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Radio Hissink opent zijn deuren

Aan de Burg. Galleestraat 23 opende woensdag l mei jl. Radio Hissink /ijn deuren voor het Vordense pu-
bliek.
Op radio, t.v. en witgoed gebied kunt u in ruime mate bij hen terecht. Onder garantie verkopen ze ook in-
geruilde apparaten. Reparaties, antenne-aanleg etc. verzorgt Radio Hissink eveneens. Wij wensen hen
veel succes toe in Vorden. A

NCRV
Open Huis
Zaterdag l juni a.s. sluit de NCRV het
jubileumjaar af met een slot manife-
statie in het sportpark te Hilversum.
Bij voldoende deelname kan er voor
vervoer per bus gezorgd worden.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
J.W. Ruiterkamp-Klein Lebbink, Lin-
deseweg 24, tel. 6410.

Je bekijkt het maar
Van 6 juli tot 3 augustus zal er in de
zaal boven de Amrobank weer een
tentoonstelling gehouden worden on-
der het motto 'Je bekijkt het maar'. In-

woners van Vorden die zich als ama-
teur toeleggen op het maken van olie-
verf-schilderijen, tekeningen, aqua-
rellen, etsen, wandkleden, ceramiek,
sieraden e.d. kunnen deelnemen aan
de expositie.
Voorwaarde is dat het werk is gemaakt
naar eigen ontwerp en dat niet dom-
weg is nagemaakt wat andere ontwor-
pen hebben. Er moet eigen creativiteit
aan te pas gekomen zijn. Opgaven
g'aag voor l juni aan de heer Brugge-
man op de Amrobank, Raadhuisstraat
l, Vorden.

Standsorganisaties
De leden van de Vordense afdelingen

van de GMvL, de ABTB en de CBTB
zullen maandagavond 13 mei om
18.30 uj^jer bus vanaf het Markt-
plein te^rorden vertrekken om op
20.00 uur de massale bijeenkomst bij
te wonen die de Gelderse landbouw-
organisaties in Barneveld organiser-
ren.

Een bijeenkomst die wordt gehouden
in verband met de op komst zijnde re-
gelingen betreffende de Meststoffen-
wet, Wet op de Bodembescherming
en de superheffing. Voor deze bijeen-
komst zijnde voor woordvoerders van
de Tweede Kamerfrakties van de ver-
schillende politieke partijen uitgeno-
digd. Men kan zich opgeven bij de
heer J. Zents, Ruurloseweg 119 (tel.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van X.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.K ( i o c r k e n : vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchclmun: donderdag na 10.00 uur volgens a f spraak .
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde 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.
J.H. de Jong, Vordensebosweg 3 te
Vorden voor de verbouw van de wo-
ning aldaar.
Dit bouwplan ligt tot 24 mei 1985 ter
visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere

inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunning zijn op 16 april 1985
verleend.
bouwvergunningen zijn op 29 april
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer A.G.M. Koster, de Ba-

nenkamp l te Vorden voor de
bouw van een woning aan de Zut-
phenseweg 87 te Vorden;

2. Aan de heer J. Haaiman, Kerk-
straat 21 te Vorden voor het ver-
bouwen van een bovenverdieping
van de woning aldaar en

3. Aan de heer G. Arendsen, Berend
van Hackfortweg 7 te Vorden voor
de bouw van een duivenhok aldaar.

3. Ophalen van huisvuil
Op donderdag 16 mei a.s. (Hemel-
vaartsdag) zal er geen huisvuil worden
opgehaald. Dat gebeurt wel weer van-
af donderdag 23 mei a.s.

4. In/ameling landbouwplastic
Zoals in een eerdere publikatie in dit
blad al is aangegeven is er in deze ge-
meente op een drietal lokaties een
container geplaatst voor de inzame-
ling van landbouwplastic. Deze con-

tainers zullen voor onbepaalde tijd op
die lokaties blijven.

De lokaties zijn:
a. Hengeloseweg 20 (perceel van dhr.
Schutte);
b. Joostinkweg 12 (loonwerk- en
grondverzetbedrijf van dhr. Beeftink)
en;
c. Onsteinseweg 2 (terrein van de
Coöp. Werktuigenver. Medo).

De bedoeling is dat u aldaar uw land-
bouwplastic kunt deponeren.
Het gemeentebestuur dringt er wel op
aan deze containers uitsluitend te ge-
bruiken voor het deponeren van zwart
landbouwplastic en plastic voederzak-
ken.
De kunstmestzakken (het zgn. "witte"
landbouwplastic) dienen niet in die
containers te worden gedeponeerd,
omdat dit plastic gedurende een aan-
taljaren reeds wordt ingezameld door
een vereniging uit deze gemeente.
Voor het laten afhalen van de kunst-
mestzakken kunt u contact opnemen-
met de telefoonnummers 1723 en
2657 te Vorden.
Al het ingezamelde landbouwplastic
komt in aanmerking voor hergebruik.
U wordt wel verzocht het plastic zo
schoon mogelijk aan te bieden. Er mo-
gen in het plastic geen andere stoffen
worden aangeboden, zoals autoban-
den of puntdraad.

6751); H. Brummelman, Deldense-
broekweg l (tel. 1576) en bij de heer
H. Bouwmeester (tel. 6793).

Dames op stap
De Hervormde Vrouwengroep uit
Linde maakt donderdag 30 mei een
uitstapje naar de Weerribben in Dren-
te. De dames vertrekken die dag om
7.30 uur vanaf de Lindese Molen.
De dames uit de Wildenborch maken
op donderdag 6 juni een uitstapje naar
den Bosch en Waalwijk. Het vertrek is
om 8.00 uur vanaf de kapel in de Wil-
denborch.
De dames van de Hervormde vrou-
wengroep uit het dorp brengen op 18
juni een bezoek aan Helmond en om-
geving.

Ledenvergadering
school 'Het Hoge9

Op maandagavond 20 mei houdt
school 'Het Hoge' haar ledenvergade-
ring in het schoolgebouw. Op deze bij-
eenkomst zal de heer H.J. Reindseq
hoofd van de school 'Het Hoge' e.e.a.
vertellen over het hoe en waarom van
de nieuwe Basisschool. Zoals bekend,
zal de nieuwe wet basisonderwijs op l
augustus a.s. in werking treden.
Ongetwijfeld zijn daarover veel vra-
gen gerezen. Men wordt in de gele-
genheid gesteld deze avond vragen
hierover naar voren te brengen.

Concert in Hengelo G.
Piebe Bakker en Nationaal Jeugd fan-
fare in Hengelo Gelderland.
Wie de persoon Piebe Bakker kent, als
dirigent en muziekpedagoog, weet dat
men te doen heeft met e^fcihorm en-
thousiast mens, die dit op^rraringende
wijze aan anderen weet over te bren-
gen.
Op vrijdag 10 mei kan men in Hengelo
Gld. in sporthal „de Kan^ beluiste-
ren, hoe het Nationaal J^p.1 Fanfare
Orkest een prachtig Concert ten geho-
re gaat brengen.
De jubilerende chr. muziekvereniging
„Crescendo" welke in 1985 50 jaar be-
staat, is bijzonder blij dat deze groep
jongelui in Hengelo komt optreden.
Er zijn al tal van reacties ontvangen,
welke het concert willen bijwonen,
een duidelijke onderstreping voor de
waardering van deze jeugdige muzi-
kanten uit geheel Nederland.
Het concert begint vrijdagavond 10
mei in sporthal „de Kamp" te Hengelo
Gld.
Gezien de te verwachten toeloop,
worden bezoekers of verenigingen
aangeraden reeds een kaart in de
voorverkoop te halen, of te laten re-
serveren.
De voorverkoop vind plaats bij Wol-
ters Boekhandel, Kerkstraat 17 te
Hengelo Gld.

