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Kopij politieke partijen
Evenals voorgaande jaren kunnen de politieke partijen haar zegje doen
via Contact, wij stellen ook nu weer een kwart pagina beschikbaar voor ie-
dere partij om hun programma kenbaar te maken. Dus alleen tekst, even-
tuele reklame kunt u uiteraard middels advertenties doen.

Stichting Muziekschool Regio Zutphen
De muziekschool valt tegenwoordig, vanwe-
ge een nieuwe wetgeving via het ministerie
van C.R.M., onder het begrip: instituut voor
kunstzinnige vorming met beroepskrachten.
Op dit moment /.ijn er /o'n 2000 leerlingen:
ca. 450 A.M.V., ca. 350 ballet, ca. 1150 instru-
mentaal/vocaal (waaronder ca. 175 „Hafa")
en ca. 50 cursisten. Het spreidingsgebied is
in de gemeenten Zutphen, Lochem, Gorssel,
Warnsveld, Voorst, Vorden en Steenderen.

Het A.M.V.- en instrumentaal/vocaal on-
derwijs wordt, behalve in het hoofdge-
bouw in Zutphen, in diverse plaatsen in de
regio verzorgd; alleen het balletonderwijs
is centraal gesitueerd. In de afgelopenjaren
is de belangstelling zo groot geworden, dat
er (helaas) een wachtlijst ontstond; geluk-
kig zijn er de laatste tijd weer meer plaat-
singsmogelijkheden voor leerlingen, met
name voor accordeon, bamboefluit, blok-
fluit, cello, koperinstrumenten, orgel (zo-
wel klassiek als amusement), ballet en de
cursussen.
Naast de doelstelling om kinderen en vol-
wassenen te bekwamen in muziek en dans
neemt de stimulans tot samenspel en -zang
een belangrijke plaats in.
Hiervan getuigen:
a. de opleiding tot harmonie- en fanfare-

muzikant (Hafa);
b. het bestaan van een accordeonensem-

ble, bigband, blokfluitensemblejëugd-
orkest, 2 kamerorkesten (in Zutphen en
Lochem), 2 koorklassen en kinderen (in
Zutphen en Lochem), een koperen-
semble en diverse kleinere gemengde
ensembles.

Deze groepen verlenen regelmatig hun
medewerking aan uitvoeringen, concerten
en activiteiten van andere instellingen (b.v.
bejaardencentra, ziekenhuis, kunstenaars-
exposities, kerkdiensten).
Overigens kunnen belangstellenden, die
geen leerling zijn, zich ook aanmelden voor
een ensemble of orkest. Verscheidene in-
strumentale docenten verlenen al bijna 10
jaar hun medewerking aan schoolconcer-
ten voor de hogere klassen van de lagere
scholen in Zutphen en Gorssel, georgani-
seerd door de commissie Esthetische Vor-

ming Schooljeugd van de gemeente Zut-
phen.
Het prospektus van de muziekschool biedt
gedetailleerder informatie en kan aangev-
raagd worden via tel. O 5750 -15350.

Algemene muzikale vorming: cursus voor
kinderen in de leeftijd van de 2e en 3e klas
lagere school.
Instrumentaal/vocaal onderwys: groeps- en
individuele lessen in de gebruikelijke in-
strumenten en in solozang; ook harmonie-
en fanfare-opleiding.
Balletonderwijs: klassiek en caractère, van-
af 6 jaar; verder ook modern en jazz.
Ensemblespel: diverse orkesten, kleinere
ensembles en kinderkoren.
Cursussen: A.M.V. voor volwassenen,
bamboefluit en panfluit.
Semi-vooropleiding: trainingsmogelijkhe-
den voor een vakopleiding in muziek en
ballet.

Inlichtingen: Zaadmarkt 102,7201 DE Zut-
phen, tel. O 5750 -15350.

HetI.V.N.
"Ja, Natuurüjk!"
Als u het T.V.-programma "Ja, Natuur-
lijk!" kent, is Piet Steltman geen onbeken-
de voor U. Hij is de direkteur van het Lan-
delijk Bureau van het I.V.N., gevestigd te
Amsterdam. I.V.N. is de afkorting van
"Het Instituut voor Natuurbescherming-
sedukatie". Het I.V.N. wil de mensen dich-
ter bij de natuur brengen. Door te kijken
naar de natuur, ga je steeds meer "zien" in
de natuuren inzien, dat de natuurde moei-
te van het beschermen waard is. Daarbij
wil het I.V.N. helpen door o.a. publieks-
wandelingen, scholenwerk, dia-lezinga-
vonden. Het I.V.N. heeft afdelingen in het
hele land. De afdeling "De oude IJssel-
streek" organiseert op zaterdag 22 mei een
natuurwandeling rond kasteel "De Kiefts-
kamp". Plaats van samenkomst: Kiefts-
kampweg, een zandweg, een zijweg van de
Lieferinkweg.

Verschijning Contact
ed. Ruurlo/Vorden Lv.m.
Hemelvaartsdag
In deze week 17 t/m 21 mei zullen boven-
vermelde bladen l dag eerder verschijnen,
dus op woensdag 19 mei. Dorp Vorden
wordt dinsdagavond 18 mei bezorgd.

Inleveren van de advertenties hiervoor
gaarne vrijdag 14 mei a.s.

De redaktie

N.C.V.B. afdeling Vorden
Op de aprilbijeenkomst hebben de dames
genoten van de dia's over de natuur van
Zuid-Afrika. De dames Kern, die deze
avond verzorgden, werden na afloop harte-
lijk bedankt door de presidente, die haar
dankwoorden vergezeld liet gaan met een
bos bloemen.
Tijdens de vergadering werd een verslagje
voorgelezen van de Noodhulpdienst. Aan
het einde wees mevr. den Ambtman nog
op de rondleiding in de bibliotheek en het
reisje, dat plaats zal vinden 8 juni. Men kan
zich hiervoor nog opgeven. De laatste bi-
jeenkomst van het seizoen zal zijn op 18
mei. mevr. E. Dijkema-Muller uit Benne-
kom, zal dan spreken over: ouder worden -
jong blijven. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Ouderwets dorsen by
familie Nyenhuis
Bij de familie Nijenhuis aan de Galgen-
goorweg te Vorden werd zaterdagmorgen
gedorst op^en wijze zoals dat zeventig ja-
ren geled^»k gebeurde.
Een platk^igen vol met gebundelde rog-
ge moest worden gedorst. Het ging nu niet
om de aren van de rogge maar om het stro
wat overblijft. De heer Nijenhuis maakt na-
melijk allerlei dingen van stro. Door de hui-
dige man^fcin dorsen met combines is er
praktisch jBm lang stro meer verkrijgbaar,
vandaar dat de heer Nijenhuis het op deze
ouderwetse manier doet. Een garve met de
kop in een 70 jaar oude dorsmachine slaat
dan de aren van het koren en je houdt een
bundel stro over.

Openbare bibliotheek
Vanaf maandag 24 mei tot en met 18 juni is
in de Bibliotheek galerie een expositie van
tekeningen, aquarellen en gouaches te zien
van L.L.J. Greven en J.M. Vunderink. Het

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. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Verleende collectevergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode 17 tot en met 23 mei aanstaande
een collectevergunning afgegeven aan de
Nat. Cie tegen het Alcoholisme.

Ophalen huisvuil
Op donderdag 20 mei aanstaande (Hemel-
vaartsdag) zal er geen huisvuil opgehaald
worden. Dit zal weer gebeuren op donder-
dag 27 mei aanstaande, op welke dag dan
een dubbele rit zal worden gemaakt.

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

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H.L.H. Havekes, Lindese-
weg 17 te Vorden, voor het bouwen van een
veldschuur aldaar.

Ter visie legging bestemmingsplannen
Zoals in de advertentie, elders in dit blad is
te lezen ligt vanaf vrijdag een ontwerp-be-
stemmingsplan voor "het Schapenmeer"
(zomerhuisjesterrein aan het Lekkebekje)
ter inzage. Het betreft hier een aanpassing
van een al op 28 december 1976 door de ge-
meenteraad van Vorden vastgesteld plan.

Aan dat plan werd nl. in 1978 door Gede-
puteerde Staten goedkeuring onthouden.
Tegen dat besluit heeft de eigenaar beroep
ingesteld bij de Kroon. De Kroon heeft
toen alsnog goedkeuring verleend aan het
plan, zij het dat aan enkele onderdelen van
de voorschriften goedkeuring werd ont-
houden.
Het thans ter visie liggende plan geeft nu
een aanpassing van de voorschriften aan de
uitspraak van de Kroon. Van de gelegen-
heid is tevens gebruik gemaakt om enige
redactionele verbeteringen toe te voegen.
Ook ligt ter inzage de onherroepelijk goed-
gekeurde wijziging van de voorschriften
behorende bij het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1970" (gebruiksvoorschriften en
strafbepaling).

