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Echtpaar Zweverink 50 jaar getrouwd

Op donderdag 19 mei zijn de heer en mevrouw A.J. Zweverink en J.P.B. /weverink-Zweverink 50 jaar getrouwd. De heer Zwe-
verink is een echte liefhebber van paarden. Hij was o.m. oprichter van de rijvereniging "De Graafschap" en was bij de/e vereni-
ging 14 jaar sekretaris/penningmeester. Verder gaat hy al ruim 30 jaar niet /ijn paarden naar de centrale keuring in Bennekom.
Ook had de heer Zweverink veel liefhebberij in de veefokkerij en hekleedde hij daarin verschillende bestuursfunkties. Me-
vrouw Zweverink was o.m. /es jaar bestuursl id bij de plattelandsvrouwen. Het echtpaar Zweverink heeft 3 kinderen en 5 klein-
kinderen. Zij wonen thans in een op /ij aangehouwde woning naast hun /oon die een aantal jaren geleden het hedrijf heeft over-
genomen. Zij helpen nog dagelijks op de boerdery mee. Mevrouw Zweverink is 71 jaar en de h r̂ Zweverink 73. Als hobby
heeft de heer Zweverink een paar premie- en stermerries, fokt daar een veulentje hij en rijdt hij iVtlc paarden voor het rijtuig.
Hij is thans nog voorzitter van de Vordense Marktvereniging, waarvan hij 32 jaar hestuurslid is ̂  J eest. Vrijdag 20 mei houdt
hel echtpaar Zweverink een receptie in zaal "de Herberg".

Bui?, mr. Vunderink: "Kwestie GfOOtC

Veld maar even aankijken"
De raadscommissie voor Algemeen Bestuur heeft /ich dinsdagavond summier be-
zig gehouden met een brief die GS aan B&W hebben geschreven, waarin wordt ge-
steld dat GS thans geen behoefte meer hebben aan een oriënterende bespreking
tussen het gemeentebestuur en provinciebestuur over de aanwijzing van het mili-
tair oefenterrein Groote Veld tot K.D.T. (Eenheidsoefenterrein). B&W blijven hier
bezwaar tegen houden.

Burg. Vunderink was van mening dat
het het beste is om de /aak maareven
aan te k i j k e n . "Akties /.ijn op dit mo-
ment weinig /invol. Draait het toch uit
op een F.I).T. dan moeten we de ba-
kens maar ver/.etten en dan maar zo-
veel mogelijk de positieve kan ten be-
zien. Het onderhoud van de /andpa-
den moeten we defensie dan maar in
de maag spl i t sen . Ook behoefje dan
minde r terughoudend te /ijn tegeno-
ver recreanten", zo sprak burg. Vun-
der ink .
Verschil lende gemeenten hebben
momen tee l f inanciële problemen bij
de e x p l o i t a t i e van bestemmingsplan-
nen. Vrijwel alle gemeenten hebhen
teveel grond in eigendom voor onder
meer woningbouw, i n d u s t r i e t e r r e i n
en bijzondere doeleinden. Gevolg ex-
tra rente las ten , die uit de opbrengst
van gronden zal moeten worden ge-
dekt.
Burgemeester Vunderink toonde zich
verheugd dat de gemeente Vorden
deze problemen v r i j w e l n i e t kent aan-
gezien er in het ver leden wein ig grond
is aangekocht . A l l een voorde wijk Ad-
dinkhof kunnen er wat problemen
ontstaan. Voor de bedr i j fs ter re inen
kan worden gesteld dat momentee l
geen grond in voorraad is.
De heer C. Chr. Voerman (CDA) ver-
zocht het college eens te peilen of er
bij de bejaarden be langs te l l ing be-
staat voor de zgn. HAT woningen
(woningen voor k le ine huishoudens) .
Burg. Vunder ink deelde hierop mede
dat dit met de woningbouwver. Thuis
Best zal worden overlegd. Thuis Best
wil overigens 8 HAT-eenheden bou-
wen in Brinkerhof. Volgens burge-

meester Vunderink waren er in totaal
26 belangstellenden voor dit soort wo-
ningen. "We gaan mondjesmaat bou-
wen. Ik denk wel dat we in een behoef-
te zu l len voorzien", aldus de heer
Vunderink.
B i n n e n k o r t zal de raad van Vorden
een gemeente l i jke Monumentenver-
ordening worden voorgelegd. Het
doel h i e rvan is om het oude en karak-
te res t i cke wat er in Vorden nog is, te
h a n d h a v e n , zo l i ch t t e burgemeester
Vunder ink dinsdagavond in de com-
missie toe.

Telefooncel in plan
Boonk verdwijnt wel
Wethouder H.A. Bogchelman deelde
dinsdagavond in de commissie Finan-
cien op vragen van de heer A. Ploeger
( P v d A ) mede dat de telefooncel in
plan Boonk wel gaat v e r d w i j n e n . Hen
aanta l ja ren gelden is deze telefooncel
h ie r ten behoeve van de bejaarden in
deze w i j k geplaats t , aangezien het
postkantoor te ver weg was. Volgens
de heer Bogchelman hebben inmid-
dels 19 bejaarden van de 26 zelf tele-
foon. Vandaar dat de telefooncel verd-
wijnt. De gemeente bespaart daar-
door 6500 gu lden per jaar. Voor de
kleuterschool de "Kroc/etulp", die
zoals bekend is gesloten, zijn wel kan-
didaten gevonden. "Hr is echter nog
geen beslissing genomen", zo sprak
wethouder Bogchelman tot Ploeger.
De heer M. Groen (VVD) drong er bij
de wethouder opaan de bezuinigings-
nota op t a fe l te leggen. Volgens de
heer Bogchelman zal dat b i n n e n k o r t
ook geschieden.

in Vord^^ltvordt gedacht aan een
bloemen^Pie tijdens belangrijke
plaatselijke gebeurtenissen. Ook is
een mogelijkheid een "stand" op be-
langrijke markten. Verder is besloten
om van allen die voor de doelstellin-
gen van het Vredes-Platform voelen
een bijdrage van vijf gulden te vragen.
Inlichtingen kan men krijgen door te
bellen met de nummers 1355,1732 of
2526 in Vorden.

Tweede kamerlid
Ineke Haas-Berger
spreekt voor P.v.d.A.
Op maandagavond 30 mei belegt de
Partij van de Arbeid een vergadering
in Hotel Bloemendaal. Op de agenda
staat het thema gezondheidszorg. Het
Tweede Kamerlid mevrouw Ineke
Haas-Berger is bereid gevonden om
de avond in te leiden en vragen uit de
zaal te beantwoorden.
Tevens heeft de P.v.d.A. huisartsen,
verpleegkundigen, apothekers e.d.
uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Vredes Platvorm
Het Vredes Platvorm Vorden kwam
dezer dagen bijeen om <Je plannen te
bespreken tot 29 oktober 1983, de dag
van de grote vredesdemonstratie in
Den Haag. De vergadering besloot
om op gezette tijden naar bui ten op te

t reden . Doel is h i e r b i j steeds de men-
sen bewust te maken van de grote ge-
varen die er zijn voor de gehele mens-
heid wanneer deze wedloop van de
grootmachten, om maar de sterkste
kernwapenmacht te worden, door-
gaat.
Bij de p lannen voor deze man i fe s t a t i e

^ •̂•̂

De Wiersse
Vrienden zadel!
't landgoed
Ontsluit zijn parken
In 'i plantsoen
Van zijn verwachting
Slaat uw komst
Als een hoorn geplant
En in de struiken
Nestelen de merels
Van zijn verlangen
l erstrooiing
Wil hij u strooien
En confetti verpozing
l'.n meiklokjes van prille lente
Luiden inuw gemoed
Het uur o', nadert
Tijd slaat zijn hand
Aan de ho/nen
Straks.
Zwaait hij ze open
I rienden zadelt!

Max Holt

Zestien honderd gulden
voor Kapel Wildenborch
De verkooptentoonstelling die vrij-
dagavond in de Wildenborchse Kapel
is gehouden is een succes geworden.
In totaal kwamen er ruim 150 belang-
stellenden. De organisatoren waren
verheugd over de belangste l l ing die er
bestond om de tentoongestelde attri-
buten te kopen. Er was een uitgebrei-
de kollektie op het gebied van hand-
werk, schilderwerk, weven, knutsel-
dingen etc. De totale opbrengst be-
droeg zestien honderd gulden. Dit
geld komt ten goede aan de Kapel zelf.

Voor het metselen van een spouw-
muur achter het toneel en het ver-
n ieuwen van de dakbedekking op het
oude gedeelte van de Kapel is flink
wat geld nodig. Alleen het dak is al be-
groot op 5300 gulden. De eerste cen-
ten zijn dus in elk geval binnen.

Pinksteren 1983
Het m ode ra m e n van de generale sy-
node van de Nederlandse Hervormde
kerk heeft ter gelegenheid van het
Pinksterfeest ook dit jaar een persoon-
li jk woord gericht aan de gemeenten.
We geven enkele gedachten uit deze
synode-brief hier door:
Pinksteren is het feest van i
Op het eerste Pinkste
lem 33, verstonden menserrat a l ler lei
volken de boodschappers en de bood-
schap van het Kvangel ie .
Hn toen velen zich hadden laten do-
pen, bleven zij eendrachtig^^ de tem-
pel. Het griekse woord j^Bt "een-
drachtig" vertaald komt infle Hande-
lingen der apostelen bij herhaling
voor: eendrachtig in het gebed, een-
drachtig in de leer, eendrachtig in het
zendingswerk.
Het tegendeel van eendracht is twee-
dracht. Modern gezegd: polarisatie.
Helaas niet alleen een modewoord,
maar ook een actueel begrip.
Onze samenleving ondergaat grote en
scherpe tegenstellingen. De kerk is
daarvan niet gevrijwaard: er is onder
meer verschil van inzicht in sociale en
economische vragen, er zijn uiteenlo-
pende s tandpunten inzake vrede en
vei l igheid.
De polarisatie kan zo hevig zijn dat de
koude poollucht mensen wegdrijft of
uiteenjaagt .
Twee-dracht wordt door de apostel
Paulus gerangschikt onder de werken
van het vlees. Zondig mensenwerk.
Kwaad.
Lijnrecht daartegenover stelt hij de
vruchten van de Geest: liefde, blijd-
schap, vrede, zachtmoedigheid, zelf-
beheersing.
Pinksteren is het tegenbeeld van de
torenbouw in Babel: babbelstad, ver-
warring, tweedracht, mensenwerk.
Pinksteren is de Geest van God op a l le
vlees .
Pinksteren is het feest van de eenheid
van alle gelovigen, rustend in het ene
werk van de Messias, gezonden do^r
de F.ne God van Israël om verdeeld-
heid en verwar r ing , tegenspraak en
conflict, partijschap en tweedracht,
zonde en hoogmoed te genezen.
En waar anders zou iets van de gene-
zingsproces z ichtbaar zijn als het niet
in de Gemeente van Christus was';

/.onderde ene herscheppende Geest
kan het werk van Christus noch in de
gemeente noch in de wereld tot ui t ing
en tot gelding komen.
Mogen wij a l l e n zo, eendracht ig vol-
hardend in het gebed om de Heilige
(jeest , ook e lkaa r zoeken en vasthou-
den.
Het gaat immers om het behoud van
de wereld, om leven en adem, om heil
en ge luk voor mensen .

