlaghijsen op het plantsoen voor de N.H. Kerk
door de verkenners van de padvindersgroep "David
J. Alford". Aansluitend aubade en toespraak door
de Edelachtbare Heer M. Vunderink, Burgemeester
van Vorden.

08.30 uur _
Oriënteringsrit voor leerlingen die een school bui-
ten Vorden bezoeken. Aanmelden op 22 april a.s.
tussen 18.00 en 19.00 uur bij de Hr. H.J. Reindsen,
Hoetinkhof 53, tel! 2104. Geen inschrijfgeld.

09.00 uur
In het Dorpscentrum organiseert de Stichting
Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma voor de kin-
deren van de klassen 2,3 en 4 van de lagere scholen
en voor kinderen van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken.
Figurentheate"DeTrekwagen" zal voor de kinderen
optreden met het "Koninginnedagspel".

"Het Kabouterland wil Koninginnedag vieren doch
het bos ligt vol rommel, en dat alles wordt veroor-
zaakt door de plastik machine. Maar, de allesetende
draak vreet alles op. Nu kan de bloemenfee komen
om het feest te laten beginnen". Einde ca. 10.00
uur.

09.00 uur
Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen van
11 t/m 14 jaar. Nadere mededelingen hierover wor-
den op school verstrekt.

09.30 uur
Oriënteringsrit per fiets voor 15 jarigen en ouder.
Men kan zich opgeven op het schoolplein achter de
Openbare School in het dorp vanwaar ook wordt
gestart. De prijzen voor deze groep worden om
16.30 uur uitgereikt in zaal Bakker.

09.30 uur
Vogelschieten voor dames en heren aan de Hor-
sterkamp. Tevens gelegenheid tot buksschieten,
personele en vrije baan. De schutterskoning(in)
wordt om 16.30 uur uitgeroepen in zaal Bakker.
„De Herberg" steltvoorde nieuweschutterskonin-
g(in) een waardebon beschikbaar van f 50,-. In-
schrijfgeld vogelschieten f 5,-, leden van de Oran-
jevereniging f 3,50 op vertoon van geldig lid-
maatschapskaart. Na derde rondef 1,50 bijbetalen.
Inschrijfgeld: buksschieten f 2,50 per 2 kaarten a 3
schoten vrije baan f 2,- per kaart.

10.30 uur _
De kinderen van de kleuterscholen en de eerste
klassen van de lagere school evenals kinderen van
dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken
worden verwacht in het Dorpscentrum waar de
Stichting Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma or-
ganiseert.
Ook nu treedt het figurentheater "De Trekwagen"
op met het "Koninginnespel". Einde ca. 11.30 uur.
In verband met de verkeersmoeilijkheden worden
de ouders verzocht hun kinderen om 10.30 uur in de
zaal te brengen en om 11.30 uur vanuit de zaal weer
op te halen.

10.00 uur

Aanspanning "In de Reep'n" organiseert ringsteken
per Dogkar voor dames en heren. Parcours: Sta-
tionsweg. Prijzen worden bekend gemaakt en uit-
gereikt om 16.30 uur. Inschrijfgeld f 2,-, leden va
de oranjevereniging f 1,- korting op vertoon van de
lidmaatschapskaart.

11.00 uur

Politiehondendemonstratie door leden van Politie-
hondenvereniging "P.H.D.C. Vorden". Terrein:
plantsoen aan de Horsterkamp langs de Vordense
beek.

Muzikale medewerking aan dit morgenpro-
gramma wordt verleend door Muziekvereni-
ging "Sursum Corda".

Vrij kaartj es voor de draai- en zweefmolen kun-
nen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de kleuter- en lagere scholen
ontvangen deze vrijkaartjes op school.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vor-
den bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij
de Amro Bank op 27 april.

MIDDAGPROGRAMMA

14.00 tot 16.00 uur

Groot motorcross spektakel op terrein Burg. Gal-
leestraat/Mulderkamp. Deze stratencross wordt
verzorgd door de V A.M.C. "De Graafschaprijders"
en zal plaatsvinden op een gebouwd parcour met
ingebouwde hindernissen. De cross wordt gereden
door ca. 20 aktieve cross-leden van de V AM.C. in
20 heets volgens het ijsrace-systeem. De slot finale
bestaat uit een terrein-race.
In de pauze zal het nieuw opgerichte fietscros-
steam, een afdeling van de "Graafschaprijders"
zich aan het publiek presenteren. Tevens vindt er
een zijspan demonstratie plaats door leden van het
zijspan cross-team.
Ook vindt op dit terrein de finale plaats van de 12
km Oranje Dorpsloop om ca 15.45 uur.