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. vergadert
op dinsdag, 18 mei 1982 om 19.00 uur in
het koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:
- ingekomen stukken:

a. vergaderstukken van de Stichting
Schooladviesdienst Oost-Gelderland,
b. schrijven van de N.V. Gamog te Zut-
phen d.d. 16 april 1982 inzake prognose
exploitatie resultaten voor de jaren 1981
tot en met 1985;

- vaststelling "Verordening op de heffing
van invordering van rechten i.v.m.
ontsmetten van veewagens";

- voorlopige vaststelling gemeentereke-
ning 1979;

De commissie voor algemeen bestuur c.a.
vergadert op dinsdag, 18 mei om 19.30 uur
in het gemeentehuis (burgemeesterska-
mer). Aan de orde komt onder meer:

- snelheidsbeperkende maatregelen in de
wijken de Boonk en Molenplan.

Voor de openbare commissievergadering
gelden de volgende regels:
Het publiek kan zicht tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren. De ge-
legenheid te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke agen-
da begint.
De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van spreektijd opleggen.
Wij maken u er overigens op attent dat voor
een ieder de stukken ter visie liggen in zo-
wel het gemeentehuis als de openbare bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat te Vorden.

Verkeersstudie - onderdeel omleiding door-
gaand verkeer.
In de raadsvergadering van maart 1982 is
opgemerkt dat verdere behandeling van
het onderdeel van de Verkeersstudie in
april niet tegemoet kon worden gezien we-
gens het ontbreken van nadere adviezen
van o.a. Rijkswaterstaat.
Deze adviezen zijn noodzakelijk voor een
betere onderbouwing van het betreffende
raadsvoorstel.
Zeer recent is bericht ontvangen van Rijks-
waterstaat doch enkele belangrijke vraag-
punten zijn nog niet volledig beantwoord.
In verband hiermede kan de voorgenomen
behandeling in de raadsvergadering van
mei 1982 geen doorgang vinden. Wanneer
de kwestie wel aan de raad kan worden
voorgelegd zal nader worden bekendge-
maakt.

werk bestaat uit: landschappen, dorpsge-
zicthen, stillevens en modellen.

Zowel mevr. Vunderink als mevr. Greven
hebben les gehad op de Vrije Academie in
resp. Den Haag en Laren (N-H). Vervol-
gens werd in Arnhem een kadercursus
creativiteitsbegeleiding voor volwassenen
gevolgd. Deze cursus leidt de cursisten op
tot het geven van lessen aan belangstellen-
den in de verschillende (vrouwen) vereni-
gingen.

Aanwinsten
Openbare Bibliotheek
VOLWASSENEN: L. Walesa, IrenaConti
in gesprek met L. Walesa; M. 't Hart, De
vrouw bestaat niet; B. Vuyk, Het hout van
Bara; A. Heiman, Aansluiting gemist; H.
Heijermans, Kamertjeszonde; N. Marsh,
Dood door foto; Kleren maken; S. Fedida &
R. Malik, De viewdatarevolutie; H. Bang,
Tine; P. van Engen, De onweerstaanbare
opkomst van Jan Terlouw; A. Boeken, Ar-
chitectuur; G. de Grave, Houtsnijwerk; W.
van Beek, Stijldansen; J. Overeem, Velu-
weomnibus; M. van Hoorn, Er is geen waar-
om; J. Bernlef, Onder ijsbergen.

Jonge bos-uil teruggezet
De jonge bos-üil die 3 weken terug door de
familie Eckhardt werd gevonden is terug-
gezet in de natuur. In het gebied rondom
het gemeentehuis, alwaar het jong was ge-
vonden, werd geen nest ontdekt. Echter
werd de politie toch geattendeerd op een
uilennest elders in onze bosrijke gemeen-
te. In dat nest zal één pul (jong uil), terwijl
moeder uil izch in de nabijheid ophield.
Naar blijkt is de jonge u i . c c e p t e e r d
door moeder en kind.

Vernieling in G.S.M.-bus
Waar de politie melding kreeg van het ple-
gen van vernielingen v.n.l. ijtffebus Hen-
gelo - Vorden, hield de po^pafgelopen
zondagmiddag deze buslijn extra in het
oog. In Vorden liet de politie de bus stop-
pen en werden de vandalen gehoord. De
16-jarige L.S. uit Zutphen, die het al te bont
maakte, kreeg een proces-verbaal en krijgt
nader de nota van het herstel gepresen-
teerd: Daar zullen zijn ouders wel niet blij
mee zijn!

Baldadigheid
Opgroeiende jeugd had vorige week de aar-
digheid op de overweg Mispelkampdijk de
passerende treinen met stenen te bekoge-
len. De politie heeft - nadat zij hiervan mel-
ding had gekregen - de daders een uitbran-
der gegeven. „Treintje bombarderen,, noe-
de de jeugd dit. Géén goed voorbeeld voor
in de buurt wonende kleine kinderen.

Stichting Jeugdwerk
A.s. zaterdag houdt de Stichting Jeugd-
werk Vorden - Kranenburg een huis aan
huis verkoop van verschillende soorten
perkplantjes: o.a. begonia's, enz.

name van SAAM, Amsterdam.
We vermelden hier ook nog dat vele Vrou-
wenverenigingen en -bonden steun geven
aan de doorgaande acties van „de dwaze
moeders" o.a. de NCVB en de Hervormde
Vrouwen Groepen.

Interkerkelijke
Jeugddienst
Van de secretarsis van de Interkerkelijke
Jeugdwerkgroep te Vorden Mevrouw
Jeanne Remmers ontvingen we het vol-
gende bericht om hier door te geven:
De volgende Interkerkelijke Jeugddienst,
in samenwerking met de plaatselijke Raad
van Kerken, zal D. V. gehouden worden op
a.s. zondagavond 16 mei in de Hervormde
Dorpskerk. Pastoor van Zeelst is gevraagd
deze dienst te leiden.
Het thema is: „Het is de Geest die levend
maakt".
Het geweldige (!) koor „The YoungChurch
Singers" uit Apeldoorn zal medewerking
verlenen aan deze bijzondere dienst. Ieder-
een is er zeer welkom. U komt toch ook...?
vraagt de Interkerkelijke Jeugdwerkgroep.

Gezamenlijke kerkdienst
op Hemelvaartsdag
We delen mede, dat de Kerkeraad van de
Gereformeerde kerk en de Kerkeraad van
de Hervormde Gemeente te Vorden sa-
men besloten hebben ook dit jaar weer een
gezameniyke kerkdienst te houden op de
morgen van Hemelvaartsdag, het feest van
de Hemelvaart van de Heer Jezus Christus.

De datum is dit jaar: volgende week don-
derdag 20 mei. De dienst zal, zo is de plan-
ning, gehouden worden in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg, tegen-
over het Postkantoor. Het aanvangsuur is
het bekende uur van de zondagmorgen. Ie-
dereen is er hartelijk welkom.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: H.J. Miller, en; C.E. Ritter;
H.J.F. Gotink, en: J.G. Hendriksen;
W.P.C. Driessen, en: J.E. van Zoelen; P.J.
Waardenburg, en: F. Ibrahim; Th. van Ol-
phen, en: J.C. van der Harst;
OVERLEDEN: G. Hanskamp-Gotink,
oud 61 jaar; G.J. Eskes, oud 61 jaar.

...en die andere moeders
dan?
In verschillende kranten en bladen heeft
het onderstaande bericht gestaan en het is
zondag j.1., 9 mei Moederdag, ook voorge-
lezen in de Kapel de Wildenborch:
In Argentinië is het elke dag Moederdag.
Nu al vijfjaar zijn daar moeders op zoek
naar hun weggehaalde en verdwenen kin-
deren en mannen. Zij zijn bekend gewor-
den als „de dwaze moeders" van het Mei-
plein (Plaza de Mayo) in Buenos Aires.
Het comité SAAM (Steun Aan Argentijn-
se Moeders) zamelt geld in om ze te hel-
pen. SAAM heeft zich voor 1982 onder-
meer ten doel gesteld 50 kinderen van
verdwenen personen het naar schoolgaan
mogelijk te maken. Daar is zeer veel geld
mee gemoeid.
Per kind zeker 2000 gulden per schooljaar,
want het bedrag houdt in: schoolgeld,
schoolkleding, vervoer, maaltijden, leer-
middelen enz.
Als u deze meimaand die taart en/of die
bloemen of iets anders voor moeder ge-
kocht hebt of nog gaat kopen, denk dan ook
eens aan die andere moeders in Argenti-
nië. U kunt uw gave storten voor de
„schoolplan" op gironummer 911400 ten

R.K. KRANENBURG
Zondag 16 mei 8.30 uur Eucharistievie-
ring.

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

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 15 mei 17.30 uur Eucharistievie-
ring en zondag 16 mei 10.00 uur 1ste kom-
munieviering.
Hemelvaartsdag zoals zondag.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 16 mei 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal Bediening Heilige Doop.
19.00 uur Pastoor van Zeelst. Oecumeni-
sche dienst uitgaande van Raad van Ker-
ken in Interkerkelijke Jeugdwerkgroep
m.m.v. "The Young Church Singers",
Apeldoorn.
Donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag: Ge-
zamenlijke dienst, 10.00 uur in de Geref.
kerk Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur gez. dienst R.v.K/Jeugddienst in
de Herv. Kerk. Voorganger pastoor van
Zeelst.
Donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur gez. dienst in de Geref. kerk.
Voorganger ds. J.C. Krajenbrink.