Activiteiten
Dash 25 jaar
In het kader van de activiteiten in ver-
band met het jubileumjaar van Dash
wordt zaterdag 11 mei a.s. op de vel-
den van de voetbalver. Vorden aan de
Oude Zutphenseweg, het Nationaal
Volleybaltoernooi gehouden. Ge-
woonlijk zijn de weersomstandighe-
den dusdanig dat het plezierig is om
buiten te vertoeven. Daar hopen de
organisatoren ook dit jaar weer op.
Ongeveer 40 verenigingen hebben in-
geschreven met - inclusief de Dash-
teams - in totaal zo'n 100 teams. He-
laas is de animo iets minder groot dan
het voorgaande jaar, maar desalniette-
min zal het weer een gezellige drukte
zijn, waarbij de Vordense bevolking
van harte welkom is. De toegang is
gratis.
Na dit gebeuren gaat het open rabo-
dash stratenvolleybaltoernooi van
start. Op dinsdagavonden vanaf 28
mei tot en met 18 juni gaan ongeveer
50 teams samengesteld uit alle lagen
van de Vordense bevolking elkaar op
een sportieve in een uitstekende sfeer
de eer betwisten de beste ploeg te zijn.
Daar doen zich dan vaak bijzonder
aardige taferelen voor omdat niet ie-
dereen de techniek even goed onder
de knie heeft, maar dat is nu juist het
aantrekkelijke van dit soort acitivitei-
ten. Uiteraard worden er ook bijzon-
der goede wedstrijden gespeeld door

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ploegen die menigmaal hebben geoe-
fend.
De volgende belangrijke gebeurtenis
zal zijn de Dames Interland Neder-
land - USA op 23 juli a.s. in sporthal 't
Jebbink. Zeer binnenkort zullen hier-
voor al kaarten in de voorverkoop -
dus aanzienlijk goedkoper - verkrijg-
baar zijn o.a. op het buitentoernooi op
11 mei en tijdens het mixed toernooi
en ook tijdens het rabo-dash volley-
baltoernooi. Verwacht wordt, dat de
publieke belangstelling hiervoor bij-
zonder groot zal zijn. In de sporthal
zullen tribunes worden opgebouwd
zodat iedereen van een goede zit-
plaats verzekerd zal kunnen zijn. Tij-
dige koop van kaartjes wordt wel drin-
gend aangeraden.
Het verloop van de gebeurtenissen
rondom het 25 jarig bestaan van Dash
tot dusver geeft de organisatoren de
hoop en verwachting dat het Vordens
publiek en ook de regio dankbaar ge-
bruik zal maken van de mogelijkhei
de komende activiteiten mee te ma-
ken.

Kennismakingavond
predikanten
Woensdagavond 8 mei zullen de bei-
de predikanten ds. K.H.W. Klaasen en
ds. H. Westerink met hun echtgenotes
een bezoek brengen aan Vorden om
vanaf 20.00 uur in zaal de Herberg
kennis te maken met de Hervormde
Gemeente te Vorden.
Beide dominees hebben een beroep
van de Kerkeraad te Vorden ontvan-
gen. Binnen enkele weken zullen zij
beslissen of zij dit beroep zullen aan-
nemen.
In Vorden is een vakature ontstaan
door het vertrek van ds. J.C. Krajen-
brink, terwijl ds. J. Veenendaal ook
t.z.t. zijn werk zal neerleggen.

Gezinsdienst in de herv.
en geref. kerk
Aanstaande zondagmorgen, 12 mei,
zal zowel in de hervormde als in de ge-
reformeerde kerk een gezinsdienst
worden gehouden. Deze gezinsdienst
is gezamenlijk voorbereid door een
werkgroep uit beide kerken. Het on-
derwerp is: 'Zijn we écht vrij?' Een ge-
stencilde orde van dienst, die geza-
menlijk is opgesteld, wordt bij de in-
gang van de beide kerken uitgereikt.

GEBOREN: Riek Lenselink.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 15 mei 19.00 uur Eucharistie-
viering
Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag) 9.00
uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering
Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag)
10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 12mei lO.OOuurds.J. Veenendaal,
gezinsdienst
Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur ds. J.R. Zijlstra, gezamenlijke
dienst in de Geref. Kerk.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. D. Fisser uit
Eefde

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra,
gezinsdienst
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra
Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur Gez. dienst in de Geref. Kerk, ds.
J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
11 en 12 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 11 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277.
Verder hele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
11-12 mei W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-
1908. Hemelvaartsdag 16 mei P. Waart,
Barchem, tel. 05734-744.
Speekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wolters, telefoon 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo,vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18". 15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69.50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36
Vorden.
Tel. 05752-3376

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

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

VOOR MOEDERDAG

MOOIE DUSTERS

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Hele mooie:
Geranium's,
hang Geranium's,
Fuchsia's,
hang Fuchsia's,
stamfuchsia's.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vopden.
Telefoon 2219

EEN EIGEN
ZWEMBAD?

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Hele mooie:
Geraniums,
hang Geraniums,
Fuchsia's,
hang Fuchsia's,
stamfuchsia's.

wclkooi»

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Aanbiedingen
van Radio Hissink
Burgemeester Galleestraat 23 - Vorden.

Door drukke werkzaamheden en i.v.m. opening heeft U vorige
week onze advertentie gemist, maar nu gaan wij er vol tegenaan, zie
hier onze aanbiedingen in gebruikte K.T.V.'s. Keuze uit vele
tientallen.

Loewe Opta
66 cm groot beeld, 6 mnd. gar nu

Nordmende
66 cm, 6 mnd. gar nu

Nordmende
66 cm, 12 mnd. gar nu

GEC/Philips
66 cm groot beeld, 12 mnd. gar nu

GEC/Philips
66 cm groot beeld, 12 mnd. gar., afstand bed. nu

Graetz/ITT
51 cm, afst. bed., 12 mnd. gar nu

Salora
56 cm, 16 kanaals

Grundig
56 cm, 12 mnd. gar nu

Nordmende

498,-
698,-
698,-
798,-

A "TQQ
^i m %^^Jj"

66 cm, 12 mnd. gar nu

En nog vele andere aanbiedingen, natuurlijk ook in nieuwe KTV's
b.v.

Blaupunkt
56 cm, afst. bed. teletext, en 2 jaar vol. gar. 4 ^^Q Cï
van 2298,- nu l \J^7Of ~

Blaupunkt/Panasonic
de nieuwste video ree, systeem VHS
incl. draadloze afst. bed. en 2 jaar vol. gar. nu

Verder beschikken wij over een eigen technische dienst, waar wij
elk apparaat, ongeacht merk en herkomst repareren, ook uw
wasmachine's etc.
TV reparaties vóór 10 uur gebeld, dezelfde dag hersteld,
(mits onderdelen voorradig) anders krijgt u een ruiltoestel.

Voor verdere inlichtingen en technische problemen belt u naar:

Hissink Radio-TV
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 23 - VORDEN - TELEFOON 05752-1789.

P.S. MAANDAG VOOR MIDDAG GESLOTEN.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Moederdag
Verras moeder eens met een lekker

stuk

GEBAK
Wij hebben ze voor u in vele

variëteiten, o.a.
SLAGROOM -VRUCHTEN
MOKKA - KWARK
BAVAROIS
en allemaal kersvers, dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Vrijdag 10 mei attracties op de weekmarkt.
1 e. leder, die tijdens deze markt aankopen doet heeft kans op een leuke
verrassing voor Moederdag.
2e. Café-restaurant "de Herberg", marktvereniging en kooplieden
bieden ieder die op deze markt inkopen doet en onderstaande bon inle-
vert, gratis één kop koffie met gebak aan.

BON:
Tegen inlevering van deze bon ontvangt U aan de kraam
waar U koopt één consumptiebon voor één kop koffie met
gebak in "De Herberg".

