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A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 11 2, telefoon 05752-6478

Ere-escorte voor Johan Bolink en echtgenote

Op donderdag 13 mei jl. bracht loonbedrijf Gebr. Dijkman uit de Wildenborch haar werknemer Johan Bolink 'n ere-escorte in verband met /ijn
huwelijk met mej. Wilina Groot Enzerink.

Politieke forumavond
De Stichting Sociaal Kultureel Werk in
Vorden heeft besloten in verband met de
gemeenteraads verkiezingen op woensda-
gavond 26 mei een politiek forum te orga-
niseren. Hoofdthema's op deze avond zal
het te voeren beleid en aanzien van de
sport- en welzijnsproblematiek zijn.
Dit om de verschillende verenigingen in de
gelegenheid te stellen van Uw standpun-
ten kennis te nemen en er eventueel vra-
gen over te stellen. Uitgenodigd worden
van iedere partij twee kandidaten van de
kandidatenlijst.
De diskussie zal gevoerd worden in ver-
schillende ronden waarin de forumleden
de gelegenheid krijgen op eikaars opmer-
kingen en die van het publiek te reageren.
Wij verwachten van de deelnemers dat zijn
rekening houden met het feit dat er zich
een groot aantal jeugdigen onder het pu-
bliek zal bevinden. Verder verwachten wij
van U dat U rekening houdt met het feit dat
voor veel mensen het bestuurlijk vakjar-
gon vaak een drempel is om aan de diskus-
sie deel te nemen. Wij hopen dat U zoveel
mogelijk helderheid en openheid wilt be-
trachten, Wij verzoeken U vriendelijk ons
vooraf op de hoogte te brengen welke kan-
didaten in het forum zitting zullen nemen.
Wij rekenen op Uw aanwezigheid en ho-
pen op een informatieve avond.

Hemelvaartsrit
"De Graafschapryders"
De Vordense Auto en Motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert op Hemel-
vaartsdag een orienteringsrit welke 's mor-
gens bij café Schoenaker van start gaat.
Deelname slaat open voor leden en niet-le-
den. Er kan worden deelgenomen met au-
to's motoren en bromfietsen in de A-B of
Toerklasse. De rit is uitgezet door Dolf en
Gerard Versteege. De tijd tussen de rit en
de prijsuitreiking zal worden opgevuld met
het spelen van enkele rondjes bingo.

Door te zwygen over het
kwaad, planten we het juist
voort
Met deze uitpraak beëindigde de Werk-
groep van Amnesty International de the-
ma-avond, die door de Vordense Vrouwen-
raaad in het Dorpscentrum georganiseerd
werd.
Op deze avond, die door belangstellenden
uit Vorden en omgeving bezocht werd,
kwam duidelijk naar voren op welke wijze
Amnesty International haar strijd voer te-
gen schendingen van de mensenrechten,
die helaas nog in vele landen plaatsvinden.
Amnesty is aktief in communistische , ka-

pitalistische en ongebonden landen, overal
waar mensen gemarteld worden, waar pro-
cessen uitblijven, waar politieke moorden
of verdwijningen plaatsvinden.
Ook werd^fc eens nadrukkelijk gesteld
dat iede^^Pmee kan helpen door het
schrijven Van een beleefde brief tijdens de
schrijfavond zoals die iedere eerste maan-
dag van de maand door de werkgroep ver-
zorgd wordt. Hier liggen altijd ook neder-
landse hrk^n, gericht aan ambassades in
Nederlan^Baar om overgeschreven te
worden. Juist omdat wij in een vrij land wo-
nen moeten wij van ons recht op meningui-
ting gebruik maken ten behoeve van men-
sen die dat niet kunnen, aldus de werk-
groep.
De Vrouwenraad droeg het organiseren
van deze avond bij tot het uit de weg rui-
men van misverstanden die soms blijken te
bestaan door gebrek aan informatie.