WEEKENDIENST TANDARTS
Zaterdag 15 en zondag 16 mei H.F. van
Dam, Lochem, tel. 05730-1684.
Donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) J.H.
Slot, Neede, tel. 05450-1300 en B.J. Reint-
jes, Doetinchem, tel. 08340-24006.

WEEKENDIENST HUISARTS
Zaterdag 15 en zondag 16 mei dr. Sterringa,
tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorogen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Vanaf vrijdag 12.00 uur t/m maandagmor-
gen 7.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, Tel. 1262, Graag bellen
voor half 9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

ALPHA-HULPV1 RLI-NING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
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.
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Wegens drukke werkzaamheden

GEEN SHOW, MAAR:

speciale voorjaarskortingen
in de week van 17 t/m 22 mei

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

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

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

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

Rockport

uw official Rockport dealer
Schoenen

©
RepvMic

KKINK
Nieuws lad 14 Vordcn Ide loon O.S7.S2-23K6

HEREN!!!!
Wij gaan door met onze actie

Bij aankoop van een costuum of combinatie een

OVERHEMD GRATIS van circa f 59,- of de helft in contanten.

Vrijdags koopavond
ook open van 6-7 uur.

Ruurlo

irtffr/siifjKi**1

00.37.



Op 9 mei 1982 zijn wij de ge-
lukkige en dankbare ouders
geworden van een zoon en Ma-
rieke's broertje

Arend Jan

Wij noemen hem

ARJAN

Jan, Riet en Marieke
Vruggink

Riethuisweg 4, 7251 RC Vor-
den, „'t Riethuis"

Voor de vele blijken van mede-
leven en belangstelling be-
toond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, vader en opa

WILLEM
GROOT NUELEND

Zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam
M.G. Groot Nuelend-Bogchel-
man

7251 KN Vorden, mei 1982
Mossel se weg 11

Daar het ons onmogelijk is een
ieder persoonlijk te bedanken
voor de vele blijken van mede-
leven ondervonden bij het zo
plotseling overlijden van ons zo
innig geliefde dochter, zus en
verloofde

RIA

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

B.J. Huetink
G.H. Huetink-Breuker
Bert
Herman Kok

Vorden, mei 1982
Het Elshof 14
7251 CB

20 mei dauwtrapper»?
Ja gezellig

Opgave bij: G. Oosterlaken,
Hoetinkhof 95, Tel. 2910.

Programma 1982

Punt l
Het zeker stellen van
het bestaande
niveau van
voorzieningen in
onze gemeente

In een tijd van geringe
economische groei en
wellicht achteruitgang
is het nodig bewust te
streven naar handha-
ving van het voorzie-
ningenpeil. Gelukkig
zijn in het verleden de
lasten op een zo even-
wichtige wijze ge-
groeid, dat verwacht
mag worden dat er in
dit opzicht geen ingrij-
pende beperkingen no-
dig zullen zijn.

Stem
straks
op hetCDA

Dat is een partij
die doet wat hij

belooft!

M^KKINK
Nieuwsiad 14 - Vorden Telefoon

Hemelvaartsdag vanaf
10.30 uur grote kreatieve
dag met oude ambach-
ten en kinderattrakties.
Camping Gelders Laren
Oude Holterweg Laren
Toegang gratis.

Wij gaan trouwen op vrijdag 21 mei 1982, om 11.45 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden" in Vorden.

Huwelijksinzegening om 12.45 uur in de Ned. Hervorm-
de kerk in Vorden door ds. v.d. Hout.

We houden een receptie tussen 16.00-19.00 uur in Ho-
tel-Restaurant „Avenarius" in Ruurlo.

Thomas van Dorsten Margreet Teger
Molenweg 6

7251 EE Vorden

Maandag 17 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren op zaterdag 22 mei

A. RIETMAN
M. RIETMAN-UXNGWERDEN

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

7234 ST Wichmond, mei 1982
Lankhorsterstraat 26

1957 1982
Op maandag 17 mei a.s. vieren

AP EN MINIE BERENDSEN

met kinderen en kleinkind hun zilveren hu-
welijksfeest.

U kunt ons gelukwensen tijdens een feeste- l
lijke receptie in Hotel Bakker, Dorpsstraat §
24 te Vorden, van 15.00 tot 16.30 uur.

§

Fam. Berendsen §
Christinalaan 6, 7251 AX Vorden

Op maandag 17 mei hopen D.V.

HJ. EGGINK
en

A.H. EGGINK-RIEFEL

met kinderen en kleinkinderen hun 25-jarig
huwelijk feestelijk te herdenken.

Receptie op dinsdag 1 juni van 15.30 tot
17.00 uur in zaal de Herberg, Dorpsstraat
10a te Vorden.

7251 BS Vorden, mei 1982
De Boonk19

In plaats van kaarten

Opdinsdag 18 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op woensdag 19 mei
a.s.. U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.30 -18.00 uur in Hotel Bakker
te Vorden.

BOB NIJHUIS
JO NIJHUIS-BARENDSEN

Vorden
De Boonk 41

Grote avondvierdaagse
in Keijenborg van 24 t/m 28 mei.

Georganiseerd door biljartvereniging
„de Eikeboom"

Inschrijven vanaf heden t/m zaterdag
22 mei f 3,75 daarna f 5,-

Opgave bij:

De Eikeboom
St. Jansstraat 69, Keyenborg. Tel. 05753-1329

Vereniging voor Protestants-Christelijk
Onderwijs te Vorden.

Oproep aan de leden van de Vereniging tot het bij-
wonen van een te houden ledenvergadering. Deze
vergadering wordt gehouden op maandag 24 mei
1982 in de school Het Hoge.
Aanvang 19.30 uur.

AGENDA,
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vergadering 18 mei 1981
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag over 1981
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Bestuursverkiezing
7. Verkiezing leden oudercommissie Het Hoge
8. Instelling van een voorl. medezeggenschaps-

raad
9. Rondvraag

Pauze
10. Lezing door dhr. J.J. Funke, fysiotherapeut
11. Sluiting (ca. 22.00 uur).

Voor de agendapunten 6 en 7 zijn de namen van
de kandidaten bij de secretaris bekend.
Voor beide verkiezingen geldt dat de leden, c.q. de
ouders ingeval van de verkiezing voor leden van
de oudercommissie, meerdere namen van kandi-
daten kunnen inleveren. Namelijk schriftelijk en
ondertekend, tot uiterlijk 21 mei a.s., bij de secre-
taris.

Vorden, 12 mei 1982
G.J. den Ambtman, secretaris
Het Jebbink 37, 7251 BJ Vorden

ei i

MINA VREMAN-TEN HAGEN

Hopen samen met kinderen en kleinkinde-
ren op woensdag 19 mei a.s. hun 40 jarig
huwelijksfeest te vieren.

's Middags 15.00 uur is er H. Mis uit dank-
baarheid in de parochiekerk van de H. Anto-
nius van Padua te Kranenburg - Vorden.

Vorden, mei 1982
Peggenhofweg 1

Op maandag 17 mei hoopt mijn huisgenote
mevrouw

B. SCHOT-HUURNEMAN

haar 65ste verjaardag tevieren met kinde-
ren, kleinkinderen en mij in de Pepermolen,
de Noorderwal 40 te Lochem.

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur.

J. Lenderink
De Stroet 16
7251 CR Vorden.

Dr. Vaneker

AFWEZIG
van 17 t/m 21 mei

Voor patiënten wier achternaam begint met
A t/m K neemt waar dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255
Voor patiënten wier achternaam begint met
L t/m Z neemt waar: dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678

Hemelvaartsdag 20 mei
Acht Kastelen Tocht
per fiets

onder leiding. Vertrek 's morgens om 07.00 uur.
Kosten f 2,50 t.e.m. 12 jaar f 1,50.
Mogelijkheid tot deelname aan een Gelderse kof-
fietafel na afloop van de tocht.
Kosten f 15,00 kinderen t.e.m. 12 jaar f 7,50.

Pracht fietsen
die fietsen van GAZELLE.
Kom ze zien en berijden bij:

Tweewielerbedrijf

KUYPEiRS Tel 1393

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

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

VOOR UW BLOEMENTUIN
zijn wij weer ruim gesorteerd in

• bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

• geraniums - hang - fuchsia's

• chrysantenstekken

• tomatenplanten enz.

Ook zelfbediening

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstr. 15, Op Els, Keyenborg, tel. 05753-1395

Gelegenheid tot feliciteren in zaal Schoena- §
ker Kranenburg - Vorden van 17.00 tot |
18.30 uur.

Openbare bijeenkomst WD
Afd. Vorden
Spreker: De heer A.J. Evenhuis, Lid van de
2e kamer der Staten-Generaal

Maandag 17 mei a.s. te 20.00 uur
in Hotel Bakker - Vorden

Te koop: g.o.h. DRU gashaard
B.H. Visser, Julianalaan 30,
tel. 1670

Huis aan Huis verkoop van
perkplantjes
Stichting Vorden Kranenburg.

t

Kommunie dejeuner
Bazar Kranenburg.
HJ. Sueters.