Pinksterdiensten en
vieringen in de Kerken
In a l le kerken, in a l l e geloofsgemeen-
schappen zijn er op Pinks teren Dien-
sten en Vieringen. Eenieder is er van
harte we lkom.

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

In de Hervormde Dorpskerk is er op
de Ie Pinksterdag, zondag22 mei,een
vroege Pinksterdienst en daarna de
Pinkster-gezinsdienst in samenwer-
king ook met Zondagsschool en
Jeugdkerk.
Op de 2e Pinksterdag is er 's morgens
geen dienst.
Voor de aanvangstijden van de ver-
schillende diensten en vieringen ver-
wijzen we u graag naar de lijst van
kerkdiensten in dit blad van Contact.

Gezamenlijke
moderamina vergadering
De moderamina (zo iets als dagelijks
bes tuur) van de Kerkeraad van de Ge-
reformeerde kerk en van de Hervorm-
de gemeente hopen weer samen te
vergaderen op woensdagavond 25
mei in "de Voorde".

Studentenkoor uit
Mc. Pherson (Amerika)
en het Vordens
Mannenkoor
Het Studentenkoor uit Mc. Pherson
(U.S.A.; docent aldaar o.a. de oud-
Vordenaar Dr. Jan van Asselt) dat een
paar dagen te gast is in Vorden, hoopt
samen met het Vordens Mannenkoor
een concert te geven in de Dorpskerk
op woensdagavond 22 jun i . Vroegtij-
dig geven we deze datum hier door.
Het is stellig de moeite waard deze
avond (woensdag 22 juni) hiervoor te
reserveren.
De entree is vrij, maar misschien is er
wel een kollekte om kosten op te van-
gen.

GEBOREN: Johanna Geertruida ten
Pas
ONDERTROUWD: EJ. Venderink
en L. Smeenk
GEHUWD: H.M. Koppenaal en
A.H.J. van Schooien
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag-9.00 uur Eucharist ieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
zondag 22 mei ( I e Pinksterdag) 8.30
uur ds. J. Veenendaal, De vroege
Pinksterdienst
10.00 uur ds. J. Veenendaal, Pinkster-
gezinsdienst i.s.m. Zondagsschool en
Jeugdkerk.

Maandag 23 mei (2de Pinksterdag)
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra. Musical
door de Lorcfs Moor Singers uit Hec-
renveen.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 mei (1s te Pinksterdag)
10.00 uur ds. J.R. Zi j l s t ra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra"
Maandag 23 mei (2de Pinksterdag)
19.00 uur Ge/. Dienst in de N.H. Kerk
m.m.v. Lord's Moor Singers uit Hee-
renveen.

W E E K E N D D I E N S T HUISARTS
21 mei t/m 23 mei dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur .
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van vrijdag 20 mei 19.00 uur tot dins-
dagochtend 7.00 uur dr. Wechgelaer,
tel. 1566. Tevens avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21, 22, 23 mei W. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Vanaf 15 mei mevr. v.d. Vuurst, tel .
2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor half negen.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGHMHFN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Al tena , spreekure iu l insdugen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag S.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. ( ia l lccstraat , 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 .

DIHNSTREGELING 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.



Zomeraktie Vordense Winkeliersvereniging
In de maand mei organiseert de Vordense Winke l ie rsveren ig ing een fantas t ische /omeraktie .

U kun t e lke /aterdag in mei t ienta l len prijzen winnen van 50 en 100 gulden hij de dee lnemende
winkeliers. Ook worden er 's morgens om 10.00 uur waardebonnen van 10 gulden tuss-en de decl-
namelbrmulieren afgeschoten op het pleint je voor de kerk. Het geld ligt er dan als het ware \ooi-
het oprapen. De afgeschoten dee lnameformul i e ren worden geldig als u voor meer dan 5 gulden
koopt bij de deelnemende winkel iers . Bent u t i jdens het afschieten niet aanwe/ig dan k u n t u de
iele dag nog deelnameformulieren bij de stands van de d i v , ; lha len . Wann

dus vaak in Vorden koopt, maakt u ook vaker kans op één van de vele p r i j / en .
Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd;
bogen.

ZJ

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden.

Gezellig winkelen in Vorden,
even uitblazen en op adem komen in

„Se Herberg"
Dorpsstraat lOa

Elke zaterdag in mei in ons eetcafé-bar gedeelte
van 10.00 -16.00 uur

koffie f 1 ,-
koffie + appelgebak f 3,-

Gymschoenenweek!
Gekleurde gympen normaal > 35,-
BOOtSChOenen maten 22/33 normaal f 14,-

maten 34/45 normaal f 20,-

Onze weekprijs
Een paar onverwoestbare Rockportschoenen met een prima pasvorm.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld). Tel.: 05754-269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

Een
exclusieve FOTO
trouwreportage.»?

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

DROGISTERIJ

J. ten Kate
Uitstekend adres voor: zeep, eau de
cologne, parfum, toilet- en make-
up artikelen.

Óók: grote sortering kruiden.

Óók: leuke geschenkartikelen.

Méér dan een goede drogist al-
léénl

Eveneens: kunstgebittenrepara-
ties in één dag gereed: snel, sterk,
betrouwbaar.

En ook nog: Chemisch reinigen
van alle kleding: vlekkeloos veilig.

J. ten Kate
ZUTPHENSEWEG 2, VORDEN. TELEFOON 2219

Uw huidige fiets is gedurende de
f eestmaand "mei 1983" waarschijnlijk

véél meer waard dan u zelf denkt,
bij aankoop van een nieuwe

Informeer geheel vrijblijvend bij:

Rijwielbedrijf "Tragter"
Zutphenseweg 85, Vorden. Telefoon 1256

GAZELLE UNION FONGERS

Meimaand - bloeimaand - feestmaand
Met Pinksteren is het feest op uw tafel
met dat ovenverse

I I I

van de Warme Bakker. Brood en
broodjes in vele variaties bij:

't winkeltje m brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Pinksteraanbieding: Zeeuwse Cake koe k ^

Voor lekker brood
en fijn banket

naar de bakker die op kwaliteit
let!

Warme Bakker
OPLAAT

Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

Voor alle aanstaande bruidsparen

De mooiste dag van uw leven
gratis op video vastgelegd.
Bij radio - T.V. - speciaalzaak

„OLDENKAMP"
STATIONSWEG 1, VORDEN. TEL 2577.
Kan dat! Informeer nader bij ons.

4 jaar ongeëvenaarde garantie op audio en video appa-
ratuur. Eigen snelle servicedienst.

Grundig, Telefunken, Saba, JVC, ITT

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

b' Ü>mibëe
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Patat - Snacks - Broodjes - Koffie - Dranken
Soft-ijs in diverse smaken

Haal, eet of drink waar U kwaliteit en gezelligheid vindt

Ruime zitgelegenheid binnen - Groot buitenterras.



IV*

Zutphenseweg 64
7251DLVorden
Tel. 05752-1508. b.g.g. 2054.

\ Uw bloemist-hovenier is deelnemer
aan de Winkeliers-actie. Brengt U eens

^*^ f̂ een bezoek aan ons bedrijf, het is echt
^ de moeite waard.

Brengt de zon bij U op tafel
met

vruchtenbrood

lekker en gezellig Ifr
van UW ECHTE BAKKER

A

VAN

Zutphenseweg 18, Vorden

Tijdens de Zomeraktie van de Vordense
Winkeliersvereniging stelt "DE RO-
TONDE" iedere week voor de winnaars
een

diner-cadeaubon ter waarde van f 50,-
beschikbaar.

Bondsrestaurant

"de Rotonde
Vorden, tel. 05752-1519
U en uw kinderen zijn er van harte welkom!

Voor al uw

Groente
Fruit
Fruitschalen
Reformartikelen

jk
naar Uw groentespecialist

DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Wist u dat één op de 10 gezinnen
t laatste jaar een inbreker op

bezoek heeft gehad!

Bescherm
daarom uw huis

en gezin permanent
met Interquartz

lnbrMkalarm97M
H«t komplete alarmjyiteem voor
een betaalbare prlji

Door Alarm
9709 X
ƒ149,50

In combinatie met 1 set
tentorsen 1 hoorn

ƒ 1*8,-

de politie "doe <el( ie» om de inbreker
buiten de deur te houden". Met Intef quar

beicherming van qe/m en bezit Veel van i

Zutphenseweg 15-Vorden

Parkeren
Tijdens de aktie/aterdagen is parkeren geen probleem. Zo / i jn o.a, de volgende p a r k
beschikbaar: bij café Hskes, Bodega 't P a n t o f ï e l t j e , Hotel B a k k ndaal Supe rmark t , Super

cen t rum De Tuunte, Coenraadts Supermark t , Meubel /aak H e l m i n k .

Deelnemende verenigingen op 21/5
Ratti, Boerendansers, Jeugdsoos, Vordens Dameskoor, V.V.V., Vordens

Mannenkoor, Buurtver. Delden, Concordia.

MODELLE

Lente dat betekent: bloei, groei, groen, warmte,
nieuwe plannen, weer zin in dingen doen,

je lekker voelen, mooi maken, er op uit trekken, weer weten dat je er bent,
lente! Het tintelt in je botten.
Goed. het kan soms nog koud zijn maar je weet zeker
dat het weer beter wordt.

Heel hartelijk welkom dus verrukkelijk voorjaar!

vaneen tpranl • lni
i . i

en. mi

I I 1 1 naarde wereld-

k.l/i'lul p< - r t ' ' k t r qi .
fenomenaal mor. , ie
Kortom, een nieuwe kollektie die
u wurke i i j k jou moet'

; loeaandat voorjaarsgevoel en
koni k

. i artewelki

% y#
Oö juwelier
siemerink• • ••
oo opticien

Volop zomergoed
Tuinstoelen

evt. met verl.

Pracht kussens
Boten
Buitenspelletjes

Kampeerart. o.a.
Campinggaz

Kinderfietsen
Tractoren

Schommels enz.

1
VORDEN, DORPSSTRAAT 15, TEL. 3566
KRANENBURG, RUURLOSEWEG 91, TEL 6658

r

AUTOBEDRIJF

Driekus Groot Jebbink
Uw adres voor nieuw en gebruikt

voor goed en goedkoop onderhoud

Romax Uitlaat specialist

Uitlijnen en banden service

Maak vroegtijdig een afspraak voor
vakantie en grote onderhoudsbeurten.

Shell tankstation, benzine, diesel, LPG,
Autogas.

RONDWEG 2, TEL. 05752-1794, VORDEN.

Ook al eens zo'n

samengesteld boeket
gehad; gemengd of in uw lievelings-
kleur?
Wat is dat toch mooi hé!
Het hoeft niet altijd groot te zijn, het
mag ook klein want bloemen geven of
ontvangen blijft fijn! /

Bloemsierkunst fvK

Grady Klumper
Dorpsstraat 19, Vorden. Tel. 1436

Voor de a. s. Pinksterdagen hebben wij voor u vele
soorten fijn vlees:

Rollade (kalfs, rund, varkens),
Ossehaas, Biefstuk, Varkens-
haas, Schnitzel, Frikandeau,
enz. enz.

Ook HET adres voor een goede barbeque schotel.
Verschillende prijzen.

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden.