Successen voor
Sursum Corda
Op een festival in Zutphen georganiseerd
door D.W.G. behaalden de drumband en
Majorettes van SURSUM CORDA 15 mei
j.l. grote successen. Nadat men 's morgens
had deelgenomen aan het defilé en zich
toen als op een na beste groep presenteer-
de vertrok de Vordense groep naar Warns-
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3^7 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
r Geerken: vrijdag van 10.00 tot 1 1.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 1 1.00 tot 12.00 uur.

Zoals bekend worden de verkiezingen voor
de gemeenteraad dit jaar gehouden op 2 j u-
ni. De uitslag van de vorige gemeente-
raadsverkiezingen werd bekend gemaakt
in de boerderij nabij het kasteel. Dit is voor
deze verkiezingen echter niet het geval. De
uitslag wordt thans bekend gemaakt in het
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat. U
bent daar van harte welkom.

Raadsvergadering d.d. 25 mei 1982
In deze vergadering, die om 19.30 uur be-
gint en zoals gebruikelijk wordt gehouden
in het Kasteel, komen onder meer de vol-
gende punten aan de orde.
— vaststelling "Verordening op de heffing

en invordering van rechten in verband
met ontsmetten van veewagens".

- Voorlopige vaststelling gemeente-reke-
ning 1979.

Verlende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode van 24 mei tot en met 29 mei
een collectevergunning afgegeven aan het
Nederlandse Rode Kruis.

Glasinzameling
Tien redenen om éénmalig glas in te zame-
len:
Er zijn minstens tien redenen te noemen
waarom éénmalig glas naar de glasbak
moet en niet in de vuilnisbak.

1. Verkleining van de afvalberg omdat
door glas gescheiden van ander afval in
te zamelen en te gebruiken voor produk-
tie van nieuw glas, aanzienlijk minder af-
val verwijderd behoeft te worden.

2. Een besparing van ruim 35 procent
wordt bereikt op het energiegebruik
voor het smelten van het glas en voor het
winnen van grondstoffen indien voor de
fabricage van nieuw glas uitsluitend af-
valglas wordt gebruikt.

3. Behoud van de natuur omdat door het
gebruik van afvalglas minder zilverzand
en kalk uit de natuur nodig is.

4. Minder milieuverontreiniging omdat so-
da, waarvan de produktie nadelige ge-
volgen heeft voor het milieu, een grond-
stof voor glas is die bij het gebruik van af-
valglas niet behoeft te worden gebruikt.

5. Aanzienlijke besparing op de kosten
voor het ophalen en verwerken van het
huisvuil indien glas gescheiden wordt
van het overige huisvuil.

6. Minder slijtage aan de ovens bij verbran-
ding van huisvuil zonder glas.

7. Beter compost. Wordt van het huivuil
compost gemaakt, dan wordt de kwali-
teit beter naarmate er minder glas in zit.

8. Minder kans op verwondingen van de-
gene die de vuilniszak buiten zet en van
de vuilnisophaler, als er geen glas in de
zak zit.

9. Glas behoudt zijn kwaliteit ook als het
steeds wordt omgesmolten.

10. Ook in internationaal verband, zoals

in de Europese Gemeenschap, wordt deze
vorm van „scheiding aan de bron" aanbe-
volen en met succes uitgevoerd.
Om deze redenen nog meer kracht bij te
zetten willen wij u vragen:
— de doppen, kurken en dekseltjes niet in

de glasbak te werpen.
— de flessen, potten e.d. even om te spoe-

len.
— geen aardewerk of plasic flessen in de

glasbak te werpen
— het glas alleen overdag in de bakken te

werpen.