Te huur kamer met vrije op-
gang, eigen kookruimte, dou-
che en toilet.
Brieven onder nr. 9 - 2
Buro Contact.

20 mei dauwtrappen?
Ja gezellig

Opgave bij: G. Oosterlaken,
Hoetinkhof 95, Tel. 2910.

Te koop: 4 rol schapengaas
en 150 rode mulderpannen
Tel. 1412

S.M. Ratti - afd. Zondag
zoekt voor haar eerste elftal
'n grensrechter/leider
Inl. B. Overbeek, Ganzesteeg 2,
Vorden. tel. 6471.

Te koop: diepvries 600 liter in
goede staat
H. Haverkamp, Kruisdijk 2,
Vorden, tel. 2398.

Gevraagd: werk voor 1 morgen
in de week.
Brieven onder nr. 9-1
Buro Contact.

A.BA.N. motor en autorij-
school BOUWMAN.
Motor f35,- p.u..
Schakel f 35,-p.u.,
Automaat f 35,-p.u..
Vrachtauto f 45,-p.u.,
Prinsbernhardlaan 10-10a
Zutphen.
Tel. 05750-14811
Tel. 05752-1763.

Voor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate corti-
form en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
lock naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN - TEL 05752-1971

Programma 1982

Punt

Juiste afstemming
tussen agrarische en
recreatieve
belangen
blijft nodig

Het CDA signaleert met
zorg landelijke ontwik-
kelingen, die de vrijheid
van de agrarische be-
volking kunnen scha-
den. Het CDA blijft
streven naar een juiste
afstemming van de be-
langen van de agrariër.
Als het karaktervan on-
ze gemeente niet wordt
geschaad, zal ook de
recreatie waar mogelijk
bevorderd worden.

Stem
straks
op hetCDA

Dat is een partij
die doet wat ze

belooft!

Wij verzorgen al uw huis-
slachtingen en maken het
diepvries klaar.

slagerij
eggink

Borculoseweg 14 - tel. 1 337

Uni polo

Five-
pocket-

jeans v.a.

Ruurlo

Zo'n makkelijk zittende
sleehak-ballerina heeft alleen
maar voordelen:
't is apart, 't is aktueel...
tot en met de prijs!
Een top model uit onze^
Chérie-collection.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden



Uw VS VOORDEEL SUPERMARKT
laar 11 ftit vnrwïtvarj laat u ai t voorjaar

super voordelig profiteren...
Raider
famlllepack
van 2.79 voor

929
Mini
koetjesrepen
per zak
van 2.39 voor

198
Hellas
aevulde choc.
Tabletten
4 smaken
100 gram
van 1.35 voor

P/c n/c repen
trlopack
van 1.69 voor

139
Gevulde koeke
pak 6 stuks
van 1.49 voor

109
Weekendbiscuits

? root pak
350 grom

van 1.99 voor
169

Maggi aroma
grote fles no 5
van 6.75 voor S?5
Honing
jampot450 gr.
van 2.98 voor

229
Calve slasaus
0.5 liter
van 2.39 voor

Mip goulash
blik 400 gram
van 2.89 voor

Glorix
toilet-
verfrisser
van 2.19 voor

Aarts
gemengd fruit
pot 560gram
van 3.1'9voor

Koop mans
pannekoekmeel
speciaal
pak 400 gram
nu

Extra aanbieding!
Geranium of
Fuchsia
4 stuks
Babyroosjes
bos a 10 stuks
diverse kleuren
Met gratis zakje Subsral.....

Binnen en Gejdig van 13/5 • 15/5
rere
fer/oppe
jram 8,98 16?*

Fietspomp
met houten
plateau
van 14.95 voor995

Simson
reparatie-
set
van 5.50 voor395

Wegwerp
bekers
pak 100 stuks
van 3.65 voor

2?8

rder
lappen

500 gram 948
Runder
riblappen
500 gram 8.49
kilo 1596
Runder
borstlappen
500 gram 6.98
kilo

1298
Maandag:
Tartaar
500 gram

Schouder-
ham
150 gram

598

189
Dinsdag:
Magere
spek/oppen
kilo

Gebraden
gehakt
150 gram

7?*
159

Woensdag:
Gehakt

Geldig van 13/5 • 15/5
Puike
Suprice
aardappelen
van de zandgrond
5 kilo
Marok-Valencia Late
Sinaasappelen '
20 forse
zacht van vlees
barstens vol sap...

325

Trakteer uw gezin o,
oogst jonge
Bos peen

nieuwei op nieuw£95
Bekommer u meer
om komkommer.
Deze week 2 forse
Komkommers
Alleen bij uw VS markt!
Grannysmiths
3xy2kilo

orKT.'495
Maandag:
Andijvie
1 kilo

138
Dinsdag:
Rode rabarber
1 kilo

098
Woensdag:
Pracht blad
spinazie
2 kilo

468
f. i\n\j U m
En nu de tuin in. de ijsheiligen
zijn voorbij! Uw VS markt brengt
evenals voorgaande jarenevenals voorgaande jaren
een massale pres^matie van
de meesj^vporkormide perk-

planten.

Mispelblom
brandewijn
1 liter
Dujardin
vieux
fles 1 liter

Volkoren
Tarwerogge
800 gram nu

15?s

!̂
1?*

Voorde dauwtrappers
Punt-
broodjes
zak 10 stuks

HSI*

1"
Krenten-
bollen
zak 6 stuks 2?*

Mono
gezinspudding
0.5 liter
van 2.09 voor 179
Jacky
ontbijtyoghurt
2 smaken
225 gram nu 1?9

Goudse kaas
jong belegen
kilo

Port saluut
100 g ra m 159
Eru pikantje
smeerkaas
100 gram

MARKTl
Unica stoel
hoog model
bloem motief

leverworst
200

Werpschijf
van 1.98 nu voor

leeswaren

Gekookte

Kipfilet
100 gram

Libresse gracile
damesverband
pak 24 stuks
van 3.25
voor

Johma huzaren
salade
cup 150 gram

Achterham
100 g ram

Zacht 8t zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks nu

^

VI ENENDAALSUPERMARKl EN BV
Geldig van 13/5 • 19/5 '82 ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR - VOROEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 13 mei
44e jaargang nr. 9

Gelijkspel tegen Vorden
brengt Pax de titel
Het was zondagmiddag voor de penning-
meester van Vorden wel een zeer aantrek-
kelijke dag. De voetbalwedstrijd tussen
Vorden en Pax trok ca. 2000 toeschouwers.
Voor beide ploegen een uitermate belang-
rijke wedstrijd. Pax omdat bij een gelijk-
spel het kampioenschap behaald kon wor-
den terwijl Vorden vecht tegen degredatie.
Voor de wedstrijd werd Vorden-speler Ber-
tus Nijenhuis door bestuur en medespe-
lers gehuldigd vanwege zijn 500ste wed-
strijd in het eerste van „Vorden".
De wedstrijd op zich was niet om over naar
huis te schrijven. Het was van beide kanten
niet veel fraais wat de toeschouwers te zien
kregen.
Pax begon heel voorzichtig en gunde Vor-

den het offensief. Dat resulteerde in een
schot van Marcel Molders dat juist voor
doel langs ging. Naarmate de strijd ver-
streek kregen de Hengeloërs meer grip op
het spel. Via afstandschoten van Golstein
en Theo Seesink -trachtten de bezoekers
wat onrust in de Vordense defensie te
zaaien. Aan de andere kant werd een kop-
bal van Hans Lenselink door Golstein uit
de doelmond gekopt.
Vlak voor de rust een Pax-offensief dat re-
sulteerde in een viertal corners. Doelman
Wim Harms was echter op zijn post. Bij
Pax werd Hans Winkelman in die periode
wegens een blessure vervangen door Ge-
rard Huitink.
Bij rust nog steeds een dubbelblanke
stand.
In de tweede helft bleek aan Pax-zijde dui-
delijk het gemis van Winkelman. Behalve
een schot van Huitink, zeer fraai door

Ratti I dames kampioen

Door een overwinning op WSV Apeldoorn (5-0) promoveerde de dames van Ratti
van de tweede naar de 1ste klas G.V.B.

Met een beetje zenuwen in het lichaam
vertrokken we naar Apeldoorn. Daar lag de
opgave om van W.S.V. te winnen waarna
we ons kampioen mochten noemen. Maar
het werd ons wel moeilijk gemaakt. We be-
gonnen met een sterk offensief. Ria Spitho-
ven speelde de bal naar Marjo Gotink, die
hard op het doel schoot en de bal verdween
in het doel, 1-0. Maar de dames gingen

goed door. Marjo Gotink profiteerde van
een misverstand in de achterhoede en het
was 2-0. Met die stand gingen ze rusten.