L0GA
boek en kantoor

verhuurt nu ook
VIDEO FILMS

L w O A boek en kantoor
RAADHUISSTRAAT 22, VORDEN. TEL 3100

Voor goede en doelmatige

electrische
huishoudelijke apparaten

naar

Dekker Electro B.V.
ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN
TELEFOON 2122.

VORDEN TEL. (05752) 1381

ITLet eens op de char-
mante "goud"gar-
neringopde
sleehak. Op en top
mode en bovendien
uiterst charmant voor uw budget. Trend-
artikel uit onze fijn geprijsde Chérie-collection.

22,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL. 1342, VORDEN

U
//^Vinotheek Smit

/ Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 05752-1391



DeelnemersZomeraktie Vorden
PINKSTERMEUBELSHOW
7 DAGEN OPEN HUIS

VRIJDAG ZATERDAG

Deze fraaie, eigentijdse 3 * 1 - 1-zits kombmatie
m massief eiken met soepel leder nodigt

iedereen hartelijk uit van
haar komfortabele
eigenschappen te
profiteren'

WOENSDAG DONDERDAG

26
MEI

il Alléén tijdens de Pinkstermeubelshow enkele:

meubelen
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514
Laagte 6, Eibergen. Tel. 05454-4190

toonzaalmodellen
met hoge kortingen
Haast U! Deze modellen zijn éénmalig.

* 3500 vierkante meter meubeltoonzaal
* Gratis reservering en verzekering voor latere levering
* Prima service en garantie.

Voor gezellige en fleurige dagen
bloemen kunt u niet missen

Bij ons volop keus in verse snijbloemen, grote sortering bloeiende
en groene planten.

ALSTUBLIEFT
Mooie bos f reesia's voor
Prachtige begonia voor

4,75
5,95

Voor kwaliteit en service naar:

Bloemenspeciaalzaak J.J. Dijkerman
ZUTPHENSEWEG 5, VORDEN. TELEFOON 1334.
Voor de vierdaagseintocht boeketten voor elke beurs.

Wilt u lekker, goed en gezond eten?

VLEES
dan zet U wat goeds op tafel.

Dat lekkere verse vlees, die heerlijke eigengemaakte worst, die geuri-

ge achterham en nog veel meer verrukkelijke vlees en worstsoorten

haalt u bij:

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

OPHEFFINGSUITVERKOOP
vanaf 9 mei t/m 9 augustus 1983

10 tot 20% korting
Speelgoed - hobby - sierraden en kado art.

OPHEFFINGSUITVERKOOP

POELMAN
Burg. Galleestraat, 7251 EB Vorden. Tel. 05752-1364

Met toestemming van de Kamer van Koophandel te
Zutphen.

Profiteer nu
Tijdelijk speciale aanbiedingen in heren en dames sport-
fietsen van bekend merk

Oma- en opafietsen
Race- en trimfietsen

voor op de camping

vanaf 398*50

395,-
297,50

Tweewielerbedrijf KUYPERS
Dorpsstraat 12, Telefoon 1393, Vorden.

,ft*V
Dames sweatshirt met
bijpassende bodywarmer
Gemaakt van 100% katoen in vele
pastelkleuren. Deze complete twinset kost
overal minstens 69,-.
DeTuunteprijsis49,50en
de Pinksterprijs is WEEKTOPPER

Laat uw

SCHILDERWERK

korrekt en vakkundig verzorgen

door:

schidersbedrijf

7250 AA Voiden - Postbus 37 • Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

«***!>^ #*•**vx*»< Far West kinder
denim spijkerbroeken
Ze zijn er weer. Ons eigen merk in 13 oz
denim met een geweldig pasvorm in alle
maten. De normale winkelprijs *^ ̂ \ BT ̂ \

is minstens 39,50 WEEKTOPPER fcïJj OW

T. shirts

Pinksterkronen
en ander fijn gebak van

Banketbakkerij

TELEFOON 1750, VORDEN.

Specialiteit
ZWANENHALZEN

Met korte mouw en Herman Brood model
We kochten een grote partij in een
prachtige kwaliteit. Het is bij De Tuunte
nu al uitzoeken TUUNTEPRI JS vanaf

'*&apFy

<&&
,*&

Alton bodywarmers
In een zware kwaliteit canvas,
pastelkleuren. Onze normale prijs
is 69,50 WEEKTOPPER

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid. îpl;;;̂ ;iii:î ^̂ ^̂ ^̂ |̂

Maandagsmorgens gesloten.

49,50

UPERKOOPJE
Prachtige heren moccasin, zowel
met veter als instap.
In de kleuren bruin en zwart

90
_

f

^•*mijm
Blenzo muiltjes in de kleuren

wit en blauw. Nu voor

*f&

Oe

*$gg&&: ^

ERG
LEUK

is deze
sportieve japon
v,in HM)"„ katoen
in pittig
striH'pdcssin.
Opvallend is
deeffen /
in/ft niet
knoop-
sluitins,



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 19 mei 198".

45e jaargang nr 10

Deze week oranje
Deze week ontvangt u oranje deelnamekaarten. Bij aan-
koop van 5 gulden of meer ontvangt u een dubbele num-
merbon.
Van deze dubbele nummerbon houdt u er zelf één en de
andere bon hecht u met een nietje aan uw deel n a me kaart,
voorzien van naam en adres, dan het geheel deponeren in
de bus van de Vordense Winkeliersvereniging.
Of u in de prijzen valt moet u afwachten, zaterdagmiddag
om 3 uur is de trekking.
Op de markt werken zaterdag de navolgende verenigingen
mee, Ratti, Boerendansers, Jeugdsoos, Vordens Dames-
koor, V.V.V., Vordens Mannenkoor, Buurtver. Delden,
muziekvereniging Concordia.
De start is weer om 10.00 uur, door middel van het kanon
worden weer waardebonnen afgeschoten, welke u kunt be-
steden bij de Vordense winkeliers.

Flinke publieke belangstelling
bij "In de Reep'n"
De samengestelde men-wedstryden die de Vordense Aanspanning "In de Reep'n"
zondag voor het eerst organiseerde zijn een succes geworden. Het bestuur van "In
de Reep'n" had voor dit evenement aanspanningen uitgenodigd van de vereniging
uit Hengelo, Zelhem, Eefde en de organiserende vereniging zelf. In totaal namen
22 equipes deel. Voor het gehele gebeuren bestond een flinke publieke belangstel-
ling.
Met name hindernis 5 bij de mara-
thon (een groot watergat) was een
Ipektaculaire bezienswaardigheid.
Het programma dat werd afgwerkt na-
bij de famil ie Lensel ink van de Vos-
heuvel begon 's morgens al vroeg. De
ponies gingen van start met de mara-
thon. Een onderdeel dat bestond uit
een A-traject (5400 meter draven); B-
traject (1000 meter stappen) en dan
nogmaals 5900 meter draven. Deze
marathon verreden met op de "bok"
een bokrechter. Naast deze marathon
stond er voor de ponies en paarden de
dressuur en een vaardigheidsproef op
het programma. De jury bestond uit
de heren W. Groenwoud, Midden-
Heuven; M. Veldhoen, Lettele en H.

te Luggenhorst, Beltrum.
De prijzen werden uitgereikt door de
voorzitter van "In de Reep'n" de heer
J.A. Norde.
Uitslagen men-wedstryden:
Ponies: l . H. Wesselink, Zelhem; 2. J.
van Druten, Vorden; 3. J. Steenblik,
Hengelo; 4. M. Spiegelenberg, Vor-
den; 5. M. van Ditshuizen, Zutphen.
Paarden (eenspan): 1. J. Groot Jeb-
bink, Vorden; 2. mevr. W. Nieuwburg,
Eefde; 3. W. Rood, Eefde; 4. A. Don-
ken, Vorden; 5. T. Sessink, Hengelo.
Paarden (tweespan): 1. W. Mulder,
Doetinchem; 2. T.H.W.J. Stroet, Bre-
denbroek; 3. G. Schuurman, Zut-
phen; 4. A. v.d. Waal, Doetinchem; 5.
H.J. Remmelink, Doetinchem.

Jong Gelre groeit
Tijdens de jaarvergadering van de af-
deling Vorden van Jong Gelre werd
bekend gemaakt dt het ledental van
de vereniging gestegen is tot 121 .
Voor de vele ak t iv i te i t en die het afge-
lopen jaar werden ontplooid bestond
een redeli jke tot zeer goede belang-
stelling.
Hoogtepunten waren o.a. de sport da-
gen, de fietsvierdaagse, de jaarlijkse
toneel- en feestavonden en de ver-

schillende excursies. Ook werd dit jaar
het eerste clubblad uitgegeven.

De agrarische gespreksgroep was het
afgelopen jaar ook bijzonder aktief.
De gespreksavonden werden goed be-
zocht. Voor het eerst werden op deze
avonden meisjes/dames verwelkomd.
Het financieel verslag werd met een
batig saldo afgesloten. In 1984 staan
vier bes tuursmutat ies op het pro-
gramma. Het leek het bestuur raad-
zaam om nu al eventuele nieuwe be-

stuursleden een periode mee te laten
draaien. Tot op heden zijn er nog geen
nieuwe bestuursleden gevonden.
Toch zul len deze er moeten komen
wil Jong Gelre een toekomst behou-
den. Regio-voorzitter agrarisch werk
Tonny Regelink gaf vervolgens een ui-
teenzetting van het GAIK en NAIK.
Het nieuwe thema is "Boer en samen-
leving". Na afloop van 5e vergadering
werd er bingo gespeeld.

„'t Stampertje" gaat
krentebroden verkopen
De vrijwilligers van de Stichting
Jeugdsociteit „'t Stampertje" gaan za-
terdag 21 mei in Vorden huis-aan-huis
krentebroden verkopen. Het doel van
deze aktie is om de financiële positie
van 't Stampertje wat te verbeteren
zodat er voor de jeugd van Vorden
meer georganiseerd kan worden. De
gedachten gaan uit om het Jeugdhonk
nog wat gezelliger aan te kleden en om
goede groepen naar Vorden te halen.
Bovendien wil men de attrakties op de
Kinderkermis gaan uitbreiden. De
Stichting Jeugdsocieteit hoopt nu
maar dat de Vordense bevolking be-
reid is de krentebroden te kopen. (Zie
advertentie in dit blad).

Johan Krajenbrink naar
kampioenschap van
Nederland
Vordenaar Johan Krajenbrink heeft
zich geplaatst voor het junioren dam-
kampioenschap van Nederland dat
tussen 14 juli en 23 j u l i in Westerhaar
wordt georganiseerd. Een barrage tus-
sen Casper v.d. Tak (Wassenaar); Bert
Raven (Veenoord) en Johan Krajen-
brink en Jacob Bosma (Kollumer-
zwaag) moest u i tmaken welke drie
spelers overgingen. Alle wedstrijden
eindigden in de barrage in remise. Er
werd toen geloot, waarbij Bosma uit
de boo^iel. Naast Johan Krajenbrink
had r^Psgenoot Wieger Wesselink
zich reeds in een eerder stadium ge-
p laa t s t

Uit <£ Politierapport
Ree contra Mercedes
Automobilist H.R. uit Winterswijk
had zondagavond elf uur een aanrij-
ding met een ree, die de Ruurloseweg
ter hoogte van nummer 104 overstak.
De ree overleefde het niet. De Merce-
des l iep aan de linkerzijde fikse schade
op.