DE VALEWEIDE

Zondag
moederdag

1 grote Begonia 6,-

1 hang Fuchsia 4,50

1 prachtige Stamfuchsia 16,50

10 Chrysantenplanten
ó, l Dverschillende kleuren

Bakkerij
't Stoepje
p/a Havenstraat 51
Spakenburg
Tel. 03499-84046

Duitse harde broodjes
10voor

Roompuddingbroodjes
Berliner, van 1,40 voor i-

et
Tuinarchitectuur Henk van Langen
aanleg - onderhoud - bestrating /l

Heeft u tuinplannen! Vraag advies bij uw vakman, laat tijdig een ƒ

GRATIS ONTWERP maken l
Hengelo Gld.

maken
Dinxperlo 05753-2476

Nog steeds is een

bloenr̂ ngroet
een waardig geschenk voor
moeder.

' Kom eeĵ een kijkje nemen in onze

Bloemen en Plantenkas.
Ook ruime keus in diverse

bloembakken.

Denkt U aan de Geraniummarkt
op 18/5?

Bloemisterij:

Zutphenseweg 64 - Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze
dochter

ELLEN
Theo Huntink en Ans Huntink-Waarle

Vorden, 8 mei 1985
Insulindelaan 22 - 7251 EK Vorden.

Het kantoor van notaris

Jhr. Mr. J.J.A. Greven
Dokter C. Lulofsweg 2a te Vorden,

is op vrijdag 17 mei a.s.

GESLOTEN

Voor
nu eens
een
ANDER
moederdag kado

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Zondag
moederdag

Ruime sortering in o.a.

Kop en schotel
Bloempotten
Bloemvazen
Beeldjes
Eierschalen
Sapkannen
Fruitschalen
Vleesschalen
T.V. kannen
Huish.weegschaal
Strijktafels
Badbox v.a. 14,95
Fotolijst
Koffiezetapparaat
Pannenset
Serviezen
Breitassen
Borduurpakketten
enz. enz.

Voor een geschenk
groot of klein moet u bij

Herman Brinkerhof
Dorpsstraat 18 - Ruurlo.

zijn.



JANZWEVERINK
en

MARTIEN VLIEM

gaan trouwen op vrijdag 10 mei om 1 1.45
uur in Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14. 00 uur in de N.H. kerk te Vorden.

Receptie van 15. 30 uur tot 17. 00 uur in zaal
Concordia te Hengelo G ld.

Ons adres wordt:
Plataanweg 2a, 7255 AZ Hengelo G/d.

JANKORNEGOOR
en

FENNEKE STRAALMAN

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
woensdag 15 mei 1985 om 10.30 uur in
het gemeentehuis „ Kasteel Vorden ".

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden door ds. Veenendaal.

Receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur in
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres:
„'t Hissink"
Kostedeweg 10
7251MZ Vorden.

LEO TOEBES
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fi
en

l MARJOGOTINK

trouwen op 17 mei a.s. in het
gemeentehuis van Vorden om 10.15 uur.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de
Antonius van Paduakerk te Kranenburg.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres is:
Dorpsstraat 14, 7251 BB Vorden.

\ JANNY GROOTJEBBINK
i en

BASDEBRUIJN

trouwen op 17 mei a.s. om 13.45 uur in
het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Geref. kerk te Vorden.

Receptie: tussen 16.45 en 18.00 uur heeft
U alle gelegenheid om ons te feliciteren, in
de feestzaal „De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Toekomstig adres:
Kloetschup 57
7232 CJ Warnsveld.

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 18 mei a.s. hopen wij, samen
met onze kinderen, ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

B. LAMMERS

E.H. LAMMERS-BEERNINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251 EB Vorden, mei 1985
Burg. Galleestraat 26.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en mijn broer-
tje

JAN WILLEM
Jan, Willie en Suzan
Koop

7 mei 1985
Lochemseweg 26,
7231 PG Warnsveld

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
mijn broertje
ROBERT CHRISTIAAN

We noemen hem

ROB
Rinus en Gerda
Ilbrink-Brummel
Paul.

6 mei 1985 »
Dr. C. Lulofsweg 14
7251 XP Vorden.

Bij deze zeggen wij onze harte-
lijke dank aan familie, buren,
vrienden en kennissen voor de
vele felicitaties, bloemen en
geschenken die wij bij ons 50-
jarig huwelijk hebben ontvan-
gen. Ook de muziekvereniging
„Concordia" en het gezellig sa-
menzijn in het 't „Pantoffeltje".

H. EGGINK
B. EGGINK-NIJENHUIS

Vorden, mei 1985.

Hemelvaartsdag
16 mei a.s.

op het
Gem. Sportterrein

VORDEN l
(kampioenselftal 1977)

V.S.K. l
(Utrecht)

Aanvang 14.00 uur
Toegang: gratis.

Op vrijdag 17 mei 1985 hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 13.30 tot
16. 30 uur in zaal „ Concordia ",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo G/d.

G.R. VANNECK

W.M. VAN NECK-JANSEN

l '255 LE Hengelo G/d.
Vordenseweg 70.

D. G. WESSELINK
en

AH.W. WESSELINK-SCHEFFER

Op zaterdag 1 8 mei a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen,
familie, vrienden en kennissen te vieren.

Receptie van 16. 00 tot 17. 30 uur in café-rest.
de Herberg, Dorpsstraat 10, Vorden.

Zutphenseweg 127
7251DP Vorden.

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan onze
lieve pleegvader en opa

PIETER ROZIE
weduwnaar van Johanna Wilhelmina Hondorp

in de ouderdom van 86 jaar.

Twello: Jeanne en Johan
Apeldoorn: Eddy en Annet

Bejaardencentrum „De Wehme"
Vorden.

Correspondentie-adres: J.W. Masselink
Nic. Maesstraat 16, 7319 AS Twello.

De teraardebestelling heeft dinsdag 7 mei jl. te Vorden
plaatsgehad.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij u
kennis dat heden, na een kortstondige ziekte, rustig van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

HENDRIK JAN MARTINUS

MEMELINK
echtgenoot v^H G. Burkink

op de leeftijd van 76 jaar.

Hengelo Gld.: J.G. Memelink-Burkink
Borculo: Anton en tegha Memelink-Berenpas

Brummen: Ria en Jod|B"3"cman~Memelink
Beltrurn: Wim en Louise Memelink-Kottkamp

Hengelo Gld.: Jan en Gerke Memelink-Bijenhof
Doetinchem: Willemien en Theo Velsink-Memelink

en kleinkinderen.

7255 CP Hengelo (Gld.), 4 mei 1985
Kerkekamp 16

De begrafenis heeft op woensdag 8 mei inmiddels
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

_ DE KEURSUU5ER
GOED WOB MINDER BEU

GELDIG VAN 9 t/m 11 MEI

Boerengoulash
100 gram

Roomschijven
5 halen

VOOR DE BOTERHAM:

Snijworst
eigen gemaakte 100 gram

VOOR MAANDAG 13 en DINSDAG 14 en
WOENSDAG 15 MEI

VERSE WORST 500 gram

SPEKLAPPEN 500 gram samen

1,55

4 betalen

1,78

9,80
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wegens familiefeest is ons bedrijf vrijdag 17
mei de gehele dag

GESLOTEN
G.R. VAN NECK
Levensmiddelenbedrijf - Veevoederhandel
Vordenseweg 70 - Hengelo Gld.

De bank met de
zoekt

jonge spaarders (m/v)

Signalement.
Je bent een jongeman ot-vrouw die niet al het geld wil uitgeven

bioscoop. Omdat je graag iets wilt sparen voor latei.
Bijvoor eeld om een video te kopen, rijles te nemen, of voor de uitzet Wat zou het

er zijn, als je dan al een flink bedrag op de bank helt staan.

Wij bieden.
Marrnoaelijkhederu^

De Piek-fijn Rekening als je m* QO/ tussen de 1 Bbent, en
het Kombi Ikrijg je meteen

een aparte Bg hoort een
gratis bankbox om al je bankspullen overzichtelijk op te ber.

En bij het Kombi Plan krijg je een schitterende witte opberg™ kado.