Na rust begon W.S.V. sterk aanvallend te
spelen, maar Ratti liet zich niet terugdrin-
gen en namen het spel weerover. Weer was
het Marjo Gotink, die 3-0 liet aantekenen.
Doordat de goed spelende Hermien Spit-

Harms gestopt, kwamen de aanstaande
kampioenen niet tot grootse daden. De be-
ste kansen ontstonden in die tweede helft
voor Vorden. Bertus Nijenhuis rakelings
over en Eddy Hiddink van een meter af-
stand ook over. De mooiste kans was even-
wel voor Marcel Molders die na een fout
van Dick Wullink recht op doelman Huls-
hof af kon stevenen. Op het allerlaatste nip-
pertje verhinderde de zich herstellende
Wullink een doelpunt.
Een tegenaanval van Pax resulteerde in
een hoekschop. Aanvoeder Golstein be-
lastte zich met deze corner en gaf de bal zo-
veel effekt mee dat de bal via de vuisten van
doelman^Ê^ms tegen de touwen beland-
de. Vor<JR)erste er onder leiding van
Chris Hissink nog een slotoffensief uit.
Doorzetten van Molders stelde Theo
Schotsman in staat de verdiende gelijkma-
ker te scoren: 1-1.

hoven alle aandacht kreeg van de verdedi-
ging kon Anita Berendsen hiervan profite-
ren en scoorde 4-0. Ratti bleef goed door-
gaan en zo was het Marjo Gotink die er nog
niet genoeg van had en scoorde: 5-0. Het
kampioenschap was een feit.
De dames werden door het bestuur in de
bloemetjes gezet.
Zo werden wij bij café Schoenaker opge-
wacht om enkele toespraken in ontvangst
te nemen. De grote verrassing kwam van
Henne Dostal, die dames van Ratti trai-
ningspakken aanbood. Dit werd uiteraard
zeer op prijs gesteld en zo wenste het be-
stuur de dames van Ratti en het Bouwbe-
drijf Henne Dostal veel succes.

Uitslagen V.V.Vorden:
Zaterdag 8 mei: Vorden Ao - AD'69 Ao 3-
l:BeQuickAl-VordenA14-l:VordenBl
- Voorst BI 4-2: Vorden B2 - Gazelle B2 6-
0:EefdeCl-VordenC12-l:BaakCl-Vor-
den C2 04: Vorden C3 - KI. Dochteren Cl
1-1.
Zondag9 mei: VORDEN-PAX 1-1 :Socii 2
- Vorden 2 3-1: Zutphen 3 - Vorden 3 4-0:
Vorden 4 - Zutphania 41-1: Vorden 5 - Her-
cules 2 1-4.

Programma zaterdag 15 mei:
RKZ VC - Vorden Ao: Warnsveld A l - Vor-
den A l: Eefde B2-Vorden B2: Vorden C2-
Dierene Cl: Eerbeek C3 - Vorden C3B
Programma zondag 16 mei
AD'69-VORDEN: Vorden 2-Grol 4 bor-
den 3 - Zutphania 3: Socii 3 - Vorden 4: Lo-
chem 5 - Vorden 5: Erica 9 - Vorden 7.

Uitslagen s.v. Ratti
Afd. Zaterd. EGW l - s.v. Ratti l 3-0: s.v.
Ratti - AZSV7 5-1: Voorst 2 - s.v. Ratti 3 5-1.
Programmma s.v. Ratti
afd. jeugd: Diepheim c2 - Ratti Cl
afd. zaterd. Ratti l -Eerb. boys l: SKVW3 -
Ratti 2: Ratti 3 - Apeldoorn 14.
Afd. Zondag s.v. Ratti l - Hercules 3,
Voorst 6 - Ratti 3: Hercules 7 - Ratti 4.
Afd. dames. Ratti l - Klarenbeek: Ratti 2 -
SVBV.

Monstervolleybaltoer-

"Het volleybaltoern,oi dat we zaterdag 15
me. orgamsere, is de rinanciële kurk

waarop we drijven. Hadden we een derge-
hjk toernooi niet dan ̂  dit beslist kontrj.
but.everhogingn ten ge^ige hebben. On-
zejaarhjkse omzet bedraagtro rond de vijf.
tig duizen gulden. Vervooers^sten zaal-
huur, kosten trainers dat alles uj elkaar
maakt dat we jaarlijks het extraatje bit het

grote toernooi gewoon nodig hebben", al-
dus Herman Janssen voorzitter van de Vor-
dense volleybalclub Dash.
Het toernooi dat zaterdag op de velden van
de voetbalver. "Vorden" wordt gespeeld is
één van de grootste uit de omgeving. In to-
taal zijn er zo'n 1500 personen sportief bij
betrokken. Er wordt gespeeld in een klasse
voor aspiranten junioren en senioren. Bij
de senioren komen er 101 teams in aktie,
bij de junioren 42 teams. De ploegen zijn
afkomstig uit getyeel Oost-Nederland.
Er zijn 29 poules gevormeerd van elk zes
teams die een halve competitie spelen. le-
der team komt minimaal vier keer in aktie.
Door de leden van Dash worden 40 velden
uitgezet. Gelukkig dat elke vereniging een
scheidsrechter meebrengt, want voor dit
monstertoernooi zijn liefst 144 arbiters no-
dig.
De deelnemende dames vinden allen on-
derdag in de kleedkamers van de voetbal-
ver. Vorden, terwijl verschillende bedrij-
ven spontaan een vrachtauto hebben aan-
geboden, die tijdelijk voor de heren als
kleedgelegenheid kan funktioneren.
Mevr. Aartsen-den Herder die als sekreta-
resse van de toernooikommissie fungeert
is uitermate kontent met de opkomst van
de ingeschreven verenigingen. Het is in die
twaalf jaren vrijwel nooit voorgekomen dat
een team het liet afweten.
Ook qua sportiviteit staat het toernooi in
goed aanzien. "Problemen zijn er niet. U
moet niet vergeten dat verschillende vere-
nigingen er een gezellig dagje van maken",
aldus mevr. Aartsen.

Binnensport
Voorzitter Janssen acht het niet uitgeslo-
ten dat Dash zich in de toekomst, wanneer
de nieuwe sporthal gereed is, maar geer
gaat toeleggen op het organiseren van toer-
nooien in de zaal. Het gaat Dash momen-
teel erg naar de vleze want de club is hard
op weg naar het 300ste lid in te schrijven.
Momenteel worst met 13 jeugdteams en l O
seniorenteams gespeeld.
De heer Janssen is bijzonder verheugd
over het feit dat de zelfwerkzaamheid bij de
leden aan het toenemen is. "Dat heeft veel
moeite gekost. Bij coaching en vervoer heb
je veel mensen nodig. Ov^^tie jaar be-
staat Dash 25 jaar. Het ziet^pet naar uit
dat Herman Jansen op dat tijdstip de voor-
zittershamer nog hanteert. Hij bekleedt de-
ze positie nu zes jaar en vindt dat het tyd
wordt dat de jeugd deze baa^^tat overne-
men. Vorig jaar heeft hij j^Hi.treden al
aangekondigd, maar niema^fleek bereid
te zijn die taak over te nemen. Of dat het ko-
mendejaar wel het geval zal zijn, zal de tijd
ons leren.

Waterpolo Reünie
Zaterdagmiddag organiseerde de Vorden-
se zwem- en poloclub Vorden '64 een ge-
zellige middag voor haar leden. In het
Graaf Ottobad te Zutphen was een spelcir-
cuit uitgezet, waaraan leden en ouders mee
konden doen.
Alvorens hiertoe het startsein werd gege-
ven werd er een polowedstrijd gespeeld
tussen het huidige damesteam en het team
van circa tien jaar geleden. Het was een ge-
lijkopgaande wedstrijd waarbij in de slotfa-
se de conditie van het huidige eerste de
doorslag gaf. Doelvrouwe Gerda Hellewe-
gen bewees nog steeds een uitstekende
keepster te zijn. Onder andere stopte zij
een strafworp. De Jeugd" won uiteindelijk
met 3-1. De opkomst voor de sportmiddag
was groot.

Dammen
In het rayonkampioenschap in Huissen is
Henk Ruesink al uitgeschakeld voor een
plaats bij de eerste vier. Na 5 ronden heeft
hij slechts 2 punten. Zondag speelde hij re-
mise tegen Gerrit Boom. Henk d otenhuis
ten Harkel doet het bet»r. Na zondag bezit
hij 5 punten uit 5 wedstrijden en bezet een
positie in de n"'ddenmoot. Afgelopen wee-
keinde «on hij van klubgenoot Tjeerd
Hamisma uit Borculo.
De Vordense bekeraars hebben de halve fi-
nale bereikt. Vrijdag werd met 4-4 gelijk ge-
speeld tegen NOAD Nijmegen, en doordat
NOAD in de bondskompetitie hoger speet
als DCV Vorden, mag Vorden doorgaan.
Wieger Wesselink won al vrij snel van
Swinkels. In een niet geweldige positie
plaatste Wesselink een lokzet, waar Swin-
kels intrapte. De schijfwinst die hieruit
voortvloeide was genoeg voor de winst.
Ruud Palmer maakte voor NOAD gelijk
door Johan Krajenbrink te verslaan. Henk
Ruesink heeft na een afwikkeling in de ope-
ning slecht gestaan tegen Frans Herme-
link, maar deze kon de winst niet vinden,
zodat hij moest berusten in remise. Ook
Willem v.d. Berg kon niet van Gerrit Was-
sink winnen zodat het gelijkspel een feit
was. De volgende wedstrijd wordt 18 mei
in Bennekom gespeeld. De andere halve fi-
nale wordt op 17 mei gespeeld tussen
DIOS Eibergen en DV Huissen.