14.30 uur

Oranje Dorpsloop. Deze dorpsloop wordt georga-
niseerd door de V.R.T.C. "De Acht Kastelenrijders"
en bestaat uit een 3 en 6 km prestatieloop en een 12
km wedstrijdloop. Op een parcours van ca 3 km in
de Boonk.
Start 3 en 6 km om 14.30 uuren 12 km om 15.15 uur
bij de Sporthal op 't Jebbink. Inschrijven tot 5 min.
voor de aanvang van de verschillende afstanden in
de kantine van de sporthal.
Kosten f 4,- voor de jeugd tot 14 jaar f 5,- voor ou-
deren, ledere deelnemer ontvangt een prachtige
vaan. De finish van de wedstrijdloop is om ca 15.50
uur op het parcours van de motorcross.
Bekers zijn beschikbaar op de 12 km wedstrijd voor
de 3 eerstaan komende, voor de 1ste Vordenaar,
voor de 1ste dame en 1ste Veteraan.

16.15 uur
Afhalen van de schutterskoning(in) door Muziek-
vereniging "Concordia" en het bestuur van de
Oranjevereniging met rondrit door het dorp in een
open landauer.

16.30 uur
Aankomst van de schutterskoning(in) in zaal Bak-
ker, aansluitend huldiging van de koning(in) en ui-
treiking van de prijzen voor het vogelschieten,
baanschieten, oriënteringsritten en ringsteken.

Muzikale medewerking aan het middagpro-
gramma muziekvereniging "Concordia".

OPENSTELLING DIVERSE
GELEGENHEDEN 'S-MIDDAGS

Jeugdsoos

„De Schuur" van hotel Bloemendaal gehele dag
geopend.

„De Herberg" vanaf 15.00 uur gratis dansen m.m.v.
orkest "Transit".

„Bar Bodega 't Pantoffeltje" de gehele dag stem-
mingsmuziek, vrije toegang.

Café-Restaurant „Bakker" de gehele dag stem-
mingsmuziek.

Café Uenk gehele dag stemmingsmuziek.

AVONDPROGRAMMA

Jeugdsoos, optreden Jo Junk and his Hotdogs. In
het voorprogramma een optreden van Shed Band.
Tijdens dit optreden zal ook radio Oost aanwezig
zijn.

„De Herberg", grote dans en showavond m.m.v. Fa-
kir-Hypnotiseur "Madrahasj" en dansorkest „Tran-
sit". Entree p.p. f 10,- leden Oranjeverenigng f 1 ,-
korting op vertoon lidmaatschapskaart (max. 2 per-
sonen). Kop koffie en enkele hartige hapjes bij
entree prijs inbegrepen. Kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar.
„'t Pantoffeltje" dansmuziek, toegang vrij.
„Eykelkamp" dansmuziek m.m.v. dansorkest „Blue
Danio's". Entree p.p. f 6,- leden Oranjevereniging
f 1,- korting op vertoon lidmaatschapskaart (max.
2 personen).
Konsumptiebonnen van 't Pantoffeltje en de mun-
ten van de Herberg zijn de hele dag in beide zalen
inwisselbaar.

De E.H.B.O. afd. Vorden zorgt dat alles weer in goe-
de banen geleid wordt en verzorgt tevens de eerste
hulp bij ongelukken.

Vooraluw GEREEDSCHAP

en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 05752-1261

De zaak zonder parkeerproblemen

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

ORANJEBAL
m.m.v. BLUE DANIO'S

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeest)es enz. enz.

Voor al uw GlGKTNSCllG

installaties
Vakkundige voorlichting en aanleg

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Gezellig wonen begint,
r problemen zijn opgelost

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?
Wij zijn er niet alleen voor -
wij kunnen het ook!

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750- 17332

Interieurverzorgers van huis uit!

SPEELGOED
. •

ZOMERART.
•

SCHOOLART.

AANBIEDING:

Speelgoed

Fisher-Pricet/m30
april

15%
KORTING

POELMAN
Burg. Galleestraat 12-Vorden-Tel. 05752-1364

v/h
Koerselman

KONINGINNEDAG
m

„ie Herberg
's morgens: van 08.30-12.00 uur kofile f l,-. Kofile met gebak f3,-. Voor de nieuwe schut-
terskoning ligt er een waardebon van f50,- klaar.