SP,
it VC

^^3aren, natuurlijk. g doen.
Want voortaan kun je zelf al je bankzaken regelen: geld opnemen,

overmaken en rekeningen betalen. Kortom alle wat met geld verdienen, sparen en
^H uitgeven te maken heeft. ^F

Wat je moet doen.
Zo snel mogelijk naar de bank met de S gaan. Er is er vast wel eentje bij jou in de

buurt. Daar kun je een gratis folder krijgen met alle bijzonderheden.
En goede informatie is heel belangrijk, vooral als het om je eigen geld gaat!

Want voor jullie hebben we
een onwijs gaaf Jongeren SpaarPlan!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE H^fckantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Sladsveld: Weth, Nijhuisstraal 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 4^Hltibbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - NiJWuieid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3

Echt een Batavus die z'n
naam eer aan doet! Een spor-
tieve fiets voor alledag. Of u
nu boodschappen doet of er
eens lekker lang op uit trekt,
met de Winner gaat 't moeiteloos.

Fa. R. Zwever i n k
lekink 8-Hengelo Gld.

Afb. WINNER T3 t 629,-

BATAVUS

FILMHUIS VORDEN,
Nieuwstad 20.
Zaterdag 11 mei, 20.15 uur
"GHANDI"
van Richard Attenborough.
Reserveren: tel. 1647.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Te koop: kast, buikkastje,
salontafel, allen eiken.
Pfaff naaimachine inzinkb.
Het Vaarwerk 26,
05752-2791.

welke moeder
u ook wilt
verrassen:
u slaagt bij ons!

Ja, welke moeder U straks ook wilt verrassen... een jonge
moeder of een grootmoeder... U slaagt voor een Moederdag-
geschenk bij Barendsen. Daar wacht U een winkel vol kado's:
practische of leuke, werkbesparende of iets om 't huis mee te
versieren. Kom daarom even bij ons langs en kies uit de 1001
geschenkenwinkel van Barendsen. Voor jonge en niet meer zo
jonge moeders is er keus genoeg.

Zutphenseweg 15 - Vorden

Telefoon 1261.



Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 10 mei a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.)
tel. 05753-1975

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Komt U eens vrijblijvend onze
prachtige collectie

FIETSEN
kijken en proberen. De gehele serie
1985 modellen is binnen, in
schitterende kleuren.

Gazelle
Peugeot
Multi-cycle
Tot ziens bij:

Tweewielerbedrijf

Kuypers tel. 1393

CONTACTLENZEN
vaak een „voltreffer"

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing
— alle contactlens-

benodigdheden en
vloeistoffen

Wordt u aangesloten op

AARDGAS
Voor:

AANLEG
ONDERHOUD
REPARATIE
van c.v. kachels, gashaarden en

kachels, geisers, boilers

Het adres:

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Verwen haar
met een van die vele modieuze kado's uit de kollektie van:

RUURLO

Rokken v a 69,-
Blousesva 29,-
Pullovers v a 39,-
POIO'S v a 39,-

in alle kleuren

Pantalons v a 59,
Blazers v a 98,
Nachtkleding v.a. 39,-

12 mei MOEDERDAG

ZIE ONZE GRANDIOZE KOLLEKTIE TUINMEUBELEN
(2e etage) als moederdagaanbieding:

4 TerraSStOelen met hoge rug (T.N.O. getest) en

4 Inzetkussens 3 cm dik KOMPLEET VOOR 265,-
(zolang de voorraad strekt)

HANDDOEKPAKKETTEN
SIERKLEEDJES

SPREIEN W
TAFELKLEDEN
SCHILDERIJEN

LAKENSETS
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN
KLEINMEUBELEN

HELMIItK INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514

A.s. zondag moederdag!

Bestel een heerlijke taart
bij:

Warme bakker OPLAAT
Verkrijgbaar en vele maten en smaken:
Slagroom - Kwark - Vruchten - Mokka - Bavaroise
enz.

Even bellen 1373 en wij maken het voor elkaar.

Volop kombinatie mogelijkheden
in onze herenafdeling

IVO l DG ft S mod. tweeds en ruitjes v.a.

Blazers v a
Jacks v.a.
Body-warmers van 69,- nu

Pantalons v a

189,-
159,-
98,-
59,-
69,-

Polo's - Overhemden k/m + l/m - Truien - Spencers etc.

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

Modecentrum

Ruurlo

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

4 uur non-stop videoplezier

HS-306 E/EZ

$t Opname tot maximaal 4 uur

^t 4 opnamen binnen 2 weken

^t Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

1798,-

Cassette wordt automatisch terug gespoeld

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

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

Kringloop
postpapier

+ enveloppe

Memoblokjes

Voor moederdag
bij toga ^ witte

letter-
2,95 ^7 pennetjes

1,00 Adressenboekjes

auteur R. Rubinstein

Wandelen door de achterhoek
De nieuwe Nel Benschop

Geschiedenis v. Nederland
.van 89,90 19,90

Voorkeurboek 17,50

17,50

8,90
12,90

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hypotheekrente thans vanaf 6,9%
Uw vertrouwde adres in Vorden. ra

LidNVM

Een

kadocheque
ook een leuk geschenk voor moederdag.

Rabobank
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.

Telefoon 1888
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Drukkerij Weevers
wint bedrijfszaafaoetbaltoernooi

Daar men vorige week nog geen foto had van de bedrijfszaalvoetbalkampioen, volgt deze in het Contact
van deze week. Op de foto: staand v.l.n.r. Jan Degens, Herbert Olthof, Dinant Hendriksen, Bertus Over-
beek. Gehurkt v.Ln.r. Gerrit Stokkink, Hans Lenselink, Rob Heuvelink en Tonny Overbeek.

Enkele duizenden bezoekers
bij zeskampgebeuren *
'Achtkastelenrijders' winnaar

De Zeskamp die de Jeugdsoos 't Stampertje gedurende drie dagen samen met Oranjevereniging o.l.v.
G. Wullink organiseerde is een groot succes geworden. Vele toeschouwers op Koninginnedag, terwijl
zondagmiddag het rekord werd gebroken. Naar schatting woonden zo'n drie duizend toeschouwers
dit spektaculaire gebeuren bij.
In de eerste ronde plaatsten de Rabobank, de touwtrekvereniging 'Vorden' en de V.R.T.C. 'De Acht-
kastelenrijders' zich voor de finale. Vrijdagavond werden daar de teams van Jong Gelre, de Prins
Bernhardweg en de V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' aan toegevoegd.

De talrijke toeschouwers kwamen de-
ze middag volledig aan hun trekken,
spanning, sensatie en hier en daar ook
lachwekkende taferelen.
De motorclub startte voortreffelijk en
toonde zich bij het eerste onderdeel
oppermachtig. Het raddraaifietsen le-
verde middels het inzetten van de jo-
ker een dubbelpuntenaantal op voor
de 'Achtkastelenrijders'. De zgn.
draagrace een kolfje naar de hand van
opnieuw de 'Achtkastelenrijders'. Zij
beoefenen niet voor niets een sport
waarbij de beenspieren worden ge-
bruikt.
Bij het rolskiplanken met daaraan ge-
koppeld akrobatische toeren op een
balk leverde een verrassende zege op
voor de Prins Bernhardweg. Het on-
derdeel vliegend tapijt plus het nemen
van een schutting ingesmeerd met

groene zeep, verliep wonder boven
wonder zonder ongelukken, enkele
verwondingen bleven niet uit, geluk-
kig viel het allemaal erg mee.
Voor het publiek amusement van de
bovenste plank.
Het team van de 'Graafschaprijders'
verzamelde op dit onderdeel de mee-
ste punten, hetgeen zij ook deed bij
het laatste spelondefdeel.
De eindsprint van de motorclub lever-
de haar echter niet de eerste plaats op.
Toen de balans werd opgemaakt bleek
het team van de V.R.T.C. 'De Achtka-
stelenrijders' de meeste punten te
hebben vergaard. Een prachtige beker
uitgereikt door de humoristische
speaker van deze middag te weten
Ton Lauckhart viel de ploeg ten deel;
2 werd dus 'De Graafschaprijders'; 3.
Prins Bernhardweg; 4. Touwtrekvere-

niging 'Vorden; 5. Rabobank; 6. Jong
Gelre.