Boom omgewaaid
Op 't Jebbink deed een windstoot een
boom sneuvelen. Een drietal andere
bomen gingen gevaarlijk overheve-
len. Gevaar voor het verkeer had dit
niet. Tijdig konden maatregelen wor-
den getroffen.

Vierkante groene pomp was enig houvast

Na 38 jaar weldoeners gevonden

Gemeentenieuws
ï e l e l o o n tn1 n i een Ie hu i s 05752-23? .* . i > « e r k e n 05752-2323-. O p e n s t e l l i n g gemeentehuis: n i , i ; m < l . i ! ' 1 / 1 1 1 \ r i j d . 1 1 ' , m o ree n v a n
S ( ) ( i 12.30 u n r en v r i j d a g van 13.30-17.00 UUT - Spreekuur burgemees te r Mr. M. V 'umle r ink : volgens afspraak - S p r e e k u u r we thoude r J. K
Geerken n r II 10 O • tol l 1.00 u u r - Spre.ekuui w e t h o u d e r I I . A . Uoed ie lmun : d o n d e r d a g van l 1.00 tot 12.00 uu r .

1. Ophalen huisvuil
Maandag 23 mei aanstaande (2e Pink-
sterdag) zal er geen h u i s v u i l worden
opgehaald in het buitengebied.
Dat gebeurt wel één dag la te r , name-
li jk op dinsdag 24 mei aanstaande.

2. Verleende bouwvergunningen
Wet Aroh puhlikalies
De Wc-t Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de moge l i j khe id offi-
cieel bezwaar in te d ienen tegen be-
slui ten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende besch ikk ing
heeft genomen. Hie ronder v a l l e n ook
de door het gemeentebes tuur ver-
leende bouwvergunningen. Hen over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen t re f t u onders taand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inl icht ingen k u n t u con-
tact opnemen met a f d e l i n g l ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrif t BINNEN 30 D A G E N na
datum van p u b l i k a t i e moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
\. Aan Nedac B.V., Nieuwstad 2 te
Vorden voor de bouw van een opslag-
loods met laadperron aan de Enkweg
17 te Vorden.
2. Aan de Touwtrekvereniging Vor-
den voor het ui tbreiden van het club-
gebouw aan de Ruurloseweg 110.
3. Aan de heer A. Eskes, Kerkhofiaan

2, voor de bouw van de helf t van een
dubbele woning aan het adres Hoe-
t inkhof 56.
4. Aan de heer J .H. Hat t ink , Hoetink-
hof 98, voor de bouw van de helft van
een dubbele woning aan het adres
Hoc t inkhof98 .
5. Aan de heer G.T.M. Oosterlaken,
Hoetinkhof 95, voor de bouw van de
helf t van een dubbele woning aan het
adres H o e t i n k h o f 100.
6. Aan de heer B.H. Lebbink, Hoe-
t inkhof 93, voor de bouw van de helft
van een dubbele woning aan het adres
H o e t i n k h o f 58.
7. Aan de heer H. van I leerde, Molen-
weg 9, voor het vernieuwen en vergro-
ten van een toi let aan het adres Mo-
lenweg 9.
8. Aan de heer H. Ke t te le r i j , /u tphen-
seweg 64, voor het vervangen van d*
woning aan het adres /utphenseweg
64.

3. Proef met inzameling van
landbouwplastic
B i n n e n k o r t start ook in de gemeente
Vorden een proef met de inzamel ing
van l andbouwplas t i c .

De bedoel ing is dit p l a s t i c te gaan in-
zamelen voor hergebruik. Het is nog
niet precies bekend op welke w i j z e
die inzameling zal geschieden. Zodra
mogelijk volgen onder deze rubr iek
nadere bi jzonderheden.

4. Verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van het landgoed "De Wiersse"
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende verkeers-
maatregelen te nemen:
a. i n s t e l l i n g van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg en wel op 22, 23 en 29 mei
aanstaande van 9.45 uur tot 18.00 uur.
Dit verbod heeft slechts betrekking op
dat gedeelte van de Brandenborch-
weg gelegen tussen de Ruurloseweg
en de spoorban;
b. a fs lu i t ing van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers op
22, 23 en 29 mei aanstaande van 9.45
uur tot 18.00 uur .

5. Bodemonderzoek
In het kader van de mi l ieuwetgeving
wordt reeds enige tijd bodemonder-
zoek verricht op lokaties in Gelder-
land, waar legaal of i l legaal chemische
en/of niet-chemische afvalstoffen zijn
gestort. Ook in onze gemeente is hier-
mee enkele jaren ge leden een start ge-
maakt. Bij dit onderzoek is enige ver-
ontreiniging geconstateerd.
In verband h ie rmede heeft de provin-
cie ook Vorden opgenomen in een
programma van nader onderzoek.
Met dit nadere onderzoek, dat zich
globaal zal u i t s t r ekken over het ge-
bied indus t r ie te r re in in w e s t e l i j k e
r ich t ing aan het Wiemel ink, zal één
dezer dagen worden begonnen.

In de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog gingen als zovelen op de eerste zaterdag in februari 1945 twee
Leidse meisjes het land in, op zoek naar voedsel voor hun ouders en broers en zusters. De meisjes Maryke en Fien
van Houten togen op hun fietsen met houten banden richting Geldeland. In de Gelderse Achterhoek hadden de
meisjes in eerdere jaren al eens gelogeerd. Hopenhjk konden ze daar wat eten bemachtigen.
Op die zaterdag kwamen de meisjes in de alsmaar neergutsende regen niet verder dan Hoenderlo. By een Rode-
kruis-opvangpost konden zü de nacht doorbrengen. Ook zou er nog warm eten worden uitgedeeld. Maar helaas
werd het eten afgekeurd en moesten allen met lege maag naar de noodbedden.

Op zondag 5 februari gingen Marijke
en Fien onverdroten verder. Met be-
hulp van een roeiboot en twee Duitse
militairen werden ze do^feer de IJssel
over gezet.
Aangekomen in het dorp Steenderen
werd de weg gevraagd naar Lichtcn-
voorde. Via het dorp Vorden werd de
weg verder gewezen. In de ook die dag
stromende regen werd^^een van de
meisjes te gortig. Besloop werd toen
bij het eerste huis of boerderij die ze
tegen kwamen aan te kloppen voor
wat drinken en eten.
De eerste woning die ze tegen kwa-
men bleek een grote boerderij te zijn
met - en dat is de dames immer bijge-
bleven - met vóór het huis een weiland
met daarin een grote vierkante groene
houten pomp.
De bewoners ontvingen de meisjes al-
lerhartelijkst. Eerst kregen ze warme
melk te dr inken en de vrouw des hui-
zes zorgde voor droge sokken en kou-
sen en ging toen in de keuken een uit-
gebreide warme maaltijd klaar ma-
ken, want de familie had zojust het
middagmaal beëindigd.
Tegen ongeveer half vier in de middag
gingen de meisjes weer op pad e.n via
Harreveld kwamen de meisjes
tenslotte laat in de avond in Lichten-
voorde aan. Aldaar verbleef men eerst
twee dagen op de pastorie. De pastoor
zorgde vervolgens voor een verblijf bij
de familie Schuurman aan de Patro-
naatstraat.
Met de fantastische hulp van de fami-

lie Schuurman en de heer Bernard
Gebbink werd in die week daarop veel
voedsel als eieren, graan, spek e.d.
bijeengehaald. Vaak kreeg men het
voor niets, soms werd een kleining-
heid gevraagd.
Na ongeveer oen dag of t i e n bestond
de mogelijkheid op een vrachtwagen
mee terug te rijden naar Woerden. En
van Woerden naar Leiden was toen
maar weer een peuleschil. Thuis ston-
den de famil ie leden, buren en kennis-
sen de al lang verwachte meisjes op te
wachten. En natuurlijk werd er
gesmuld van de lekkernijen.
Na de bevrijding hebben de meisjes
van Houten talrijke pogingen onder-
nomen om erachter te komen wie hen
in de boerderij met de grote groene
vierkante pomp zo fantastisch had ge-
holpen.
Kantoren van plaatselijke V.V.V. en
gemeentehuizen werden bezocht,
maar de gevraagde boerderij kon niet
worden gevonden. En toch wilden de
dames van Houten weten wie hen de-
st i jds zo goed hadden geholpen. In
maart van dit jaar kwamen de dames
in contact met onze verslaggever de
heer Hulsebos in het dorp Vorden.
Deze hoorde de gehele geschiedenis
aan en toog op onderzoek uit.
En zie: acht-en-dertig jaar na de be-
vrijdig wist hij de weldoeners te ach-
terhalen. De weldoeners - inmiddels
een echtpaar op hoge leeftijd - reeds
zestig jaar getrouwd - woonden nog
steeds op de boerderij met de groene

vierkante pomp voor het huis.
Altijd hadden de dames beweerd dat
het een boerderij moest zijn aan een
zandweg. Wat bleek nu: de bewuste
zandweg was acht en twint ig jaren te-
rug verhard en heet de Schuttestraat.
Bovendien was er '.-en ^cvk hm;
graven, zodat de dames bij het veel-
vuldig zoeken steeds op een verkeerd
spoor werden gezet.
Fien van Houten is na de bevrijding
geëmigreerd naar Canada, maar Ma-
rijke was afgelopen weekend in Vor-
den aan de Schuttestraat 13, om als-
nog mede namens haar zus dank te
betuigen voor de zo spontaan ver-
strekte hulp in de oorlogswinter.
Het werd een hartelijk en ontroerend
weerzien. In een gesprek van enige
uren werden de oorlogswinter en de
honger en ellende weer naar voren ge-
haald.
Het echtpaar Lindenschot ontving als
blijk van grote waardering een fraaie
schets van de stad Leiden, voorstel-
lende de gemeentelijke timmerwcrf.
Gebak en bonbons onderstreepten
dubbel de dank. Fotograaf Braakhek-
kc uit Barchem zette het weerzien op
de plaat vast. En waar kon niet beter
worden geposeerd dan bij de pomp.
Het enige houvast van Mar i jke en
Fien van Houten.
Links op de foto het echtpaar Linden-
schot, daarnaast mevrouw Marijke
van Houten, thans wonende te Lei-
den, Smidssteeg l en een dochter des
huizes.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
t ingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty In te rna t iona l
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein
19 mei Bc j aa rdenkr ing re is je
19 mei Avondvierdaagsc
20 mei Avondvierdaagsc
23 mei Jong Gelre alg. verg.