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

Verleende bouwvergunningen
— aan de heer K. van Doesburg te Vianen,

voor het bouwen van een woning aan de
Stationsstraat alhier.

veld om daar bij het "Graffel" de aktivitei-
ten luister bij te zetten.
Toen brak het moment van spanning voor
beide groepen aan: nl. deelname aan het fe-
stival. Beide groepen brachten het er uit-
stekend van af. Beide groepen behaalden
een Ie prijs! De drumband een Ie prijs met
235,5 punten en de majorettes een Ie prijs
met 103,5 punten. Voorwaar een prachtig
resultaat!
Tevens behaalde de hoofdmajorette van
SURSUM CORDA, Gretha Zweverink,
het hoogste aantal punten voor de hoofd-
majorettes. Zo werd deze zaterdag in alle
opzichten een extra zonnige dag voor deze
Vordense Vereniging, 's Avonds werd men
ingehaald door het muziekkorps en bleef
men daarna nog een moment bij elkaar om
nog eens na te genieten van deze mooie
maar toch ook wel vermoeiende dag.

Achtkastelen tocht op
Hemelvaartsdag
De WV te Vorden organiseert op donder-
dag 20 mei (Hemelvaartsdag) een Acht Ka-
stelen Tocht per fiets. De start is 's morgens
vanaf het Marktplein. De mogelijkheid be-
staat om na afloop van de tocht deel te ne-
men aan een Gelderse koffietafel, waar-
voor f 15,00 betaalt dient te worden. Kinde-
ren tot en met 12 jaar half geld.

Nutsfloralia
Nu het weer voorjaar is geworden, is het
weer de tijd van Floralia om stekplanten
uit tereiken aan de kinderen van de lagere
scholen en aan de volwassenen.
De plantjes worden geleverd door de fa.a
Kettelerij.
De jaarlijkse tentoonstelling zal dit jaar
worden gehouden op l, 2 en 3 oktober in
het Dorpscentrum. ^t
Wij hopen dan vele stekplai^n terug te
zien om mee te dingen naar de vele prijzen.
Begin September wordt weer een bloem-
schikcursus gegeven nadere gegevens wor-
de later in „Contact" bekend gemaakt.
Inlichtingen omtrent de uitrü^ig van de
stekplanten vindt u in een ^^Brtentie in
dit blad.

Jaarvergadering
Jong Gelre
Voor de jaarvergadering van Jong Gelre
afd. Vorden bij hotel Bloemendaal bestond
een goede belangstelling. Secretaris Jan
Hendriksen gaf een verslag van het jaar
1981 met als hoogtepunten de derde
avondfietsvierdaagse met ca. 500 deelne-
mers en de jaarlijkse toneeluivoering en
feestavond in samenwerking met N.B. V. P.
en G.M. V.L. Verder werd opgesomd drop-
ping, kegelavond, sportavond, barbeque
en deelname aan diverse regionale en pro-
vincionale activiteiten. Men had het afge-
lopen jaar een klein ledenverlies t.o.v. '80.
Ook de agrarische commissie kon terug-
zien op een geslaagd seizoen, daar de geor-
ganiseerde avonden zeer goed geslaagd
waren. Men hield avonden waar de volgen-
de onderwerpen onder meer aan de orde
kwamen, economische deelboekhouding,
sociaal economische voorlichting. Verder
organiseerde men nog een trekkerbehan-
digheidswedstrijd en een rundvee beoor-
delingswedstrijd. Het seizoen werd afges-
loten met een excursie.
De penningmeester leverde een keurig
jaarverslag af en hieruit bleek dat het steeds
moeilijker wordt om rond te komen. Ookal
omdat de afdracht van de contributie naar
de provincie trendmatig wordt verhoogd.
De contributie werd voor het komende jaar
met f2,50 verhoogd in de afdeling.
De avond werd besloten met een bingo.
Het programma voor de komende tijd: vrij-
dag 28 mei klootschieten in Barchem opga-
ve bij Henk Tjoonk tel. 1268 en Jan Hen-
driksen tel. 6764. Op 6 en 12 juni regionale
en provinciale buitensportdagen in de
Veldhoek en Zutphen. Een barbeque op
ISjuni .