Bij de jeugddamdag in Slagharen heeft
Gelderland zowel bij de junioren, als bij de
aspiranten en pupillen de Ie plaats vero-
verd. De vier Vordense deelnemers heb-

ben duidelijk aan dit resultaat meege-
werkt: Johan Krajenbrink en Wieger Wes-
selink versloegen respectievelijk Alex
Matthijse en Erik Spiekhout, Henk Hoek-
man won vrij snel van een Zeelander en
tenslotte behaalde Rik Slütter bij de pupil-
len de maximale score van 10 uit 5.

De onderlinge kompetitie van DCV Vor-
den is bijna afgelopen. In de hoofdklasse
lijkt Wieger Wesselink met het kampioen-
schap weg te komen: hij moet nog 3 wed-
strijden spelen en staat l punt achter op Jo-
han Krajenbrink, die nog l wedstrijd te-
goed heeft. Hierna komen Henk Groten-
huis en Henk Ruesink, die beiden uitge-
speeld zijn. In de Ie klasse zijn nog 2 wed-
strijden gespeeld: Bennie Hiddink en Ber-
tus Wentink speelden remise, en Henk
Hoekman won van Saskia Buist, zodat
Hoekman de Ie plaats in de Ie klasse heeft
bereikt. Hij heeft 17 punten uit 10 wedstrij-
den; ter Beest staat onder hem met 17 uit
11.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Op het terrein van de hr. Voskamp hield de
rijver, op zondag 9 mei, haar voorjaarswed-
strijd om het clubkampioenschap. Bij de
paarden won Wim Groot Nuelend met
Norman de verenigingsbeker, bij de pony-
ruiters was het Alies Oplaat met Carla, die
met de hoogste eer ging strijken.
Einduitslag: paarden beginners: Ie Erik
Pardijs met Florian. Paarden gevorderden:
1. Wim Groot Nuelend, 2. Wim Lenselink,
3. Hennie Lenselink. Pony's beginners: 1.
Jolanda Slagman, 2. Rita Wijnbergen, 3.
Martijn Wijnbergen.
Pony's gevorderden: 1. Alies Oplaat, 2. Ir-
ma Woltering, 3. Henny Rietman.

Zaterdag werd er op hetzelfde terrein gere-
den door ponyruiters van het kringverband
voor het behalen van winstpunten voor de
promotie naar een hogere klasse. Hierbij
haalde Jorien Heuvelink met Arles Wien
een winstpunt in de B-dressuur.

Bij het springen haaldlen Henny Rietman
met Sunny en Iram Woltering met Moon-
light beiden 2 winstpunten.
Tenslotte behaalde Wim Lenselink met
Rione een zesde plaats in de L-2 dressuur

Vordenaar sterkste man
van Deventer
Onze plaatsgenoot de heer W. Oldenhave
is op 5 mei, uit een veld van 18 deelnemers,
als sterkste man van Deventer uit de bus
gekomen. Zowaar 'n prima prestatie.

Vordens Tennis Park
De junioren van de zondag afd. hebben
hun uitzicht op de bovenste plaats aanmer-
kelijk verbeterd door hun forse overwin-
ning van 7-1. In de nieuwe puntenteling
van dit seizoen, waarbij het aantal gewon-
nen partijden van alle 6 wedstrijddagen te-
samen wordt geteld, zijn ze fors ingelopen
op Groenlo.
De jeugdig Groenloërs hebben nog slechts
één puntje voorsprong. Het komende wee-
kend zal de beslissing brengen.
Het tweede damesteam van de zaterdag
heeft het zelf nog volledig in eigenhand. de
uitslagen van de competitie zijn als volgt:
Zaterdag: heren VTP - Eerbeek III5-1, Mi-
xed VTP - Zeddam 15-0, Alteg II - VTP 113-
2:panIV-VTPIII4-l,juniorenGorsselII-
VTPI 3-2. Dit was van de. zaterdag.
Zondag: Heren Holec II - VTP 13-3: Scocié
- VTP II 0-6: Mixed: VTP - Almen III 5-3:
junioren VTP - WTC 7-1.
Het komende weekend wordt gespeeld: za-
terdag heren: De Schaeck - VTP I: Mixed:
Groenlo - VTP I, VTP II - Mallemse Molen:
VTP III - Zutphen III. Junioren VTP -
Braanveld.
Zondag: Heren VTPI-ZutphenII:VTPII-
Nieuwe Hellewei. Mixed: Zutphen V -
VTP I. Junioren: Groenlo II - VTP I.

Twee uurs cross
„Graafschapryders"
in laatste meters beslist
De Vordense auto- en motorclub „De
Graafschaprijders" organiseerde zaterdag
voor de eerste keer in dit seizoen een zoge-
naamde twee-uurs cross. Hieraan namen
20 rijders (tien teams) deel. De wedstrijden
hadden een uitermate spannend verloop
want pas in de laatste meters gelukte het W.
Arendsen uit Hengelo om samen met H.
Nab uit Warnsveld de eerste plaats te grij-
pen. Het duo Erik Bulten en Jan Klein
Brinke uit Vorden, eindigde op de tweede
plaats met eveneens 92 ronden.
3. J. Harkink, Lochem en F. Penterman,
Eefde, 90 ronden; 4. M. Bulten en N.
Bouwmeister, Vorden, 90 ronden; 5. T.
Harmsen, Vorden en H. Willemsen, Hen-
gelo, 89 ronden.

Dick Pardijs reikte na afloop de prijzen uit,
waaronder een zestal bekers beschikbaar
gesteld door de heer J. van Ark van Klu-
wers Sport Totaal en N. van Goethem van
de „Rotonde".
Gezien het succes van deze cross is het be-
stuur van de „Graafschaprijders" voorne-
mens in de loop van het seizoen nogmaals
een dergelijke rit te organiseren.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"D'r zit ok pelietsie achter ons". Gart Jan uut 'n Diekhook zaog in 'n achte-
ruutkiekspiegel un wit met rooje wagen achter um ri'jen. Dark Hekman,
die naöst um zat, vezett'n zich 's en loer'n ok achteruut. "Laot ze, de rie-
men he'w an dus maken kont ze ons niks. 't Liekt trouwens wel net of ze
foto's maakt, ze heb daor zo'n kasjen in 'n auto, den enen zat t'r an te draa-
jen, dat zal wel veur de weagenbelasting wean".

Gart Jan kek geschrokk'n opzied nao Dark: "Dan bun'k de klos want die
belasting he'k de leste jaorn nooit betaald". "Waorumme dat dan aneet,
dat mö'j toch a'j autori'jt?" „Rentjen vindt 't jammer van 't geld en d'r
bunt zovölle boern die 't ok neet betaald en 't geet haos altied goed".
"Maor dan bu'j d'r now maor mooi bi'j, dat kost ow centen. Maor me-
schien a'j vandage nog betaald da'j geluk heb. Wie wet zit 't dan eerder in
de kompjoeter as de bekeuring".

"Dan gao'k eers nao huus hen geld haal'n en dan deur nao 't poskantoor".
"Breng mien dan toch maor vaste nao huus, 't hef mien al zowat un halven
dag ekost um ow veurdelug an un goeie koe te helpen". Zo wier edaon en
un goed ketier later was Dark afgeleverd en kwam Gart jan b'j zien eigen
huus de kokken invliegen. Reintjen, zien vrouw, was druk te gange umme
de spinazie klaor te maak'n veur 'n diepvries. Zee kek um verwonderd an.
"'t Liek wel of i'j haos heb, mo'j wieterop veur 'n koe?". "Nee, die he'k wel
ekoch, dat za'k ow straks wel uutleggen, 'k mott eers nao 't poskantoor de
weagenbelasting betaaln. Zee hebt ons net efotografeerd, a'w geluk heb
brenge wi'j de bekeuring d'r meschien nog af'. "Jao now, als 't alleen de
belasting is dan geet 't nog", von Rentjen. Gart Jan was metene weer de
kokken uut en sprong weer in 'n auto. Deur de haos die e had zaog e de
waskettel neet staon die Rentjen bi'j 't spinazie opdoen gebruukt hadde
en joog t'r midden overhen. 't Ding zat t'r vaste onder en Gart Jan mos nog
al a'özen veur et un d'r weer onder weg had, knetter in mekare en goed
veur de graven. Rentjen foetem um de konte vol maor dat heurn Gart Jan
al neet meer, zo vlot was e weer weg.

Op 't poskantoor in 't darp was e metene an de beurte en kon e zien possie
belasting kwiet. An 't hele geval wier gin andach meer eschonken. Tot un
wekke later zo'n broen envelöpken tussen de post zat. Van 'n offecier van
juustietsie. Of Gart Jan maor honderd gulden öavermaak'n wol ummen
strafvervolging te veurkommen. "Waor is dat now precies veur", wol Ren-
tjen wetten, "ik kan d'r neet goed uut wies wodd'n". "Bo, wi'j heb too'w
die koe heb ekoch, te hard ereen". "Wat bun i'j ok un kuuken, schol Ren-
tjen, "now he'j de belasting ok nog veur niks betaald, zo wo'w 't geld wel
kwiet".