Hotel Bloemendaal
25 mei H.V.G. Vorden Dorp
28 mei Jong Gelre Prov. bui ten-

sportdag Borculo
31 mei Fietsvierdaagse VRTC

1 j u n i Fietsvierdaagse VRTC'
2 j u n i Fietsvierdaagse VRTC
2 j u n i Bejaardenkr ing Dorpscen-

trum
3 j u n i Fietsvierdaagse VRTC

Anaya, een Peruaanse boercnleidcr , kwam na t i en maanden gevangen-
schap vrij en is ervan overtuigd dat de meer dan 2000 brieven van Am-
nesty zijn vrijlating hebben bevorderd.
Hüseyin Y i l d i r i m is een Koerdische advokaat die van nov. 81 tot j u l i 82
gevangen gehouden werd in Turkije. Hij woont nu in /weden en zegt:
"Zonder aktie was ik nu dood geweest".
Dergelijke voorvallen stimuleren de leden van Amnesty In te rna t iona l
door te gaan met hun werk. Deze organisatie bestaat 20 mei 22 jaar en
bl i j f t zich inze t ten om schendingen van mensenrechten te bes t r i j den .
Momenteel wordt er een'speciale ak t ie tegen Pol i t ieke Moorden gevoerd
en de Vordense Werkgroep draagt hier in haar steentje bij.
Tijdens de akt ivi tei ten van de Vordense Winkeliersvereniging staat de
werkgroep 28 mei op de markt en deelt daar bloemen uit met een specia-
le betekenis. Ook organiseert de werkgroep daar een qu iz voor jong en
oud, waaraan l e u k e p r i j z e n verbonden zijn.
Alle wcrkgrocpsleden vertellen u graag hoe u hen kunt helpen b.v. door
een kaart te versturen of door vriend van de werkgroep te worden voor
een tientje per j a a r .
Wij in Nederland k u n n e n zonder angst spreken en kunnen daardoor an-
deren helpen die moeten zwijgen.
Het nieuwe contactadres van de werkgroep Vorden van Amnesty Inter-
na t ional : G. Schoo-Hondelink, het Vaarwerk 15, tel. 2278.



HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORBIELZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO

Laat nu uw goten of daken
nazien.
Op dakdekherstelwerk nu 10
jaar garantie. Tevens voor aan-
leg gas, waterleidingen, ver-
warming, pompen, waterbron-
nen e.d.
Vraag onze prijzen. Beleefd
aanbevolen.

Inst. Bedr. W. Weulen-Kranen-
barg, tel. 08342-1364, Zel-
hem.

't Stampertje organiseert op 21
mei een huis aan huis aktie
om krentebroden te verkopen.

REPARATIE
was- en a fwasau toma ten
24 uur-service
Onderdelen d i rekt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Z u t p h e i .
Tel. 05750-15410.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

ROLLUIKEN
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

aguAsport
regenpakken

IMarten:

Te koop: damesfiets (Gazel-
le), 2,5 cent 1905 en tevens een
blauwe fietstas gevonden, te-
gen adv. kosten af te halen.
Kerkekamp 55, Hengelo Gld.

Voor uw autorijles naar

Autorijschool
„OORTGIESEN"

nu ook in

AUTOMAAT
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Voor al uw nuchtere kalveren
Harrie Waenink.
Voor al u perk planten Clemens
Waenink.
Spalstraat 51, Hengelo.
Tel. 05753-1317.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1 438

Reserveer hem tijdig

Te koop: kuilgras, aardappe-
len en duizendschoonplan-
ten.
A. Hissink, Heijendaalseweg 3,
Voden. Tel. 1778.

't Stampertje organiseert op 21
mei een huis aan huis aktie
om krentebroden te verkopen.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SIER BESTRATING

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

Voor Uw vakantie een echte

JAGERSKIJKER
met hard gecoate lenzen

voor grotere lichtdoorlaat en helder ge-
zichtsveld. In de merken: Swift, Tasco,
Noblesse, Hertel & Reuss.

Wapen- en Sporthandel

Martens
<lt>thnff**4l

Zutphenseweg 9, Vorden

Elke week op de Vordense markt

Chrysantenstek
in vele kleuren 10 stuks

24 tuinplanten
voor 15,00
b.v. 6 agratum, 6 vl.
Mesjes, 6 salvia's, 6

2,95
Tomatenplanten 4 voor 5,00

3 geraniums ook hang 8,50

6 zaaigeraniums in veie kleuren 10,00

3 fuchsia's 8,50

Bosje bloemen voor de vierdaagse 3,25

DE MEEST MODERNE TREKKER

Gebouwd voor en in EUROPA naar AMERIKAANSE maatstaven

Een moderne trekker heeft....
' Geluidsarme vn i i ' i i . d i • i , • ' • B en rscht» en mei
' Hydra-shift binnen elke groep 4 versnellingen in te schaKelen zonder Ie onlkopi

behoud van toerenlal op motor + altakas
in Hing (1.4 km/ulen hoge wegsnelheid iA l sex t ra > - . • , i l

' Laag brandstofverbruik bv (1490: 241 gr.kw'u bij 1000 t/m van a l '

• • i i . i . • : 10 i • g •••mdi.
1 Laagomgevingsgeiuidsmveau(1')90C HS r u is)

* Tevens verkoopvan een compleet assortiment werktuigen voor weidebedrijf en ak-
kerbouw Daarnaast leveren wij:
' Bosmaaiers, Kettingzagen, Motormaaiers enz.

LJVLB.
"VORDEN"

INDUSTRIEWEG 13, TEL. 05752-3163. VORDEN

f De nieuwste bestseller |
van GAZELLE

DE SPORT SOLIDE
In heren - en twee verschillende

damesuitvoeringen. Zeer complete fietsen.
Met trommelremmen of met knijpremmen,

beide in combinatie met drie
versnellingen. Ook met terugtraprem.

Alle uitvoeringen met kogellagers in de
bracket, roestvrijstalen Weinmann velgen,

sterke kunststof kettingkast, Gazelle
koplamp met reflector, ingebouwd Gazelle
achterlicht, tweetint banden en nog veel

meer dat deze Gazelle tot een zeer
betaalbaar topmodel maakt

Vanaf f539,-

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11,
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-7278

: .• i ' Darwen ^^

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naardeerken-
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
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

Verhoogde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-5-1983

Spaar-Extra-Premierekening 614% (was 5l/2%)

Rabobank Kinderspaarplan 6 % (was

Rabobank Tienerrekening 51A% (was 5

Rabobank

FIAT PANDA 45 biauw 1981
FIAT 1 27 Special 900 3 drs. beige 1 981

FIAT 1 27 1050 CL 3 drs. blauw metl. 1 978

FIAT 1 28 1100 spec. 2 drs. geel 1 976

FIAT 1 28 1100 4 drs groen 1 976

FIAT Ritmo 65 CL grijs 1979
FIAT 131 CL 4 drs rood nieuwste model 1981

FIAT RJtmO Targaoro 1980

FIAT ARGENTA DIESEL
Demonstratiewagen 1983

CITROEN 2CV6 biauw 1980
DATSUIMiooArood 1978
RENAULT 20 L beige met gas + trekhaak 1 977

RENAULT 5 TSgee, 1979

VAUXHALL VIVA 2 drs b.auw tyPe 1975
SIMCA HORIZON 1500 GLS bruin
metl. met gas en trekhaak l u / O

OPELKADETT2drsgee, 1973

RENAULT R 4 GTL blauw 1979

Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstr. 18 • Tel. 05735-1426

•rtRl'F/k

/«U
du

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten

Geraniums - hang fuchsia-s - stam

Tomatenplanten en chrysantenstekken

ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg, Tel. 05753-1395

met
Televisie

reparaties
- direct
il' naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

"HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Voor: schoorsteenvegen,
schoonmaken van kachels
e.d.

KiinstKebiüenreparatie

DROGflKRIJ

TEN
IGWH
KATE

/ .utphcnscwcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

't Stampertje organiseert op 21
mei een huis aan huis aktie
om krentebroden te verkopen.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

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

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-331 5 b.g.g. 2220.

Inst. Bedr. W. Weulen-Kranen-
barg, tel. 08342-1364, Zel-
hem.

motpr-
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

UW PEUGEOT TALBOT-DEALER
BIEDT DE GROOTSTE KEUS

IN FRANSE KLASSE.

Als Peugeot Talbot-dealer hebben wij u méér te
bieden. Van driedeurs tot vijfdeurs. Van Break tot
Cabriolet. Van benzine tot diesel. Van f 13.000,- tot
f56.000,—. Plus: meer alternatieven in occasions en

meer service dan ooit, nu we twee grote namen hebben
om hoog te houden.

Prijzen incl. BTW, excl. afleveringskosten.
Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF v/h "TRAGTERii

ZUTPHENSEWEG 85, VORDEN. TELEFOON 1256

PEUGEOT TALBOT ALTIJD 'N ALTERNATIEF

DEALER VAN
VORDEN



Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is, al-
len persoonlijk te bedanken
voor de belangstelling bij ons
45 jarig huwelijk, willen we
langs deze weg iedereen be-
danken die met schriftelijke
gelukwensen, prachtige bloe-
men of een bezoek aan de re-
ceptie op 27 april hun belang-
stelling toonden.
Vooral het laatste is een onver-
getelijk gebeuren voor ons ge-
worden, door de vele mensen,
die ons kwamen gelukwensen.
Heel veel dank, in het bijzonder
nog voor de zangver, de Corne-
canters voor hun bijdrage.

W.H. RUITERKAMP
A.C. RUITERKAMP-

PELLENBERG
Kornehof 17, 4031 JZ Ingen.

Hartelijk dank, mede namens
mijn vrouw, aan allen die hun
belangstelling toonden bij mijn
afscheid van de gemeente Vor-
den en mij gelukwensten met
de aan mij verleende koninklij-
ke onderscheiding.

J. VAN DEN BROEK

Mijn hartelijke dank voor alle
felicitaties opmijn 90e verjaar-
dag

W. RIETMAN VAN TIL

Vorden, 17 mei
Baakseweg 12.

Langs deze weg zeggen wij U
hartelijk dank voor de vele blij-
ken van medeleven, welke wij
van u mochten ondervinden tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve man en onze
lieve vader en opa

DERK PARDIJS

T. Pardijs-Wuestenenk
Kinderen en
kleinkinderen

Vierakker, mei 1983
„Dijkman"

Te koop: Dahlia knollen.
van Lennepweg 4.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

WAND-EN VLOERTEGELS

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

't Stampertje organiseert op 21
mei een huis aan huis aktie
om krentebroden te verkopen.

De tuinen van de Wiersse
gaan weer open op 1 e en 2e
Pinksterdag ,
zondag 22 en maandag 23 mei
en op zondag 29 mei van 10.00
tot 18.00 uur.
Entree f 3,- p.p. Gratis parke-

Te koop in Vorden
Onze woning aan het Jebbink
37. Beg. grond: Hal, toilet,
woonkamer 42 vierkante me-
ter en L-vormig, keuken.
Verd.: 4 si. kamers (1 met bal-
kon + v.w.t.), badkamer met
bad en toilet.
Zolder: (bereikbaar met vaste
trap) grote kamer en voorzol-
der.
Aangebouwde garage met ber-
ging.
Tuin achter op het zuiden,
grenzend aan kwekerij. Het ge-
heel is voorzien van extra's,
w.o. thermopane (ged.),
spouwmuurisolatie, dakisola-
tie en verkeert in goede staat
van onderhoud.
Kom gerust kijken \ Of bel 1917!
Vraagprijs f 189.000,- k.k.

Koop een gazonmaaier bij de
man, die vakkundig repareren
kan.
Fa. Kuypers, Tel. 1393.

ATTENTIE
voor de a.s. feestdagen verse
haantjes, kip en eieren het
vanouds bekende adres.
Poeliersbedrijf Rossel.
Nieuwstad 45, tel. 1283.

Te koop: 2,25 ha kuilgras.
B. Bargeman, Wilmerinkweg 1,
Vorden. Tel. 1558.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

in plaats van kaarten

beppie pardijs
en

jim heersink
gaan trouwen

op 24 mei 1983

u bent van harte welkom op onze receptie
van 15.15 tot 16.45 uur in hotel bakker, vorden

ons adres:
zutphenseweg 21, vorden

BEN WAGENVOORT
en

ELSKLEIN-OBBINK

geven hierbij kennisvan hun voorgenomen
huwelijk op D.V. vrijdag 27 mei 1983 om
13.45 uur in het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Ned. Hervormde kerkte Vor-
den door de weieerwaarde heer Ds. J.C.
Krajenbrink.