Bromfietser en fietser
te val
Bij een verkeerde inhaalmanouvre op de
Ruurloseweg kwamen zowel de fietser als
de bromfietser op het wegdek terecht. Bei-
den liepen hierbij schaafwonden op, ter-
wijl de bromfietsbestuurder ook nog een
sleutelbeen brak.

Jaarlijks uitstapje
dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield dezer da-
gen haar jaarlijks uitstapje. Na eerst een
kop koffie aangeboden gekregen te hebben
door café De Herberg, vertrok het koor
naar Laag Soeren waar een tocht per huif-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

kar werd gemaakt door de bosrijke omge-
ving. In Loenen in hotel Bosoord deden de
dames zich ten goede aan een koffietafel.
Vandaaruit werd een tocht met een stoom-
trein gemaakt naar Apeldoorn. Via Beek-
bergen en Arnhem ging men per bus naar
Doesburg waar het dameskoor de mosterd-
hoeve bezocht. In de namiddag vertrok
men huiswaarts, alwaar de dag besloten
werd met een borreluurtjes en aansluitend
een diner in De Herberg.

Hemelvaartsdag 1982
Veertig dagen na Pase vieren we de Hemel-
vaart van Jezus Christus. Zijn werk op aar-
de is volbracht en de Geest van Vader én
van Zoon werkt door in en via de mensen.
"Hij die bij ons is geweest, werkt verderaan
zijn plan."
De Gereformeerde kerk én de Hervormde
gemeente houden op de Hemelvaartsdag
een gezamenlijke dienst in de Gerefor-
meerde ker aan de Zutphenseweg.
Het aanvangsuur is gelijk aan dat van de
zondagmorgenskerkdienst. Iedereen is er
welkom.

Dienst van Schrift en Tafel
a.s. Zondagmorgen 23 mei, zondag Exaudi
= Hoor,-Hoor; naar Psalm 27:7, zal er D. V.
in de Hervormde Dorpskerk gehouden
worden een Dienst van Schrift en Tafel,
van Woordverkondiging en Viering van de
Maaltijd van de Heer. Ds. Veenendaal
hoopt deze dienst te leiden.

Pinksteren, 30 en 31 mei
Pinksteren is letterlij k "de vijftigste dag" na
Pasen. Heel Gods kerk viert dan de komst,
de uitstorting van de Heilige Geest. In de
Hervormde dorpskerk zullen, zo is de plan-
ning, op de Ie Pinksterdag twee kerkdien-
sten gehouden worden: De vroege Pink-
ster-gezinsdienst in samenwerkinng met
Zondagsschool en Jeugdkerk en Jeugd-
koor "Inter-Christ" en daarna de Pinkster-
dienst op het bekende zondagmorgen-uur.
Op de 2e Pinksterdag wordt er een gezame-
lijke dienst gehouden.
Vroegtijdig nodigen we u uit het Pinkster-
feest mee te vieren. In alle kerken, in ste-
den en dorpen wordt het Pinksterfeest ge-
vierd. Wat zouden we immers zijn zonder
Gods Geest.

GEBOREN : Geen
ONDERTROUWD: J. Rem en A. ten
Hoonte.
GEHUWD: C.J.P. Kluft en A.W.I. Enge-
len: J. Bolink en W.W. Groot Enzerink:
H.J. Zoerink en J.W. van den Vlekkert:
F.J.A. Wilbrink en E.I.M. Pijnappel.
OVERLEDEN: Geen.