Gart Jan zei d'r maor niks op, nao de zin dei'j i'j 't toch nooit bi'j de vrouw-
luu bi'j ons in d'n Actherhook.

H. Leestman



Makkelijke sandaal met vele extra's:
uitstekende pasvorm,
komfortabel voetbed
en gemaakt
van leder.

En de prijs
is
ook nog
eens best
betaalbaar.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Heren werkspijkerbroeken
We hebben ze weer de sterke spijkerbroeken
met duimstokzak
Wees er snel. bij want de prijs is alleen deze
week zeer laag. De adviesprijs van deze
broek is 39,50 _ Weektopper

.e*

*5*

Dames tricot japonnen
met polo sluiting en schulpkraag. Geborduurd
borstzakje en bandceintuur. De
adviesprijs is 29,50 alleen
deze week voor de abnormaal
lage prijs van _ Weektopper

XP°>*

Meisjes en jongens regenjacks
Een prachtig nijlon jack in een zware kwaliteit
Met meerdere sportieve motieven opdruk
waterdicht. De adviesprijs
is 1 9,50 alleen deze week ^W C
in Tuunte voor _ Weektopper /^w

Dames en meisjes spencers
In een fijne acryl kwaliteit.
Meerdere moderne kleuren.
Deze week is dit artikel in een echte
stunt verkoop de adviesprijs Q
is 19,50 _ _ Weektopper S/

Uni kinder polo's
Deze week is onze bekende polo
te koop voor een zeer
speciale
weektopper prijs Weektoppe

Q
r %ƒ

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Medler Tel. 6684

MERK DAMES SLIPS
van een zeer bekend Nederlands merk in Winterswijk zeer zeker
goed ingevoerd merk. In katoen en badstof - bikini en heupmodel.
Een grandioze stunt aanbieding in kwaliteitsondergoed.
Profiteer van deze speciale weekaanbieding want
dat komt nooit meer terug de adviesprijs ^
is 3,95 en 4,50 Weektopper per stuk &,50
TIENER KOORD CEINTUURS
Momenteel is dit een zeer gewild artikel en hoogst
modisch in vele uni kleuren. Past bij iedere pantalon.

^Ze kosten deze week bij Tuunte slechts weektopper

,00'NB

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -.broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
•K J o t l t ' l f f t n J l

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

VRIJUIT!
Luxe sandaal met
sleehak en speelse
wreef band voor 'n
vedérlicht prijsje!

Nieuwsiad 14-Vorden fclcfoon 05752

Dat kan alleen bij ons!
Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van

ons kamerbreed tapijt van de maand
betaalt u voor de zesde meter slechts één cent!

Paola
Een sterk synthetisch tapijt, 100% perion, in

bijzonder mooie tinten uit voorraad leverbaar. Paola,
zes kleurrijke mogelijkheden op 400 cm breed,

v Per strekkende meter

Voorde zesde nieter betaalt u slechts één cent!

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Mode op zijn voordeligst
Groot assortiment

RUKKEN t/m 50. W.O. de betere merken (Hammer-Ravens)
unie- vol wasbaar van 39r95 tot 198f—

BLOUSES o.a. MARIANNE PARIS v.a 32,50

KATOENEN BLAZERS mar en wit 75-
TREVIRA BLAZERS en WEVENITS . 98,-

Vrijdags koopavond tot 9 uur
(ook tussen 6+7 uur)
Zaterdags doorlopend open van
8.30 uur tot 16.00 uur.

RUURLO

Aanvragen bouwvergunning?

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
- direct
-i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Heel Nederland vraagt naar rolluiken

HOLTSLAG

Mister Steam itt« huur bij:

— HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Zaterdag 22 mei 14.00 uur na-
tuurwandeling de Kieftskamp
georganiseerd door I.V.N.

ROLLUIKEN Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000
RUURLO

heeft deze ,--*en 'n z'n programma.

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

Enkel voordelen:

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

REPARATIE
was- en afwasautcniaten
24 uur-service
Onderdelen f«-ekt leverbaar

DE WILP
Rietberserstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

^^^r
„ .oOLATIE (Warmtewering in de zomer en koudewering in de winter).

* Geen onderhoud, door aluminium of kunststof lamel uitvoering
* Leverbaar in 8 kleuren
* Geluidswering. (Grandioos resultaat)
* Ideaal voJral voor de slaapkamer, kinderen gaan op tijd slapen en

worden 's morgens niet zo voeg wakker
* En wat denkt U van diegene die nachtdienst hebben?
* Diverse bedieniigsmogelijkheden, doch normaal worden de meeste

Rolluiken bedie'd d.m.v. automatische bandopwinders.
* Als U nu ech ENERGIE wilt besparen, vraag dan vrijblijvend een

offerte aan.



GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat met ingang van vrijdag 14 mei 1982 voor een ie-
der ter gemeentesecretarie ter inzage ligt:

a. (gedurende één maard)het ontwerp bestemmingsplan
"Het Schapenmeer 1976". Het betreft biereen aanpas-
sing aan het Koninklijk Besluit d.d. 6 april 1981 nr 27.
Gedurende de termijn van één maand kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp indienen bij de
gemeenteraad.

b. de bij raadsbesluit van 30 juni 1981, no. 11 vastgestel-
de vervangende voorschriften behorende bij het be-
stemminsplan "Buitengebied 1970" (gebruiksvoor-
schriften en strafbepaling).

De goedkeuring van deze voorschriften is inmiddels on-
herroepelijk geworden.

Vorden, 13 mei 1982
De burgemeester, voornoemd
Mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikkingen op het verzoek om een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet van:
A. 1. de gebr. Klein Winkel, Beunkstege 2, 7251 NA

Vorden, datum verzoek 16 december 1981, adres
inrichting Beunkstege 2, kadastraal bekend sectie F,
nr 2790;
2. de heer G.J. Hulshof, Zutphenseweg 96, 7251
DR Vorden, datum verzoek 20 november 1981,
adres inrichting Zutphenseweg 96, kadastraal be-
kend sectie L, nr 147.

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag alsmede
een propaangasinstallatie;

B. de heer A. Nijenhuis, Hoge Slagdijk 5, 7251 MR
Vorden, datum verzoek 23 december 1981, adres in-
richting Hoge Slagdijk 5, kadastraal bekend sectie F,
nr 2599, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een agrarisch bedrijf met
mestopslag;

C. de heer W.J. Sarink, Hamminkweg 2, 7251 RB Vor-
den, datum verzoek 31 oktober 1981, adres inrichting
Hamminkweg 2, kadastraal bekend sectie N, nr 30,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag, alsmede
een maalderij;

D. de heer JA. Berenpas, Mosselseweg 1, 7251 KT
Vorden, datum verzoek 10 december 1981, adres in-
richting Mosselseweg 1, kadastraal bekend sectie D,
nr. 1995, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een agrarisch bedrijf met
mestopslag alsmede een camping.

Strekking van de beschikkingen; voor zoverthans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting isgelegen in detoekomstte verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is de beschikking opgesteld onderde
voordat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften,
waardoor eventueel gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting wordt voorkomen of beperkt.

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

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ninging en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bov/onaonoomde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voui üc gooohiiien van De_
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 25üu CA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum, 13 mei 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink

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

Het Hoge 20 - Vorden

Voor een deskundig advies op het gebied van

Grasmaaiers
nieuw - gebruikt, reparatie naar:

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.
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Herberg'*
NARUIM21/2JAAR

Het eetcafé-bar gedeelte. Nu ook voor het afhalen van belegde broodjes, frites,
saté enz.

Het grintpad werd vervangen door een degelijke bestrating met terras. De entree
werd verfraaid.

Diners tot ca. 100 personen, koffietafels tot ca. 200 personen zijn voor ons geen
probleem.

De zaal werd voorzien van luchtverversingsapparatuur en een nieuw verlich-
tingssysteem.

Bij bruiloften en partijen vermaken de kinderen zich uitstekend in de grote tuin
aan de achterzijde van de feestzaal.

De unieke biertankinstallatie zorgt voor een glaasje bier van hoge kwa t e t .

Onze vernieuwde keuken met moderne apparatuur staat garant voor het berei-
den van een perfekte maaltijd.

Dit jaar of in 1983 iets te vieren?

Kom eens vrijblijvend langs voor
informatie. Tel 2243.
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Gazelle. Ereklasse!
Het woord "fiets" klinkt gewoon. Maar
zodra je Gazelle zegt heb je 't over
iets buitengewoons. Dan denkt ieder-
een meteen aan superkwaliteit,
degelijkheid, lichtlopende alles-kunners.
't Begrip "grote klasse" is dan ook te
klein voor een Gazelle.
Ereklasse! Net als onze service.

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

GAZELLE fietsen •
rijden op VREDESTEIN banden. S

Perkplanten Perkplanten

GROTE VERKOOP
vanaf zat. 15 mei a.s.

o.a. Geraniums, Fuchia's, Salvia's, Petunia's
Verbena. enz. enz.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden. tel. 6429

Perkplanten Perkplanten

Welkoop .lage prijzen onderde zon
&•••{> -J ^>î  i

Welkoop
gazonmaaier
Uitstekende kwaliteit,
eenvoudige bediening,
weinig onderhoud, door
o.a. kunststofwielen.
Maaibreedte 33 cm.
Van 149,-voor

129!
Kwiktó
droogmolen
Aluminium droogmolen,
inklapbaar met 50 meter
drooglijn.