Receptie van 15.45 tot 17.15 uur in zaal „de
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden:
Julianalaan 16
B. v. Hackfortweg 36

Toekomstig adres:
Het Jebbink 43, 7251 BJ Vorden

In plaats van kaarten

Op 25 mei zijn wij 40 jaar getrouwd

* H.MA HELMINK
A.M.J. HELMINK-NIJENHUIS

Wij hopen dit samen met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren op vrijdag 27 mei
a.s.

Om 14.00 uur is er een H. Mis uit dankbaar-
heid in de R. K. kerk te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in Café-Restaurant Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Vorden.

Vorden, mei 1983
„Niewenoort", Schuttestraat 15

Op zaterdag 28 mei hopen wij

D. LETTINK
J. LETTINK-TEERINK

ons 40 jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
20.30 uur in restaurant Concordia te Hen-
gelo G.

mei 1983
Lieferinkweg 1
7251 NV Vorden.

Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat na een
langdurige ziekte is overleden ons geacht medelid, de
heer

JAN ROOZENDAAL

Hij zal ons in dankbare herinnering blijven.

Bestuur en leden
Vordens Toneel

Vorden
mei 1983

Donderdagavond 19 mei a.s. kwartfinale
bekerwedstrijd

Pax - R.K.H.V.V.
Aanvang 19.00 uur. Terrein Pax, Hengelo
Gld.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 23 t/m 28 mei

G. ESKES
Levensmiddelenbedrijf, Vorden.

Schoenen ko-
pen ga eerst kij-
ken bij uw

vakman-
schoen-
winkelier

ELKE WEEK

leuke
aanbiedingen

Schoenen
Lederwaren

0
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

een

KORTING van 2O%
Graag tot ziens

Firma H. Hulstijn

Wilt u weer een mooie bloementuin, wij zijn weer
ruim gesorteerd in alle soorten

perkplanten
Vers uit onze kassen, ook voor handelaren.

Tevens geraniums
fuchia's
chrysanten stekken
tomatenplanten

Leeg materiaal meebrengen.

Zelfbedieningskwekerij

LJI IDCDO Pastorieweg 1, Baak
F! U D C.!! O Tel. 05754-406

Zonnewering en
tuinmeubelshow

VOOR ALLE SOORTEN ZONWERING
* Luxaflex
* Rolgordijnen
* Verosol

* Screens
' Rolluiken
Rolhorren

* Zonneschermen
Knikarmschermen

* Balastores etc.

VOOR EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE
TUINMEUBELEN UW ZAAK

b.v.
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL. 05752-1514

' Vraag gratis prijsop-
gaaf

" van alle soorten zon-
wering zijn monsters
aanwezig.

* eigen montagedienst.

Hengelsport speciaalzaak
Raadhuisstraat 16, Hengelo Gld.

Wij zijn weer klaar voor de start van een
nieuw visseizoen. Dat betekend dat er
voor elke klant voldoende tijd is om Uw
vragen te beantwoorden en adviezen of
voorlichting te geven.
We hebben weer een geweldige col-
lectie en keuze op alle hengelsportarti-
kelen, regenkleding, paraplu's en lok-
voer.

w.o de nieuwste
Kunnan carbon snoekbaar/Brasem en
swingtiphengels en onze nieuwste col-
lectie Milo tuien en pennen. Zowel voor
wedstrijd als voor recreatie vissers

Extra voorjaarsaanbieding
Europa 2000. diverse maten.

Te koop: bankstel, 3-zits-
bank, dames en heren fau-
teuils
Borculoseweg 54, Ruurlo.
Na zes uur.

Te koop: Puch Maxi bouwjaar
1980.
Rijwielbedrijf "Tragter",
Tel. 1256.

Te koop: Zündapp KS 50
1979.
Rijwielbedrijf "Tragter",
Tel. 1256.

Bejaardenboottocht op 31
mei naar Emmerik. Zonder pas
opgave nog t/m donderdag 19
mei.
Met pas t/m 27 mei bij de be-
kende adressen.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

GRINDTEGELS
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO

Pinkster-aanbieding
10% KORTING

op tennis- en badmintonrackets in de
merken Slazenger, Pinguin, Robey, Vi-
cort, Carlton, Pennex.

10% KORTING
op Badminton- en tenniskleding.

10% KORTING
op tennisballen van Aday, Dunlop, Sla-
zenger.

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden.

23 ME i PINKSTERDAG

TAKE IT EASY
ZONDAG 29 MEI TELEPHONE

Gazelle fietsen
zijn er wel in 25 modellen, sterke, lich-
te, snelle.

U bent welkom bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Telefoon 05752-1393, Vorden.

Tot Pinksteren

10% KORTING
Damesmantels - Damesjacks
Kinderjacks

op

RUURLO



Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

GOED NIEUWS VOOR U !
20 JAAR AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK

Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan houden wij een
feestelijke AUTOSHOW op
DONDERDAG 19, VRIJDAG 20 en ZATERDAG 21 mei,
dagelijks van 10-20 uur (zaterdag tot 18.00 uur).

Show van de nieuwste auto's van:
FORD, OPEL, SUZUKI, VOLKSWAGEN, RENAULT.
PEUGEOT

U bent van harte welkom - De koffie staat klaar

AUTOBEDRIJF H. A. GROOT JEBBINK
RONDWEG 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1794

T"»-̂ "'̂ ""-̂ '"̂ "*-

Zaterdag 28 mei

bal voor gehuwden
en verloofden

KERKEMEIJER
BORCULO

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr 17

Vorden

t e l 05752-2737
LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Wonen in een eigen huis is vaak
goedkoper dan in een buurhuis

Met de huidige lage rente is het nu tijd om aan een koopwo-
ning te denken. Wij kunnen zo'n woning voor U bouwen, ge-
schikt voor premie A.

Indeling: begane grond, L-vormige woonkamer, hal, keuken,
bijkeuken en berging.
Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer en zolder.
Bouwkosten: halfdubbel vanaf f 104.00,-.
Vrijstaand vanaf f 114.000,-

Inlichtingen: BOUWBEDRIJF

Lammerskampweg 2, Ruurlo. Tel. 05735-2139. 05730-2726

Welki•II l tips
voor nog meer tuinplezier.

PLASTIC SLANG 11 SLANGHASPEL
Geplastificeerde, halfronde
slanghaspel. Geschikt voor

slang.

Voor het sproeien van de
tuin, maar ook voor
autowassen, ramen wassen
enz. Kleur geel/zwart ge-
streept. \/2 . Rol a 25 meter.

Normale
prijs 27,75
Welkoop
aktieprijs

Normale
prijs 10,55
Welkoop
aktieprijs

SLANGEWAGEN
Geheel metalen uitvoe-y*
ring, voorzien van
verzinkte trommel
met water-
doorloop.
Geschikt
voor 60 m
slang '/2"
of 40 m 3/4;r.

Normale
prijs 63,25
Welkoop
aktieprijs

MELNOR
GAZON-
SPROEIER

4- Standen sektorsproeier
Groot sproei-oppervlak,
kan niet roesten.

Normale
prijs 24,50
Welkoop
aktieprijs

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis enïuin.voor Mens en Dier.

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 28 mei 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Je wordt met de dag zelfstandiger. Je beschikt over een eigen inkomen:
salaris, beurs of uitkering. Je krijgt acceptgirokaarten voor je eigen
abonnementen, contributies en zo. Wordt het dan niet eens tijd voor een
eigen, volwassen bankrekening? Dachten wij ook. Vandaar ons aanbod
(t/m 17 juni a.s.): een prachtige LP kado (zolang de voorraad strekt) als je
nu een spaarrekening met hoge rente bij ons opent, die gekoppeld is aan
een betaalrekening. Samen heet dat Kombi Pakket. Kom gauw langs!

. LP kado?

l',nn,-l; ('owley& Sylvester
.S'r;v<7>/r*>:

. . • • ;'
Ytirhn
Fama

• Kombi Pakket: kombinatie betaalrekening/
spaarrekening met hoge rente

• bankpasje voor geld opnemen
• overzicht van je geldzaken
• er is een kantoor in je buurt!

. ____

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
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Lord's Moor Singers
Op Tweede Pinksterdag, 's avonds /uilen de "Lord's Moor Singers" uit Heerenveen een optreden verzorgen in de Dorpskerk.
Dit stel jonge mensen (55 in getal) treden al een flink aantal jaren samen op. In de jaren zeventig legden zy zich toe op het zin-
gen van gospels. Momenteel treden zy overal in het land op met de door hen zelf geschreven musical "Brood om te delen". Een
musical die handelt over het leven v an Jezus. Tijdens hun optreden in Vorden zingen zij voor de pauze een aantal liederen uit ei-
gen repertoire, waarna de musical zal worden opgevoerd. Ds^ J. Zijlstra declameert tussen de bedrijven door enkele door hem
zelf geschreven gedichten. De organisatie van deze avond berust by de Interkerkelyke Jeugdwerkgroep in samenwerking met
de Raad van Kerken.

Vier granenbrood aangeboden

Zaterdag werd aan een aantal Achterhoekse burgermeesters, wethouders, en
genodigden waaronder de pers het viergranenbrood aangeboden.

Het viergranenbrood is; een n ieuw
produkt van het bakkersg i lde , dat op
de markt is gebracht in sa menwerking
met de ambachte l i jke molenaars in
Neder land .
Zoals de naam van het brood al /egt,
zijn in het nieuwe produkt v ier ver-
schi l lende granen verwerkt ; tarwe,
gerst, mais en rogge.
„Het is een volkorenbrood, dat rijk is
aan bouwstoffen en u i t e r m a t e vet-
arm", aldus bakker G.J.1V1. Nijrolder

uit Groenlo, tevens secretaris van de
afdel ing A chtcrhoek van het gilde. De
bes tuurders werden zaterdagmiddag
verwelkomd voor de prachtige molen
„De Vier Winden" in Vragender.
Door de imolenaar werden de gasten
in de molen rondgeleid. De molenaar
ve r t e lde hoe de v iergraan soorten, die
in het nieuwe brood in de molen
wordt ge malen.
I let viergranenbrood is in Vorden ver-
kri jgbaar bij Bakkerij van Asselt.

Vordens Tennis Park
De Mix I van Vordens Tennis Park
verloor t hu i s met 1-4 va PI Presikhaaf.

Op 28 mei thuis tegen Eerbeek kan de
tweede plaats bereikt worden. Mix II
leed ec n eervolle 2-3 nederlaag tegen

Neede. Mix III won met 3-2 van Doe-
tinchem.
De jeugd Mix verloor thuis met 1-4
van Gorssel. De heren I speelden met
3-3 gelijk tegen LTC uit Zutphen. In
deze poule staan drie teams gelijk bo-
ven aan. Ook hier op de laatste speel-
dag 28 mei waarschijnlijk pas de be-
slissing. De heren II verloren thuis
met 2-4 van Braamveld.
Bij de zondagcompetitie is de ont-
moeting Mix I - Neede afgebroken.
V.T.P. heeft hier nog steeds kam-
pioenskansen. Mix II won met 6-2 van
Wehl. Vorden heeft momenteel twee
punen achterstand op Hengelo, maar
krijgt deze ploeg op 29 mei nog thuis.
De heren I versloegen Schapekolk
met 5-1, waardoor er nog een theoreti-
sche kampioenskans is. De laatste
ontmoeting tegen Tepci zal dan met
5-1 gewonnen moeten worden. De
heren II zijn kampioen geworden
dankzij een 6-0 zege op De Maten.
Gelukwensen voor Hans, Bas, Jan,
Peter, Erik en Reind-Jan. De ploeg
promoveert nu naar de 5e klas.