R. K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Hemelvaartdag 20 mei 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink gez. dienst in de Geref. kerk.
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. K. Feenstra,
19.00 uur ds. K. Feenstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink gez. dienst
in de Geref. kerk.
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, Dienst van Schrift en Tafel.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. H. Onstein, Lochem.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Donderdag 20 mei J.H. Slot, Neede. tel.
05450-1300 en B.J. Reintjes, Doetinchem,
tel. 08340-24006.
Zaterdag 22 en zondag 23 mei J.H. Slot,
Neede. tel. 1300

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 22 en zondag 23 mei dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
genden konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Donderdag 20 mei dr. Breukink. Tel. 1566.
Zaterdag 22 en zondag 23 mei dr. Wechge-
laar, tel. 1566. Tevens de komende week
avond en nachtdienst.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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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Langs deze weg willen wij ie-
dereen danken voor de belang-
stelling en deelneming die wij
mochten ondervinden bij het
overlijden van mijn man, vader,
zoon, schoonzoon en grootva-
der

GERRIT STAPPER

Uit alle naam:
Fam. Stapper

De Bongerd 1
7251 CC Vorden

Te koop: Peugeot 504 bj. '75
met LPG en zwart + witte scha-
pen vachten.
Tel. 05752-6831

Woonruimte te huur in Keyen-
borg. Vrije opgang met gebruik
van keuken.
St. Jansstraat 69, Keyenborg.
Tel. 05753-1329.

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.
Lessen in Opel Ascona.

Te koop: slaplanten
G. Voskamp, Larenseweg 4,
Vorden

Van de boekweite bu'j neet
eerder zeker dan a'j ze in de
mage hebt, zei de boer toen
de pannekoeke in het vuur
veel en hè dach hierbie an
de gasansluting.
Deurumme stemt hè op de
WD.

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

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN- TEL. 05752-1971

Diverse Dessins Rolgordijnen
en Balastores
uit voorraad tegen scherpe
prijzen.

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24
Vorden.

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

Aan de woningbouw
moet alle aandacht
worden besteed

Ook al zijn er door
voorschriften van de
landelijke overheid
voor onze gemeente
beperkte mogelijkhe-
den, toch moet het
streven er op gericht
blijven de bouw van
woningen te bevorde-
ren. Aandacht moet
daarbij óók worden ge-
geven aan woning-
bouw op terreinen in
de gemeente, die nog
niet bebouwd zijn (de
z.g. open plekken).

Stem
straks
op het

Dat is een partij
die doet wat hij

belooft!

GERARD RATERINK
en

RIKIE FOKKINK

Wij hopen te trouwen op woensdag 26 mei
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis „Kas-
teel Vorden".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur in de Hervormde kerk te Vor-
den door ds. J.C. Krajenbrink.

Gelegenheid tot gelukwensen tussen 16.00
en 17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

Toekomstig adres:
De Heurne 52, 7255 CL Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Zondag 23 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit D.V. samen met onze kinde-
ren te vieren op vrijdag 28 mei.

MARINUS BERENPAS
GERDA BERENPAS-

BROEKGAARDEN

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Café-
Restaurant „De Boggelaar", Vordenseweg
32, Warnsveld.

7231 RK Warnsveld, mei 1982
„Scheurhorst", Hekkelerdijk 14.

Op donderdag 27 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind ons 50 jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

H. EGGINK
H.J. EGGINK-BEEFTINK

Receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur in zaal
de Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Mei 1982
't Jebbink44
7251 BN Vorden.

Diep bedroefd deel ik u mede, dat heden is overleden
mijn inniggeliefde vrouw

HELENAENZERINK
echtgenote van Egbert Johannes van Tongeren

op de leeftijd van 87 jaar.

Veel dank ben ik verschuldigd aan allen in het Berkelpa-
viljoen te Zutphen die haar met liefde en zorg hebben
omringd.

E.J. van Tongeren.