De beker voor de eerste prijs werd be-
schikbaar gesteld door de Oranjevere-
niging, voor de tweede en derde prijs
waren de bekers beschikbaar gesteld
door Café 'De Herberg' en 'Drukkerij
We e vers'.

Trompetterkorps der
Artillerie
Precies volgens planning arriveerde
het Trompetterkorps der Artillerie.
Onder leiding van de kapelmeester
Silvius van de Poort, gaf het korps een
grandioze muzikale show ten beste.
Speciaal de interpretatie van het Wil-
helmus maakte indruk.

't is Oranje,
't blijft Oranje

Hartelijk dank allemaal!
Dank aan alle Vordenaren voor hun aanwezigheid en enthousiasme bij de door de Oranjevere-
niging georganiseerde aktiviteiten, de medewerking die we daarbij hadden van zeer velen was
fantastisch.
Dit geslaagde feest is voor het bestuur een stimulans om ook volgend jaar te zorgen dat Vorden
tot voorbeeld gesteld kan worden in de Gelderse Achterhoek.
Daarvoor is natuurlijk veel geld nodig. Geld bestaande uit bijdragen van de leden, 650 in getal.
Behoort u daar nog niet toe, geeft u dan alsnog op. Voor slechts een tientje per jaar bent u al lid.
Opgave bij H.G. Wullink, tel. 1342 of G. Weevers, tel. 1404.
Bij voorbaat onze dank.

P.S. Wij verzoeken diegenen die nog rekeningen in moeten dienen dit zo spoedig mogelijk te
doen bij onze penningmeester, B. Bloemendaal, Hengeloseweg 4.

Het Bestuur

Uitslag
ballonnenwedstrijd
Deurdreajers
De ballonnenwedstrijd die tijdens het
grote karnavalsweekend door k.v. De
Deurdreajers werd georganiseerd,
heeft na een wat lange wachtperiode
uiteindelijk toch twee prijswinnaars
opgeleverd. Het aantal terugmeldin-
gen was dit jaar niet erg groot. Enkele
daarvan kwamen van Nederlandse
bodem; Een tweetaj kaarten werd
vanuit België teruggestuurd, terwijl
uit Frankrijk 5 terugmeldingen bin-
nen kwamen.
De verste afstand is daarbij overbrugd
door de ballon van Sabu^ Lubbers
(Brinkerhof 6) en bedrod^Bi. 460 km.
Een goede tweede was de ballon van
Robin Koster (Banekamp 1) welke on-
geveer 420 km. door de wind is ver-
voerd. Beide ballonnen kwamen te-
recht in de Franse land^aek Elzas/
Lotharingen. De tweJJfenoemde
prijswinnaars kunnen hun prijs afha-
len bij mevr. H. Mullink, B. v. Hack-
fortweg 30.

Filmhuis Vorden
Zaterdagavond 11 mei wordt de film
'Gandhi' van Sir Richard Attenbo-
rough in het filmhuis vertoond. Deze
film kreeg in 1983 elf Oscar nomina-
ties.
Zie ook de advertentie.

rakker/Wichmond deed daar ook aan
mee, daar werd Marjan de Greef 3e bij
de 8 jaar, bij de 11 jaar werd Si f ra
Waarlo 16e, Luco Zonneveld 14e. 13
jaar Mano Waarlo 5e, Netty Vrouwe rff
16e.
4 Mei was er een wedstrijd in Veenen-
daal daar waren de uitslagen: 8 jaar
Marjan de Greef Ie; 11 jaar Sifra
Waarlo 12e; Luco Zonneveld l le ; 13
jaar Mano Waarlo 2e, Netty Vrouwe rff
13e.

Voetbalwedstrijd
oud-Vorden l
Zo in het midden van de zeventiger ja-
ren beschikte Vorden l overeen team
dat driemaal achtereen promotie wist
te bewerkstelligen. De zogenaamde

9 mei NCVB 25-jarig bestaan
11 mei Filmhuis 'Gandhi'
15 mei Ned. Bond v. PI.
19 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
22 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

23 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
29 mei HVG Vorden Dorp

2 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse
ringwedstrijd te Zutphen
Opgave op 19 mei

5 juni Voetbalwedstr. Ratti-Vorden
in kader Torenfonds

5 juni HSV de Snoekbaars, jeugd-
wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

6 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberi
10 juni CDA, Minister Brinkman i

het Dorpscentrum
l O juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Avondvierdaagse Sparta
12 juni Avondvierdaagse Sparta
13 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
30 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

wedstrijd Almen-Laren-
Lochem-Vorden. Opgave op
23 juni, samenkomst Herberg

Woensdagavond oefenavond Knup-
duuskes in het Pantoffeltje.

Wielrennen
Op 30 april was er een Oranjeronde in
Apeldoorn, de jeugd van de RTV Vie-

"vette" jaren van Vorden. Tijdens een
feest van de oud-trainer van Vorden,
de heer Lammert Rouwenhorst op-
perde de in Utrecht wonende Gerard
ter Beest het idee nog eens een keer
met dit elftal te kunnen spelen.
Dit zal dan gebeuren op I Icmclvaarts-
dag wanneer oud-Vorden om 14.00
uur op het Gemeentelijk Sportpark
/al spelen tegen Vrienden Sportkring
uit Utrecht, de huidige vereniging van
Gerard ter Beest. In oud-Vorden zul-
len onder meer meespelen: André te
Veldhuis; Bertus Nijenhuis; Gerard
ter Beest; Hans Stokkink en/, en/..
Men hoopt dat Geert Heersink die
momenteel met een blessure tobt op
tijd hersteld zal zijn, zodat ook hij (de
topscorer uit die jaren) zal meespelen.
Scheidsrechter is de heer Boekholt.

Opening van zaken

Aan de Nieuwstad 5 was het afgelopen dinsdag een drukte van belang,
daar openden nl. 2 zaken hun deuren.
Manny Gosselink opende haar nieuwe dameskapsalon. De vele reak-
ties die ze al heeft ontvangen doen haar de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien.

•BIK
Op woensdagmiddag is er kinderknip-
middag, terwijl er vrijdagsavonds tus-
sen 18.00-20.00 uur zonder afspraak
geknipt kan worden.
Verder is de dameskapsalon op de
normale dagen geopend behalve 's
maandags.

Eveneens opende Anya Holland haar
huidverzorgingssalon. Zij gaat nauw

samenwerken met kapsalon Manny
Gosselink. Anya werkt uitsluitend
met plantaardige produkten en door
bijscholingscursussen blijft ze up-to-
date.
Tevens is zij in het bezit van het diplo-
ma Schoonheidsspecialiste, Stivas A
+ B en Kernlid ANBOS.
Contact wenst beide dames veel suc-
ces.



RAAD VORDEN:

Extra krediet van tien mille
onderzoek gemeentewerken
Met de stemmen van de P.v.d.A. (3) en de V. V.D. (1) tegen is de meerderheid van de Vordense
gemeenteraad woensdagavond akkoord gegaan met een extra krediet van 10.000 gulden voor
een aanvullend onderzoek naar het werk van de buitendienst gemeentewerken. Dit ondanks
een klemmend beroep van de P.v.d.A. en de heer H. Tjoonk (WD), dat bedrag nog even in de
zak te houden en eerst een ander al bestaand rapport eens goed te bespreken.

Voor de tien duizend gulden die vori-
ge week woensdag uitgetrokken werd,
moet een extern adviesbureau op-
nieuw in aktie komen om te bekijken
hoe het in de toekomst verder moet
met de gemeentelijke buitendienst.
Al eerder dit jaar trok de raad tien mil-
le uit voor zo'n onderzoek door een
extern bureau. Voor meer duidelijk-
heid moet er volgens het college een
vervolg-onderzoek komen.
Centraal bij die onderzoeken staat de
vraag of de buitendienst van gemeen-
tewerken de komende jaren door na-
tuurlijk verloop met vier man moet af-
slanken of dat de dienst op peil en dus
op werkkracht blijft. Afslanking houdt
verder privatisering van het werk in.
Dat betekent dat het werk van de
dienst door particuliere instanties en
bedrijven overgenomen moet wor-
den.