Uit het Ratti-kamp
Erica'76 l - Ratti/at. 1:2-4
Met het kampioenschap in hun ach-
terzak moest Rat t i nog aantreden te-
gen Erica in Dieren. Ratt i speelde ge-
matigd, de punten waren niet meer
belangrijk. Na 20 minuten spelen kon
een speler van Erica alleen doorgaan,
kwam.nog enkele Rat t i - spc lersopzi jn

, maar wist deze te omzei-
am alleen voor keeper Was-

scoorde beheerst. 1-0. Vanaf
ent vond het Ra t t i nood
aar iets aan te doen. Maar de

nde keeper van Erica stond
n in de weg.

TTsl werd Henk Bul ten vervan-
gen door Boudewijn Smci t ink . Dat
betekende in de voorhoede meer
stootkracht. Roeland Paarlberg ver-
huisde naarde halfplaats . Na 2 minu-
ten spelen in de 2c hel f t maakte het
Boudewijn Smeitink een achterspeler
van Erica zo moeilijk dat deze keihard
de bal in de touwen joeg 1-1. R a t t i
bleef nu doorgaan. Erica had geluk dat
een keihard ingeschoten bal door
Smei t ink door de b innenkant paal
werd gekeerd. Toch kon Ratti de stand
verder uitbouwen in de 65e en 70e mi-
nuut door doelpunten van resp. Smei-
tink en Bert Maalder ink werd het 1-3.
In de 81e m i n u u t was het opnieuw
Smeitink die l-4 liet aantekenen. 5 mi-
nuten voor tijd werd de bal gespeeld
op de rechtsbuiten van Erica die op-
nieuw al leen door kon gaan en keeper

Meisjes A junioren kampioen

Wassink verschalkte met een listig
boogballetje 2-4. Daarmee was het
krui t verschoten. Rat t i behield daar-
door de voorsprong op Voorst met 5
pun ten . Doordat Voorst heeft verlo-
ren. Rat t i behaalde uit 20 wedstrijden
37 punten met een doelgemiddelde
van voor 131 doelpunten en tegen 16..

Sparta nieuws
Op zaterdag 7 mei werd in Doesburg
de jaarlijkse huisvrouwendag gehou-
den.
U it de hele regio waren de dames daar
na toe gekomen. Van Sparta was er
ook een groep. De dag werd door de
voorzitter van de organiserende vere-
niging U n i t a s geopend. Er werd be-
gonnen met volksdansen. Daarna was
er een demonstratie van de selec-
tieploeg van Unitas. De gezamenlijke
lunch werd in het dorpscentrum ge-
houden. Om ca. 13.30 uur werd weer
gestart, nu met de zeskamp. Dit spek-
takel had veel strijdlust en gelach tot
gevolg. Als winnaar kwam Olimpia uit
/u tphcn uit de bus. De dag werd be-
sloten met Jazz gym. Om ca. 17.00 uur
sloot de voorzitter een fijne en sportie-
ve dag.

Hemelvaartsrit
"De Graafschaprijders"
In Vorden waren op Hemelvaartsdag
in ieder geval al 55 personen vroeg uit
de veren om mee te doen aan een
orienteringsrit die reeds om 7.00 uur
van start ging. De heren Bert Regelink
en Harry Horsting die deze namens de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders" or-
ganiseerden, hadden een parcours ui t -
gezet met een lengte van 56 kilome-
ter.
Start en finish waren bij café-restau-
rant Schoenaker waar de heer D.J.
Rouwenhorst na afloop de prijzen uit
reikte. Prijzen bestaande uit bloemen
en planten.
De uitslagen waren:
Auto's A-klasse: 1. W.L1 Wisselink,
Ruur lo63 s t r a fpun ten ;2 .G . Verstege,
Hengelo,92;3. J. Luite&vIIengelo96;
4. C. Hogervorst, Te War l u l straf-
punten. 4R
Auto's B-klasse: l. LjKiravenstein,
Hengelo 222 strafpunten; 2. L.H. de
Boer, Vorden 240; 3. B.E. Statius,
Apeldoorn 241; 4. H. Visschers, Vor-
den 251 s t rafpunten.
Auto'sC-klasse: 1. Mej. J.H. Wisselink
86 strafpunten; 2. T. Mentink, Haaks-
bergen 134; 3. H. v.d. Maat, Wierden
13%; 4. G.J.A. Koenders, Zutphen
137 strafpunten.

Dammen
Na 6 van de 9 ronden maakt Henk
Ruesink nog steeds een kans op een
plaats bij de eerste twee, wat recht
geeft op deelname aan de na t iona le
halve finale.
In het afgelopen lange weekeinde
speelde Ruesink drie maal remise; te-
gene Tjerd Harmsma (Borculo),
Geert Berends (Huissen) en Theo
Leone. Koploper is Jeroen Goudt
(Enschede) 9 punten, gevolgd door
Theo Berends met 8 punten. Henk
Ruesink heeft 7 punten.

De Zutphense Don Boscoschool
heeft zich geplaatst voor de neder-
landse finale die op 28 mei 1983 in
Lunteren wordt gehouden.
In Hoensbroek werd een 2e plaats ve-
roverd achter de Talma school uit
Brunssum. Jürgen Sluiter behaalde

de meeste punten van het viertal , 8 uit
5. Michiel Boerkamp behaalde 6 pun-
ten; John Kuin en Rik Slütter 5 pun-
ten.

In Eibergen vond een sneldamtoer-
nooi plaats. Onderde 160 deelnemers
bevonden zich 9 DVC-ers. Wieger
Wesselink eindigde in de Hoofdklasse
in de eerste finalegroep op een keuri-
ge 5e plaats. Gerr i t Wassink werd 3e
in de 2e groep; Harry Graaskamp en
Wim Wassink werden resp. 5e en 8e in
de 3e finalegroep.
Simon Wiersma en Saskia Buist vielen
wat tegen in de Eerste Klasse. Eerst-
genoemde werd 4e in de 4e finale-
groep en Buist werd 3e in de 5e groep.
Henk Hoekman werd winnaar van
aspirantentoernooi. Een goede 6e
plaats was voor Wim Berenpas. Mar-
tin Boersbroek werd 5e in de 2e groep.
De winnaar van de teamprijs was
PDC uit Putten met 239 punten. DCV
eindigde als 6e met 179 punten.

Indejeugdgroep l leidt Jürgen Slütter
met 9 uit 6, gevolgd door Erik Brum-
melman 8 uit 6, Michiel Boerkamp 8
uit 7 en Wim Berenpas 7 uit 4.
Groep 2 wordt aangevoerd door Jaap
Brandenbarg met 14 uit 9. De 2e
plaats wordt gedeeld door Anja
Bouwman en Benny van Zuylekom
met 12 uit 7.

740 deelnemers
Avondvierdaagse Sparta
Dinsdagavond ging de door de gym-
vereniging "Sparta" georganiseerde
Avond-wandelvierdaagse van start.
Het is voor de zestiende keer dat
"Sparta" dit evenement organiseert.
In totaal vertrokken er rond 740 deel-
nemers, een aantal dat ongeveer gelijk
ligt aan vorig jaar.
Volgens voorzitter O. Wempe, heb-
ben de weersomstandigheden van
dinsdagavond toch nog wel een rol ge-
speeld. Hij was ervan overtuigd dat
het deelnemersaantal bij goed weer
groter was geweest.
Uitvallers waren er deze eerste avond
niet. Woensdag gaan de deelnemers
richting Warken-Leesten, terwijl de
wandelaars donderdag- en vrijdaga-
vond in de bosrijke omgeving van het
Galgengoor gaan wandelen. Vrijdaga-
vond vindt de intocht plaats vanaf Let-
tink, met medewerking van de mu-
ziekkorpsen Sursum Corda, Concori-
da en Apollo uit Laren.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!

BFj ons in d'n Achterhook
"Is t'r venaovund nog een of ander c i rkus in 't darp, 't is net of 'k un auto
met meziek d'r bi'j in de wiette heure en daor wöd ok wat bi'j ummee-
roep'n.
Altenao's Olbert kek zien vrouw vewonderd an: "Kö'j dan ens neet
heurn wat ze precies zekt? 't Wod toch wel hoge tied da'j de oorne 's weer
uut laot spuiten en as dat neet helpt mo'j ow un geheurapperaat anschaf-
fen. Maor um bi'j den auto te blieven: "d'r wod margen geraniums en an-
der grei veur 'n hof vekoch, dat is op 't markplein bi'j de karke. Daornaöst
heb ze daor ok nog wat andere dinge op touw ezet die un betjen volk mot
trekken".
"Dan mo'j daor ok maor 's hen en haal'n 't een en ander. De tulpen bunt
toch uutebluujd of umme-ewaaid, 't sleet t'r allemaole un betjen prötte-
lug b i j . 't Is now goed p lan tweer en dan he'w de boel zondag, as ow /Lis-
ter Grada kump, metene kas. Grada hef toch nogal gauw waal an te mar-
ken at de boel d'r maor zo zo bi'j lig, al zeg ze dat dan wel neet zo openluk.
Meestal krie'j dan wel un stek onder water wao'j 't met doen kont".
" 'k Hadde mien eigenluk wat anders in 't heuf ezet maor dat kan nog wel
un wekke wachten, schriel" micn straks maor op wa'k haal'n motte, dan
veget ik teminste niks".
"Dat ziet zelf maor 's, zo'n twintig geraniums he'w altied, wieters nog be-
gonia's, salvia's en pelunia 's , ziet maor 's wat 't veurdelugste is".
"Dank ow de koekkoek, i'j gaot maor netjes met anders haal ik toch net 't
vekeerde".

Zo gingen Olbert en Hentjen zaoterdagmargen, too zee de koffie op
hadd'n, nao 't darp. 'n Auto konn'n zee nog maor net kwiet, zo druk was 't
t 'r al. "Bi'j welken kearl m o'w hier eigeluk wean, zee loopt hier allemaole
deur mekare?", vroog Hentjen un betjen vewonderd.
"Vandage is alles een", wis Olbert te vetell'n, "ze doet allemaole met me-
kare, dan vangt ze mekare de vliegen neet af, snap i'j, en veur ons heft 't
veurdeel da'w now zat te kiezen heb".
"Da's jao prachtug", von ok Hentjen, die 't toovallug 's un keer eens was
met Olbert.
Too zee met de b luumekes klaor waarn wol Hentjen nog wat wetten van
de vvv die d'r ok met un kraom waarn as diensbetoon an de, gelukkug
volle, toeristen. Maor angezien Hentjen en Olbert nao 't buutenland
woll'n, konn'n ze eur daor neet volle wiezer maken, uutendeluk bunt ze
d'r ok veur Vorden en 'n Achterhook. Maor al hadd'n zee eur wel können
helpen, vestaon können zee daor toch niks. Daorveur "stampen de me-
ziek van de jonges völs te hard". Daor zo'j bekant gek van wodd'n. Goed,
un stuksken meziek is bes aardug, maor dan nog zee 't wel bi'j de weg
laot'n en neet h inder luk wodd'n veur anderen. Meschien kont ze daor un
volgende keer iets an denken!