Autowasborstel
(Apa)
Met reservoir voor
shampoo staafjes
Nylon borstel

Prijzen incl. B.T.W. geldig t/m 29/5

Meer dan 150 winkels in Nederland, in uw regio:wenceel»
_ doet z'n naam eer aan! — .— _

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Gevestigd in Hengelo Gld.

prema
brandblusmaterialen

* Kompleet leveringsprogramma op het gebied van preventieve brandbestrijding
voor privé, kantoor, werkplaats en rekreatie sektor.

* Ook verzorgen wij de periodieke kontrole van al uw blusmateriaal en kunnen wij
uw blustoestellen binnen 24 uur hervullen.

Ter introduktie de gehele maand mei:
Een poederblusser
inhoud 1 kg type P1 BCE poeder, voorzien van
hoge drukpatroon (poederblusser is hervulbaar)

Aktieprijs
inclusief BTW

Idem, 2 kg. type P2

27,50

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

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

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752 -1787

Aktieprijs
inclusief BTW

Deze poederblusser is zeer geschikt voor privé gebruik en kantoren.
Blussers worden geleverd met
bevestigingsbeugel.

Doe aan
brandpreventie

Voor meer informatie: Prema handelsmij
Postbus 20 - 7255 ZC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1288
Afhaaladres: Snethlageweg 5 a - Hengelo Gld

mm

m

RENDEZ-VOUS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ook voor uw
perkplanten

o.a.

begonia's — ageratum

salvia's — zilverblad

petunia's — afrikanen

geraniums (ook hang)

Fuchsia's (ook hang)

Stationstraat 12 Ruurlo
Stationsweg 20 Vorden

Spalstraat 37 Hengelo Gld m
••••••••••••••^

Alleen de
Bondsspaarbank heeft zo'n

snelle salarisrekening.
Iedere bank kan u helpen aan een salaris- of bankgnurekening. Maar de ene

bankgirorekening is de andere niet. Neem 'm daarom bij de Bondsspaarbank.
Want dat is de enige bank waarbij ieder kantoor is aangesloten op een uitgekiend
computersysteem. En dat betekent 'n razendsnelle afwikkeling van al uw bankzaken. ^

Dus: Geen lange wachttijd
aan de balie. Snelle toezending
van rekeningoverzichten. Snelle ver-
werking en verstrekking van
informatie.

BONDSSPAARBANK

Daardoor kunnen we ook
automatische betalingen direkt
wipgen. En dat alles geheel zonder
kosten voor u.

Kortom, redenen genoeg
om zo snel mogelijk 'n bankgiro
rekening bij de Bondsspaarbank
te nemen. U krijgt dan ook nog die
handige opbergmap.

_ SCHELLEKES W H B
18UT2/360/3QO VEN/OF MW SGHE

GOEI BANK
NDSSPAARBANK



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 mei
44e jaargang nr. 9

GOEDE RIJDERS
VERDIENEN

EEN
AGERE PREMIE.

.alle soorten wa^
in voorraad is

d£2JZ

Houten -iraptierx uit'
a

MINE!
Ruurloseweg 35
Vorden - Tel/05752-1523

Winkel
Magazijn
Werkplaats
Kantoor

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

Nationale Nederlanden

Dat vindt Nationale-Nederlanden en dat
vinden wij ook. Als u een aantal jaren schade-
vrij rijdt kan uw bonus (no claim korting) nu
oplopen tot maar liefst 75%.

Bovendien gelden er aanzienlijke premie-
voordelen als u 24 jaar of ouder bent en minder
dan 20.000 kilometer per jaar maakt. En bij
minder dan 12.000 km scheelt
het u nog meer. Hoeveel die
kortingen precies voor u
betekenen? Dat ver-
tellen wij u graag.

Ik wil vrijblijvend mijn premie weten.
Naam ;

Adres

Postcode

Huidig no claim percentage

Hoeveel km rijdt u gemiddeld per jaar7.

Merk/type

Gewicht

Bouwjaar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

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

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In on^P^ebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult uheggen. Natuurlijk,
omdat waadden dat een verliefd
hart recÉl |>ft op het beste!

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

Graag tonen wij u de uitge-
breide &r^ kollektie.

VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN G/VAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

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

Desiree
ücrloüingsringcn

uw juwelier

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Tennis en
badminton

- RACKETS

- SCHOENEN

- SHIRTS

- ROKJES

- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Marlens
iHtdi dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Woonplaats.

Aantal schadevrije jaren

-kg.

Huidige waarde.

Antwoordnummer 15
7240 VE Vorden

Telefoon 05752-1531

assurantiekantoor + makelaars o.g.

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
bankon. vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KEUKENS

...alsof men
blootsvoets in de

natuur loopt

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
SPOORSTRAAT^S - RUURLO

dagelijks geopend van 8.00 tot 1 7.00 uur.
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Die
Voet-
verantwoord
zijn door het
kurk-kuipjes-voetbed van

BIRKENSTOCK
Als blootsvoets in de na-
tuur, kunt u steeds vrij en
blij, urenlang, probleem-
loos wandelen.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden



TAPIJTEEINIGEN

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

Huis aan Huis verkoop van
perkplantjes.
Stichting Vorden Kranenburg.

Te koop: 30 jong hennen 10
weken oud.
Telf. 1320 na 20.00 uur.

Deze week:
houten tuinbank van 179,
voor 139,-
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Grindtegels vanaf f 3,25 per
stuk
Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Vorden. tel 05752-1486.

Cement f 11,- per zak è 50 kg.
Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Tel. 05752-1486.

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

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis informatie
* vrijblijvende prijsopgaaf
* gratis plaatsing

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

We houden het voorjaar
goedkoop met

Herschl
limonade-
siroop,
sinaasappel
of
framboos,
literpak

l l

Bamblx, pak
180 gram

Mergpijpjes,
pak 5 stuks
Gebroken sperciebonen,
pot 720 gram !
Homburg leverpastei,
blik 200 gram
Zure mosselen,
potje 200 gram _
California soep,
zakje, groente, kip of tomaat _
Chinese sperziebonen,
heel blik
Augurken zoetzuur,
grote pot 1700 ml

119
119
99
199
29
199
299

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

Karnemelk, .nn
literpak 108
Magere yoghurt,
literpak
Echte roomboter,
pakje 250 gram

4S
m

£/>fe
l De Dikke
l Trom,

degebun-
delde uit-
gave van
Dik Trom

l l Puzzel-
boekjes,
diverse
soorten

l l

Suske en
wiske
boeken,
diverse
titels

Bic aan-
steker plus
fljnschrljver
samen voor

Amstcl bier,
krat 24 flesjes a 0,3 liter,
da's 54 cent per flesje 1296
Appel-of sinaasappelsap i nn
literpak lUtJ

literfles

Frisdranken, heie liter,
sinas, citroen, ola of jewel _ 79
Coca-cola of Scven-up, 111
literfles lul

Montilla,
oorkruik 2 liter 749

Stationsplein 31, Zutphen

Winzerdank,
fles 0,7 liter,
'n frisse Duitse wijn _ 3 voor10,00

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 15 mei a.s.

Fricandeau,
mals, mager, kilo
Hamlappen,
mager, kilo
Verse worst,
kilo

10,95

10,95

_749

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 15 mei a.s.

Andijvie,
Hollandse, kilo 99
Citroenen, ._
6 stuks 149
Tomaten, .„
Hollandse, 500 gram 17U
Groene paprika's, onn
kilo 299

PRIJS-SLAG

Blikjes
frisdrank,
0,33 liter,
slnas, ola of
Jewel

Magere
chocolade-
melk,
houdbaar,
llterflacon

Campina vanille ijs,
literbak
Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks
Totaalwasmiddel
fosfaatarm, zak 2 kilo
Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram, Vrij Produkt
Junior haarlak,
bus 250 ml
Felix vlees- of visbrokjes,
pak 300 gram
Prodent tandpasta,
grote tube
Smith's chips,
paprika of naturel
Göbber extra jam
confiture,
pot 450 gram, diverse smaken
Appelmoes,
pot 720 ml.
Snelkookrijst,
pak 400 gram
Ryvita knackebrcöt,
licht of donker, 200 gram.

179
349
299
119
299
149
89
99

169
89
89
69

19

Nieuwstad 5, Vorden

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

Meisje werkzaam in Vorden
zoekt woongelegenheid in
Vorden.
Tel. 05750-21840.

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers (van ca. begin juni t/m 1 /2
juli)
Te koop: rabarber.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

DE

^^^^ ^^^^ ^^«

BEL
PUZZELLIJN
020-21.44.44

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

Familie-
drukwerk

CEBOORTEKAARTEN

VERLOVINCSKAARTEN
TROUWKAARTEN

CELECENHEIDS-
KAARTEN

ROUWDRUKWERK

Nieuwstad 12, Vorden
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