Stuntelig
De noodzaak van een vervolgonder-
zoek werd duidelijk bestreden door de

P.v.d.A. en WD-er de heer Tjoonk.
Met name socialist A. Ploeger verweet
het cqgege "stuntelig handelen" en
het sipselmatig uit de weg gaan van
eenMnnige discussie. Ploeger maakte
zich kwaad omdat een eerder door de
dienst gemeentw.tójise.n zelf gepubli-
ceerd rapport nöffnooit goed bespro-
ken is. Daarentegen is er echter al wel
een prijzig exern onderzoek geweest,
terwijl een tweede onderzoek voor de
deur staat.

Voldoende
De Partij van de Arbeid kreeg bijval
van de liberaal H. Tjoonk die de be-
staande gegevens voldoende vond om
nu een beslissing over het al of niet
voortbestaan van de dienst te geven.
"Nu weer een rapport vind ik overdre-
ven", aldus de heer Tjoonk.
Het CDA ging wel akkoord met het
krediet. "We hebben A gezegd, dan
moeten we ook B zeggen", aldus frak-
tievoorzitter C. Chr. Voerman.
Wel pleitte hij ervoor de mensen van

de dienst gemeentewerken, vrijwel al-
len op de publieke tribune aanwezig,
meer bij de plannen te betrekken.
Op initiatief van het CDA besliste de
raadsmeerderheid uiteindelijk in prin-
cipe ja te zeggen tegen het extra on-
derzoek. Deze week zal echter in een
extra ingelaste vergadering van de
commissies financiën en openbare
werken gepraat worden over de vraag
hoe de opdracht voor het vervolgon-
derzoek er precies uit moet zien.
Komt men daar in de commissies niet
uit of gaan de kosten de tien mille te
boven, dan gaat de zaak terug naar de
raad.

Bovendien wordt gepraat over het al
dan niet aantrekken van een nieuwe
kracht voor gemeentewerken, nu im-
mers van een reorganisatie sprake is.
De komende vier jaren gaan vier men-
sen uit de dienst met de VUT. Worden
die plaatsen in het kader van de afslan-
king niet opgevuld, dan houdt de
dienst nog zes mensen over.

BRANDWEER HAD GOEDE OEFENING

De leden van de Vordense vrijwillige brandweer wisten maandagavond van niets. In plaats van
de gebruikelijke oefenavond werden zij opgeroepen om een felle uitslaande brand te bestrijden
aan de Zutphenseweg 87. Hier was een oud leeg staand boerderijtje „per toeval" in brand ge-
raakt. Op vijf plaatsen werden er brandhaarden ontdekt.

Het vuur werd bestreden met zeven
straalpijpen en 30 slangen. De eerste
tankwagen gevuld met 1500 liter wa-
ter was in een mum van tijd leeg. In-
middels verkreeg de tweede tankwa-
gen het water uit de waterput van de
WOG op de hoek Zutphenseweg/
Mispelkampdijk.
De brandweer was met 20 man in ak-
tie. Ook de persluchtmaskers deden
tijdens deze brand dienst. De brand
was uitgezet door Piet Hein Ems-

broek en Jan Rietman. De reserve-po-
litie hield het publiek op veilige af-
stand en regelde het verkeer op de
Zutphenseweg.
Brandweerkommandant de heer G.
Te Velthuis, die zelf via de portofoon
nauw kontakt met zijn mensen onder-
hield, toonde zich na afloop tevreden
over de oeofening. "Een goede oefe-
ning temeer daar wij de laatste tijd
hooguit wat schoorsteenbranden heb-
ben moeten bestrijden. Verder wordt

onze hulp vaak ingeroepen bij onge-
vallen e.d. Een brand als deze is dan
ook zeer zeker nuttig voor het korps",
aldus kommandant te Veldhuis.
Na afloop werd er uitvoerig over de
oefening nagepraat. Voor Jaap Kette-
lerij was het tevens zijn laatste brand-
weeroefening. Volgende week wordt
hij 55 jaar en dan moet je de brand-
weer verlaten. Hij heeft dan 24 jaar
deel uitgemaakt van de Vordense vrij-
willige brandweer.

NAAR SCHATTING VIER EN HALF DUIZEND BEZOEKERS

Groots vuurwerk
Nadat eerst het bevrijdingsvuur op het plantsoen gedoofd werd,
zorgden de leden van de trimclub ervoor dat de vlaggen werden
gestreken, onder aanwezigheid van burgemeester Vunderink en
het Oranjebestuur.
Hierna ging het gezelschap naar het feestterrein. Om kwart over
negen waren al velen aanwezig. Het was een gezellige boel en de
jeugd zong zelfs 't „Oranje boven".

Door het prachtige weer was het niet vroeg donker, daarom werd
iets later begonnen. Toen de lampen werden gedoofd was men
mooi op tijd. Naar schatting genoten zo'n vier en half duizend
mensen van een grandioos vuurwerk, een waardige afsluiting van
de feestelijkheden.

Badmintonver.
'Flash-Vorden'
Op dinsdagavond 14 mei a.s. organi-
seert de badmintonvereniging de fina-
les van de clubkampioenschappen.
Aanvang van de wedstrijden is 19.30
uur. Ongetwijfeld zullen hier weer
spannende wedstrijden te zien zijn, in
de onderdelen: heren enkel, dames
enkel, heren dubbel, dames dubbel en
mixed.
Kom ook eens kijken, en support op
deze avond uw favorieten!!!

Viswedstrijd
HSV de Snoekbaars
Op dinsdagavond, 7 mei, organiseer-
de de HSV de Snoekbaars een senio-
ren-viswedstrijd. Aan deze wedstrijd

Gerard Scheffer sterkste man
Gedurende de feesten werd tevens gestreden om de titel sterkste man van Vorden. Hieraan werd door zes
sterke jonge kerels deelgenomen te weten Willem Oldenhave; Gerard Scheffer; TonniedeJong; Gerard
Berendsen; Paul van Lingen en Appie Loman.
De strijd ging over twee dagen. Op de-
ze slotdag toonde Willem Oldenhave
zich op alle fronten de sterkste. Het
zgn. gewichttrekken werd door hem
gewonnen.

Een adembenemend gevecht speelde
zich af bij het onderdeel autotillen.
Willem Oldenhave en Gerard Schef-

fer gaven elkaar op dit onderdeel geen
duimbreedte toe. Beide slaagden erin
om 400 kg te tillen. De draagrace, in el-
ke hand een jerrycan met 30 liter en
dan maar lopen, leverde opnieuw een
zege op voor Willem Oldenhave met
Gerard Scheffer op de tweede plaats.

Dezelfde Gerard Scheffer werd uit-

eindelijk gehuldigd als zijnde de sterk-
ste man van Vorden. Zijn voorsprong
behaald op Koninginnedag wist Wil-
lem Oldenhave ondanks zijn sterke
optreden van deze middag niet meer
goed te maken. Hij eindigde met mi-
niem verschil als tweede; 3. Tonnie de
Jong; 4. Gerard Berendsen; 5. Paul
van Lingen; 6. Appie Loman.

namen 29 deelnemers deel. Er heb-
ben 19 deelnemers, 61 vissen gevan-
gen met een totale lengte van 1159
cm.
Uitslag: 1. H. Golstein, 9 vissen 157
cm; 2. J. Fleming, 6 vissen 131 cm.; 3.
A. Golstein, 6 vissen 107 cm.; 4. V. Ey-
kelkamp, 5 vissen 96 cm.; 5. W. Vree-
man, 5 vissen 88 cm.
De volgende senioren viswedstrijd
wordt gehouden op z o n d a g n e i a.s.