En wieter kö'w 't allene maor mooi vinden wat de winkeliers-verenug-
ging met de bloemenkearls en de anderen hierop touw heb ezet. 't Bi eg
un stuksken gezellugheid in 't darp en gif veschillende verenuggingen de
meugelukheid iets an eur geldzörgen te doen. En da's dan mooi mete-
nommen bi'j ons in d'n Achterhook. ,, , e, tm.

Meisjes A junioren van volleybalvereniging "Dash'" /ijn kampioen geworden van de Troost Poule op 7 mei j.l.
De speelsters zyn: Rita v.d. Barg, Ingrid de Greef, C'aria Bosch, Henny Polman, Regien Tolkamp, Carolien Tol-
ka nip, , Nicolien Kooning, Joke Gosselink. Trainster Ria Tijink.

In onze

moderne en klassieke kolberts en pantalons

in mar., zwart en bordeaux v. a.

in tweedstoffen v.a.

l M. Alcantara blazers
Fijne streepjes o.a .wi
Licht gewicht ruitjes
Pantalons in div. stoffen en uitvoeringen

.v.a.
v a

235,-
169,-
279,-
165,-
185,-

Modecentrum Speciale aanbieding:

zomerpantalons
wasbaar van 69,50 nu

Ruurlo

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



MartcU cognac V.S.
fles 0.7 liter

Grants whisky 1 O 95
0.75 liter JLOT Coppelstock citroen

brandewijn

bakkerij
Volkoren-veredeld wit-knip wit
tijgerbrood-boerenwit-veredeld
tarwe-knip tarwe-boerenbruin-
grofvolkoren. «f *7ft
Al deze soorten per stuk / ̂ /

MelkboUen
zak 9 stuks

Pinksterslof met vruchten
en spijs. 600 gram nu

2.19
398

Standenstoel
wit met rood geblokte
kussens VS prijs

4995

Unica stoel
zelfdragend VS prijs

Tafel met parasolgat^SO 50
80 cm. wit of bruin VS prijs %^Bv •

Plastic bal
180gramJ~98-

zolang de voorraad strekt!
Colgate tandpasta
50 ml. pak 4 stuks 4r25-
En nu 3.- terug via bank of giro,

398

Fa deostick of roller

Wegwerpbekers
pak 100

2?5
2?5

Bokma
jonge jenever
l liter

Lambrusco 1980
fles 0.7 liter nu

Coppelstock vieux
l liter

Riojawijn
rood of wit per fles nu

Evita koffielikeur
0.7 liter nu

kruidenier

Koopmans bakmeel
per pak 4^43-

Porki aardbeienspek
grote

Q?8
179

Nutricia chocomel
l liter 4^8-
Bij 2 flessen gratis feestkaarten.

Calvé slasatis
0.5 liter 2^9-

Nescafé extra
200 gram &Q£r

Jamset
10cups-2-ri9-

198
929
198

Romi camping-
margarine buk 500 gram
VS pnjs

M
koffer 2 kilo
En nu bij iedere koffer 4.25 terug via bank
of giro

149
6?8

Cracottes
per pak 2-?25r

Sportlife kaugom
duopack .L69—

198
139

Kreyenbroek spijs-
broodjes pak 6 stuks 4-̂ 9-

Boterhamworst
groot blik 800 gram4r25-

Croma
per pakje-OröT—

149
375
Q80

Korenaar advocaat
0.5 lit

Lux afwas
400 gram

zuivel
Vruchtenkwark
8 smaken a 200 gram 2 stuks

Mona toetje toe
2 stuks

Coberco vanille vla
dagvers, l lit

68
19
49

Een jong paar kampeerde met Pinksteren in
Oeken

Hij wilde zwemmen, maar zij las liever boeken
Voor hem was geen water o nee
zijn vader ging altijd naar Oeken aan zee
Zij deed hem toen topografisch uit de doeken.

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!t

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Profiteer van deze gezellige Pinksterdagen
Trek er op uit en ga picknicken a la Renoir met
stokbrood, wijn en kaas. En... picknicken op z'n
Frans gaat ook goed in uw tuin, op uw balkon of
als het echt niet anders gaat gewoon in de kamer,
Haal de ingrediënten maar in huis, uw VS-markt
heeft ze. En.... echt voordelig. %

Chateau Ia Ramonette
1982 A.C Bordeaux
Een jonge voortreffelijke rode
wijn, iets onder
kamertemperatuur drinken.

Deze week per fles

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Vers van het mes...
Brie van de mat
100 gram

kruidenier

Carnaby slagroomtaart ft 95

795Braadkuikens
950 gram 2 stuks aöQ- nu

Hela curry ketchup
sta-tube 1000 gram

475

Arks chocolade
waaiers per pak-2-33-
Smith super chips
zout of paprika -UrQ-

l?8

Q?8

Coberco slagroom
dagvers, 1/4 liter 1̂

169

Jonker Fris doperwten t 49
extra fijn, 1/1 blik 4-38- JL •

K.G. koffie
500 gram vacuüm of bonen
O79-

«29

*"*€,
'*4*a

bloemen
Afgelopen week heeft u ons prachtige
assortiment Geraniums en Fuchsia's
kunnen bewonderen. Nu de narcissen en
de Tulpen zijn uitgebloeid, is het de tijd om
uw tuin, border en bloembak eens op te
fleuren. Het assortiment bestaat uit
Ie kwaliteit produkten. Het rijkt te ver om
alles op te noemen, maar hier geven wij u
een greep uit onze collectie:

Geraniums
staande of hangende
3 kleuren v.a. 4 voor

Fuchsia's
5 kleuren, 4 voor

iQpo

595Zware Hangfuchsia's
met waterschotel

Extra aanbieding
Roodstenen hangpot
met Hangfuchsia en/of
Geranium samen voor

Van onderstaande perkplanten hebben we
een pracht sortering

Perk Begonia's
per set a 6 stuks

Verbena
per set a 6 stuks

Afrikanen
per set a 4 stuks
Kom dit allemaal zien
kijken kost niets

350
350
175

groenten
Geldig van 19/5-21/5'83

Hollandse
Golden delicious
export kwaliteit, 3

398

Heerlijke boterzachte
Hollandse
bloemkool

Hollandse
Kas-aardbeicn
bakje a 200 gram

Heerlijk bij de barbeque,
'tijd..

bij uw party, bij
de maaltijc
Een schaal
Rauwkostsalade
Samengesteld uit diverse
groenten, voldoende voor 3 a 4 personen.
Iets peper en zout en/of mayonaise naar
eigen smaak toevoegen.

198

De dagaanbiedingen voor
dinsdag 24/5 en woensdag
25/5 treft u aan op de
aanbiedingskaarten voor onze
zaak

slagerij
Geldig van 19/5-21/5'83

Schotiderfilet
rollade
hele kilo

nuvi

098
Filet rollade
500 gram

Haas- en ribkarbonade
hele kilo

Kuikenbouten
hele kilo

Barbeqtieworst
per stuk

Biefstuk
100 gram

Schenkel met been
500 gram

748
998
648
Q?8
225
450

Dinsdag-woensdag; 24/5-25/5

Speklappen
kilo

Braadworst
kilo

Slavinken
100 gram

Leverkaas
150 gram

Ringleverworst
500 gram

398
398
)98
159
198

vleeswaren
98
98
49
69
98

Slagers achterham
100 gram

Katenham
100 gram

Boterhamworst
150 gram

Snijworst
150 gram

Gegrilde achterham
100 gram

salades
Sellery salade
200 gram

169
Een gezinnetje picknickte gezellig in Zwiep
daar zagen ze een man die zoekend rond liep
Ze opperden de een na de andere veronderstelling
en uiteindelijk werd het hun een ernstige kwelling
Totdat de man riep: kiek noe, hier ligt mien piep.

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

Zutphen-BorcuIo-Hcngclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Zeg nou zelf: brutale prijzen!
das toch mooi meeaenomeri

Met zo'n lekker lang PInksterweek-end voor de deur kan het nooit
kwaad Iets extra's In te slaan. Dan heeft u het In leder geval In huls als er
onverwacht bezoek voor de deur staat.
En, u weet het: al die boodschappen zijn bij Prijs-slag altijd uiterst
brutaal geprijsd. Kijkt u maar eens rond in deze advertentie.
Prettige dagen alvast!

%»

X5::

/ree/A

Colden wonder ••
tomatenketchup,
fles 340 gram
Augurken C,
zoetzuur, Vt pot _

Groenteman
Yogho-vogho,
literpak, aardbei of framboos
Mayonaise,
pot 0,5 liter

zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt

V S:Ü

Bourbon pudding,
vanille, chocolade, aardbei of
caramel ,

Rose zalm,
hele moot,
blik 212 gram

Knorr soep,
zakje, groente, kip of tomaat
Suikerklontjes,
kilo _

74

259

Beschuit, -s: 2
rol 13 stuks, Vrij Produkt •••• voor
Fourré biscuits,
rol 19 stuks, aardbeien of vanille _

Confilux extra jam
COnf ïtUre, pot 45C gram
aardbeien, kersen, abrikozen of
ananas 169

)9

Verkrijgbaar m onze filialen met een groenteafdeling
Prijzen geldig t/m 21 mei a.s

Hollandse
sla,

1e kwaliteit,
per krop

Hollandse
kom-
kommer,

1e kwaliteit,
per stuk

Hollandse
tomaten,

1e kwaliteit,
500 gram

Hollandse
radijs,

1e kwaliteit,
per bos

Hollandse
andijvie,

Kalkoen-
dijen,
diepvries,
pak ±800 gram

699 l
l

ergme, QP=OP

FiWrzakjes nr. 2,
pak 80 stuks

Heinz pikante
spread,
pot 300 gram

Frisdrank, _Q
literfles, sinas, cola of drink _ /y
Rosé d'Anjou,
A. C., f les 0,7 liter _ 3 voor lU,UU
Real cider,
demi-sec, fles 0,75 liter iyy
Kersen,
% pot _ _ _

Tafelmargarine,
kuip SOOgram, Vrij Produkt_
volny halfvolle
koffiemelk,
flacon 1065 gram

1e kwaliteit,
kilo

Zilveruitjes,
potje 370 ml.

99
179

nyy
.«H-v*

Keiler
Geister,
fles 0,7 liter

10PO

• <

,-
'..

Zeeuwse
mosselen,
potje 220 gram

149

Puntjes of bolletjes,
zak 6 stuks
Bahisen snacks,
zakje75gram,barbecue,baconof
pizza

Slagerij
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij Prijs geldig
van 18 t/m 21 mei a s

zoute pinda's,
zak 250 gram, Vrij Produkt _i
varkenssaté,
diepvries, 3 stokjes _^ 99

Slagersleverworst,
ring 500 gram ._
Abee huzarensalade,
bakje 150 gram _

Mora bitterballen,
diepvries, kilozak ^_
Aluminiumfolie,
rol 25 meter, Vrij Produkt _____

Wlat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier
20

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN


	CVO21-19-05-1983 deel 1
	CVO21-19-05-1983 deel 2