's middags: vabaf ca. 15.00 uur GRATIS dansen met het orkest 99 J. JvfVlNöl J.

s avonds: aanvang 20 .00 uur gTOtC dOHS- CI1

m.m.v. Fakir-Hypnotiseur
(bekend van verschillende TV-programma's)

Dansorkest IKANSlT '

- Kaarten reeds in voorverkoop verkrijgbaar.
— entree f 10,- leden oranjever, f9,-

een kopje kofile en enkele hartige hapjes zijn bij de prijs inbegrepen.

OP DEZE DAG ZIJN DE KONSUMPTIEBONNEN VAN T PANTOF-
FELTJE EN DE MUNTEN VAN DE HERBERG IN BEIDE ZAKEN IN-
WISSELBAAR

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B. H. J. DE REGT
B. J. BLOEMENDAAL

ADMINISTRATIE: BOEKHOUDEN - BELASTINGZAKEN

AUTOMATISERING ADVIEZEN: FISCALE -
JURIDISCHE - BEDRIJFSECONOMISCHE - ORGANISATORISCHE

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 05752-1485

Voor dames - en heren -

nachtkleding

ZUTPHCNSCWEG 29 • VORDEN . TEL O57S2-1971

De Oranje vereniging
wenst U een

prettig Oranjefeest

Goed ondergoed
zowel voor dames, heren
als kinderen? Dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN TEL 05752-1971



En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden Tel. 05752-1523

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP

Diverse bankstellen, kasten, w and meu-
bels, klap taf els, eet hoeken, knopstoelen
ronde, rechthoekige en ovale tafels (blad-
dikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, de-
kenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaars, lampen-
standaards (gedraaid) diverse maten.

J. W. Klein Kranenbarg &Zn,
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud
reparatie

van alle merken

taxi-vervoer

Voor vers vlees, eigengemaakte vleeswaren
en vele specialiteiten uit eigen worstmakerij
naar: JAN KRIJT

Dl ECHTE SLAGER

DORPSSTRAAT 32, VORDEN, TELEFOON 06752-1470

LUCHTBUKSEN

WAPEN- en SPORTHANDEL
« Zutphenseweg 9 - Vorden

700 m2 koopplezier
maandagmorgens gesloten

vrijdags koopavond tot 20.00 uur

Het supercentrum voor iedereen
Raadhuisstraat 2. Vorden
Telefoon 05752-2124

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken. Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn.

amro bank i

ORANJEFEEST

SOFT USTAARTEN

(1 dag van te voren bestellen)

7,50
10,00
12,50

Diverse meeneembekers en Milksha-
kes.

Usbuffet „Kerkepad"
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 1921

Bloemen horen erbij
Ze houden van mensen

Zomaar door de week
of bij een feest of verjaardag

U houdt toch ook van bloemen

van uw
^^fe mi Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5, Tel. 1334

LID FLEUROP - INTERFLORA

van Uw Warme Bakte

is kwaliteitsbrood

Dat verschil proeft U wel degelijk!

HANDWOUl

t 4

bakker Oplaat
bakt het dagelijks voor U

Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. 1373

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg en onderhoud
van de

elektrische
installatie's
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

Voor alle leeftijden is er
de juiste fiets.

Onze enorme collec-
tie lichtlopende
Gazelle's maakt
uw keuze ge-
makkelijk.

Tot ziens bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12. VORDEN. TEL 1393.

Alle zaken

voor

alle mensen

Bondsspaarbank
Decanijeweg 3, Vorden. Telefoon 1988

Dagelijkse rente berekening

HELMINK
meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

RUSTIEKE EIKEN MEUBELEN geloogd
KASTEN, BANKSTELLEN EN
EETKAMERAMEUBLEMENTEN
ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons
uitgevoerd

Dl J t IM H \J l S RIJNHOUT BEWERKING

Industrieweg 2, Vorden, telefoon 05752-1216 Toonzaal: Nijverheidsweg 2

Openingstijdenvan 9.00 -12.00 uur/13.00-17.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur.
Zaterdags van 9.00-16.00 uur.

hr
MAKELAAR-TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

v ztebima
Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.
LidNBM/MCC
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