Vorden verliest thuis
van Rijnland
Voor de supporters van
club Rijnland uit Lobith was het feest
zondagmiddag. Door de uitwedstrijd
tegen Vorden met 1-2 te winnen kan
Rijnland promotie naar de 4e klas
KNVB nauwelijks meer ontgaan. Het
elftal wist zich door een flinke aan-
hang gesteund.
Voor Vorden kan de nederlaag nog ui-
terst vervelende konsekwenties heb-
ben. Wanneer namelijk de laatste
wedstrijd uit tegen De Hoven op een
nederlaag uitdraait dan bestaat de
kans om te degraderen nog steeds.
Momenteel hebben de Vordenaren 1 8
punten uit 23 wedstrijden; ZVV heeft
15 punten uit 22 wedstrijden; Ernst 14
punen uit 22 wedstrijden; Zelhem 15
punten uit 21 wedstrijden. Al deze
ploegen, kunnen behalve Ernst nog
boven Vorden eindigen.
De wedstrijd tegen Rijnland op zich
eindigde in een verdiende zege voor
de bezoekers. Zij waren speciaal in de
eerste helft het meest in de aanval. Be-
halve een kansje van Bas Oosterink
bakte de thuisclub er niet al te veel
van. Na een halfuur spelen nam Rijn-
land de verdiende 0-1 voorsprong
door een doelpunt van Branderhorst.
In de tweede helft kwam Vorden aan-
vallend wel wat beter voor de dag,
zonder echter tot grootste daden te
komen. Ook in deze helft werd er na
een halfuur spelen gescoord. Het was
Rob Jeurissen van Rijnland die de
stand op 0-2 bracht. Bas Oosterink liet
uiteindelijk de eindstand 1-2 aanteke-
nen.

Touwtrektoernooi
Zondag a.s. heeft de touwtrekvereni-
ging Vorden de organisatie van de der-
de competitiewedstrijd van het
district Oost. Ruim vijftig ploegen ne-
men aan de diverse wedstrijden deel.
De weging van de teams begint om 10
uur.
Om half elf beginnen de wedstrijden.
Voor de middag komen de 720 kg-
ploegen, de jeugdteams en de 600 kg
in het veld.
Na de pauze om een uur volgende 640
kg A, B, C en D ploegen alsmede de
vrije klasse.
De touwtrekvereniging Vorden
brengt zelf vijf ploegen in de strijd.
Voor voldoende parkeerruimte bij het
clubhuis aan de Ruurloseweg wordt
zorg gedragen.

Indrukwekkende stille omgang
en herdenkingsdienst

Op 4 mei werd door een grote groep de tocht naar de begraafplaats
te voet ondernomen alwaar door Burgemeester Vunderink de
krans werd gelegd voor de gevallenen. 40 jaar na de oorlog blijkt er
nog veel belangstelling voor de doden herdenking.
Het lied 'Boven de sterren' van het Vordens Mannenkoor is ook
ieder jaar weer een indrukwekkende bijdrage.
Aansluitend werd een herdenkingsdienst gehouden, waarin werd
voorgegaan door ds. J. Zijlstra met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.
Een herdenkingsdienst waarbij opvallend veel jongeren aanwezig
waren, ds. Zijlstra herinnerde aan de droom van Nebukatnessar,
de droom van het beeld waarvoor iedereen moest buigen.
Ook Adolf Hitler had zo'n verschrikkelijk droom waarvoor 6 mil-
joen Joden, tienduizend homofielen, talloze zigeuners, Jehova's
getuigen en gehandicapten uit de weg geruimd werden.
Een ander soort droom als de droom van Dr. Martin Luther King
wiens droom er een was van Vrede, gelijkheid en geweldloosheid.
Het Vordens Mannenkoor vertolkte een aantal werken 'Requiem
aeternam' op muziek van dirigent Bert Nijhof werd eerbiedig ge-
bracht: 'Geef hun de eeuwige rust, Heer en het Eeuwige licht ver-
lichte hen'.
'Nobody Knows' met bariton solo van Ludo Eykelkamp was ge-
weldig mooi. Een indrukwekkende doden herdenking, die ook 40
jaar na de oorlog nodig is om een ieder te wijzen op al die offers
van mensen, waaraan wij nu onze vrijheid te danken hebben.

WiOENIHttEN

40 jaar STAD DEK BEVRIJDING

Burgemeester Vunderink tijdens 5 mei rede:

'Nadenken over de waarde
van de vrijheid'

'Leven in een vrij land is voor ons een vanzelfsprekendheid gewor-
den. De verschrikkingen van de tweede wereldoorlog liggen al weer
ver weg. Herinneringen vervagen. Wel moeten wij herdenken en na-
denken over de waarde van de vrijheid. Goed dat er momenten van
bezinning zijn', aldus Burgemeester Vunderink zondagmiddag tij-
dens een bijeenkomst op het plantsoen in de kom van het dorp.

Hij sprak deze woorden nadat leden
van de Vordens trimclub vanuit Wage-
ningen waren gearriveerd met het
bevrijdingsvuur dat vervolgens onder
luid applaus werd aangestoken door
de heer H. Groot Enzerink een man
die in het verzet bekend was onder de
naam Karel Overijssel. De muziekve-
reniging 'Concordia' zorgde voor de
muzikale omlijsting. Zondagmorgen

werd in de stampvolle Dorpskerk de
bevrijdingsdienst gehouden onder lei-
ding van ds. Veenendaal en Pastoor
van Zeelst. Medewerking werd ver-
leend door het R.K. Parochiekoor
'Cantemus Domino'. Het bestuur van
de Oranjevereniging werd bedankt
door burgemeester Vunderink voor
het groots opgezette programma op
Koninginnedag en 5 mei.



„ie Herberg"
A.s. vrijdagavond 10 mei

SLOTBAL
(voor 30-40 en 50 plussers van de

dinsdagmiddag)

Aanvang 19.30 uur.

Deze avond staat wederom onder leiding
van de familie Cornegoor.

Hout en Bouwbond CNV

Inlevering
vakantiezegels
Op maandag 13 mei, het nieuwe systeem
op woensdag 29 mei a.s. van 19.00-21.00
uur, Zutphenseweg 48, Vorden.

De plaatselijke vertegenwoordiger

Vereniging voor Protestants-Christelijk

Onderwijs te Vorden

Secretariaat: p/a postbus 35, 7250 AA Vorden.

Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van een leden-
vergadering. Deze zal gehouden worden op maandag
20 mei a.s. in de school "Het Hoge", aanvang 20.00 uur.

De indeling van deze avond is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 4 juni 1984
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag over 1984
5. Ingekomen stukken, mededelingen
6. Bestuurswisseling (zie onder a.)
7. Jaarverslag Medezeggenschapsraad
8. Jaarverslag oudercommissies
9. Bestuurswisseling Medezeggenschapsraad

(zie onder b.)
10. Uiteenzetting door dhr. H.J. Reindsen over de

nieuwe Basisschool.
11. Rondvraag
12. Sluiting.

a. Aftredend en niet herkiesbaar is: Mevr. L. Gille-Vink,
het bestuur stelt voor in haar plaatste benoemen mevr.
F. van Bolderen-Buys.
b. Aftredend en herkiesbaar zijn: de dames A. Hofenken
S. Hendriks-Wunderink en de heer H. Hulleman.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenmin-
ste 5 kiesgerechtigde personen, voor a en b namen van
kandidaten inleveren.
De kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur
instemmen.

We rekenen op uw komst.

Vriendelijke groeten,
het Bestuur.

Gevraagd:

Aardbeien-plukkers(sters)

Te beginnen ca. eind juni.

Bel voor inlichtingen:

Fam. Wullink
Banninkstraat 54a - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1427.

Champignons 1 bakje

Witlof 500 gram

1,75
1,98

1 krop sla 0,98
Maroc's iogrote 4,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomaten en paprikaplanten en
chrysantenstekken enz. enz.
ook zelfbediening.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenburg - tel. 05753-1395

GRANEMO2 VOORJAARS TAPIJIfAK
KAMERBRE !D TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

WoonkamertapijtWij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen bren-
gen wij weer tapijtaanbiedin-
gen met de hoge kwaliteiten
en de lage prijskaartjes waar
u op gewacht heeft! Een ge-
slaagd voordeelfeest voor
degenen die snel reageren.

Woonkamertapijt Woonkamertapijt
400 breed
50% wol, 50% nylon
van 209,-

400 breed
zuiver scheerwol
van 259,-
per meter voor
(beperkte
voorraad)

+ GRATIS LEGGEN

400 breed nylon
met korte luspool
van 119,-
per meter voor

Woonkamertapijt Slaapkamertapijt
400 breed zuiver scheen/vollen
berber (grove nop)
van 399,-
per meter
voor

400 breed
in blauw of beige
nylon, speciale
prijs. Per meter

NYLON LOPERS

HEUGA KEUKENETTE TEGELS
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

NOVILON
op 200 of 400 breed
35 rollen op voorraad in diverse
kwaliteiten.

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Laagte 16
Tel. 05454-4190

KARPETTEN modern en klassiek
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Rijdende
service-dienst
voor

vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr. 36.
Vorden. tel. 05752-3376

P!

Gaarne staan we tot uw dienst met
onze bekende

motorgazon maaier-
service

Moederdag -ti ps
Lichtgewicht voctbcdmuil van zacht en soepel leer

met praktische, verstelbare gesp.

Profiteer van de uitgeklede prijs.

Levering van de
betere merken
grote onderdelen voorraad
elke reparatie wordt vakkundig en snel verricht.
Wij halen uw maaier op, bel 1393 en

Fa. Kuypers
helpt u tot volle tevredenheid.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

spaar

- Vandaag storten, morgen al tot 6,5% rente
- Renteberekening tot opnamedatum.
- Vrije opname tot f 3.000,- per kwartaal.
- Na opzegging van 3 tot 6 maanden volledig

vrije opname.
Vraag om meer informatie.

Rabobank
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond

Telefoon 05752-1888

ROWIIKA

Actueel geplisseerde muil,

waarvan het binnen- en bovenwerk gemaakt is van superieur leder.

Prettig licht in gewicht.

Wijdte l' hiedt ook de bredere voet voldoende ruimte.

mud Is sa

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 05752-1342

12 mei Moederdag
Verras moeder met een

gourmetstel Of een

tost i-apparaat
met verwisselbare bakplaten.

Ook voor gezellige en doelmatige verlichting

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 2122



WATERLEIDING

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.
Wacht niet tot het water u
aan de lippen staat, doch
haal er een vakman bij
voor een degelijk stuk wa-
terleidingwerk.

IPE/J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

INDUSTRIEWEG 5. VORDEN
TEL 05752 3425

Te koop: allerlei soorten perk-
goed. Geraniums.
11 halen, 10 betalen.
H. Weustenenk,
Verlengde Kroezelaan 16
Ruurlo. Tel. 05735-2060

BOOMKWEKERU

LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden

BOMEN

HEESTERS

CONIFEREN

SPECIAAL HAAGCONIFEREN

Verkoop op zaterdag en
op afspraak 05752-6721.

Gevraagd meisje 16 a 1 7 jaar
voor huishouding en/of bedie-
ning.
Brieven onder no. 7-1
Buro Contact.

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor een afspraak bellen
05752-3560.

met
Televisie

reparaties
- direct
ü naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

Paraplu, Parasolletje
Loop op een holletje
naar de Echte Bakker
voor een lekker bolletje.

Zo uit de oven in de winkel,
das pas vers.

Echte bakker:

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Goma Metaalwarenfabriek BV
toeleverancier van serie- en
massastampwerk en tevens
leverancier van komplete produkten
zoekt voor haar stempelmakerij een
jonge energieke

gereedschap-/stempelmaker
in de leeftijd van 23 tot 28 jaar, voor
het zelfstandig of in teamverband
aanmaken van stempels en diverse
andere productiemiddelen.

Voor bovenstaande functie is een
praktische ervaring vereist waarbij
tevens een praktische scholing, zoals
Bemeteldiploma stempel maken of
gelijkwaardig, aan vooraf is gegaan.

De persoon die aan bovenstaande
eisen kan voldoen verzoeken wij
schriftelijk te solliciteren. Sollicitatie
t.a.v. A. Teunissen, Ruurloseweg 80a,
7255 MA HENGELO GLD.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b-g-g-
05730-4019

b.g.g-
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Moederdag
Bloemendag
Vul nu uw bloembakken
en schalen met:

Geraniums in alle kleuren

Oostenrijkse en gewone hangers

Fuchsia's hangende en staande

Fuchsia's op stam

Hangbegonias en Lobelias

Margrieten en bontehangers

Perkdahlias en Petunias

Verder alle soorten: perkplanten,

ook bijzondere soorten

Volop Meizoentjes en

Vergeet-mij-nietjes

Anjers en Duizendschonen

Kool en slaplanten en

Chrysantenstekken.

KWEKERIJ HUBERS
Pastoriestraat 1 - Baak - Tel. 05754-406

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

miw
banketbaklwh
Aardige presentartikelen
ook voor de kleine beurs
Bonbons leuk opgemaakt.

Zwanehalzen

Leonidasbonbons

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TELEFOON 1750

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.
OPENING 5 JUNI.

bod

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

WELKOOP
HEEFT WEER

AANBIEDINGEN
WAAR UW TUIN
VAN OPKNAPT

Welkoop heeft weer aanbiedingen waar ook
uw tuin blij mee zal zijn. Stuk voor stuk spullen van
'n uitstekende kwaliteit voor 'n aantrekkelijke prijs.

SET TUIN-
GEREEDSCHAP
3-l)clig sci bestaande uit

schopjc, krabber en vorkje.
Ycrchroomd en mei houten

handvaiu-n.

-TUIN--
VERLENGSNOER

Lengte 20 meter.
Met stekker en
contrastekker.
Kleur oranje.

ALUMINIUM-
LADDER
Tweedelige op-
steek reform-
ladder. 2x14
Sporten,
ingeschoven
lengte
3,75 meter,
uitgeschoven
lengte
6,75 meter.
(ïoedgekeurd
door de
arbeids-
inspektie.

2ê?519,25 297519,95 39%- 319,-
BLACK & DECKER
CIRKELMAAIER

Klektro eirkelmaaier
type R 4 met 380 Wat t

motor. Maaibreedte 30 cm.
Verstelbare maaihoogte in

3 standen.

-GOLD-NSTIK--
STOFMESTSTOF
Ideaal voor ga/on, border,
groentetuin en hohbykas.
Komt vr i j gedurende 4 6

maanden, maar geeft geen
verbranding, /.ak van 5 kg.

-TENCOMILD-
BUITENBEITS

Natuurlijke tuinbeits die
mens, dier en plant ont/iet.

Dringt diep in 't hout en
droogt snel. In kastanjebruin

en donkerbruin.
Bus van 2,5 liter.

£49;- 198,-24^518,95 26^517,95
l 'rij/en /ijn inkl. BTW. Levering /olang de voorraad strekt . Akt ie is geldig t /m 18 mei 1985

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 1 4, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

De Grote Groene Vakwinkel

J
Moederdag

Verwen haar met een heerlijke

TAART
Ze is het meer dan waard.

Echte Bakker

ASSELT
®/Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Bloemen
maken moederdag compleet

Maak deze dag fleurig en gezellig met bloemen van

Dijkerman, overtuig U en kies voor

kwaliteit en service tegen redelijke prijzen

Enige speciale artikelen:

"Loye me" poppen van 6,75 voor

Hang poesjes voor

Gluurders

Tui n kersegel

plus nog vele andere moederdagideeën.

5,50

3,50
4,95

14,75

tip: vergeet niet Uw fleuropbestelling voor verre moeders

tijdig op te geven.

Bloemenspeciaalzaak

J .J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

(Zaterdag 18meia.s. is weerde traditionele grote Geranium en

Perkplanten markt op het Kerkplein door de gezamenlijke

Vordense Bloemisten).