7201 AA Zutphen, 17 mei 1982
„'s Heerensteen" kamer 306.
Coehoornsingel 5.

De crematie zal plaatshebben woensdag 19 mei om
8.30 uur in aula 2 van het crematorium te Dieren. Aan-
sluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium.

het nieuwe
denken
over lopen

Doelstellingen van de V.V.D.
voor de komende
Raadsperiode:
1. Beheersing van het uitgavenniveau

2. Gasaansluiting in Buitengebied

3. Verkeersveiligheid

4. Overname en onderhoud van
openbare (zand)wegen

5. Geen afwenteling van financiële
ombuigingen naar de Onroerend-
goedbelasting.

Wolky 's zijn er voor hem en haar
exclusief bij:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Niet terug naar
'oude tijd,

maar voor een pro
gressief beleid

Voorjaarsaktie vrijdagmarkten
De Vordense Marktverenigtng en de marktkooplieden
houden op de markten van 21 en 28 mei en 4 juni wede-
rom een grote voorjaarsaktie met de bekende bonnen.
U weet het: bonnen deponeren in een op de markt
staande bus. Trekking 4 juni v.m. 11.00 uur door de voor-
zitter van de marktvereniging.
Prijswinnaars dienen, bij de trekking aanwezig te zijn
om de prijzen terstond persoonlijk in ontvangst te kun-
nen nemen.
Verg. verl. d. K.V.K. en F v. N-0- Gld. d.d. 22 mei 1982
nr. 82012

Het bestuur.

2
PvdA

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Nutsfloralia
Uitreiking stekplanten voor volwassenen:

Fuchsia (paars met rood grote bel)
Bladbegonia
Prijs per stel f2,75

Uitreiking is op woensdag 26 mei 's middags van 3
tot 4 uur bij hoveniersbedrijf Kettelerij,
Zutphenseweg, Vorden.

Opgave bij:
- Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, Tel. 1743
- Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, Tel. 1351
— Mevr. Hesselink, Molenweg 15, Tel. 1555

Voor de schoolkinderen
Perlargonium (garaniurh rood)
Ster v. Bethlehem (wit)
Prijs per stel f2,75

De plantjes voor de schoolkinderen worden woensdag
26 mei op school uitgereikt.

Deze tapijtaanbiedingen springen eruit!!!

Woonkamertapijt
400 br. grove nop, zuiver scheerwol
(Bergoss)
van: f 359,-
nu
+ gratis leggen p.m.
(Slechts 1 rol voorradig)

Woonkamertapijt
400 breed nylon zware kwaliteit
van f 185,-
nu
+ gratis leggen p.m.

Woonkamertapijt
400 br. zuiver scheerwollen berber
van f 262,-
nu

+ gratis leggen

229,-
p.m

Velourstapijt
(beige) 400 breed van 98,- zolang
de voorraad strekt voor: £% f±

+ gratis leggen

HELMINK b.v
Zutphenseweg 24, Vorden
Tel. 05752-1514

* Deze aanbiedingen zijn geldig t/m
zaterdag 22 mei.

* Gratis reservering voor
latere levering

mmmmm mmimm
m

20 MEI HEMELVAARTSDAG

ES CIGAl ES
ZONDAG 23 MEI

BILL BRADLEY BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

JAPONNEN WEEK
HOOGZOMERJURKJES va 29,50
JAPONNEN k / m v a 3 9 -
Grote kollektie T-shirts, zonnetruitjes, blouses z/m.

Ruurlo



Betaal toch geen cent teveel...
Miz^ «L^ î̂ ^—..^L. f__t_tL_^ f_rr • FJ^••• • -•§•^ iWleriekent

Nougat glacée
pak 200 g ram
van 2.49 voor

i—+-m-m^^^

198
Voorjaarssnoep
melange
grote baal, kilo
van 5.95 voor

u475
Bros repen
melk of puur
pak 5 stuks
van 2.49 voor

209
Smelik
reuzen
krakelingen
van 1.98 voor 179
Gevulde
eierkoeken
pak 4 stuks
van 1.49 voor

41B
Honig macaroni
rood of groen
pak 500 gram
van 1.49 voor

429
Honig mix
voor macaroni
of spaghetti
van 1./9 voor

129
Knorr
satehsaus
per pak
van 1.98 voor

diep, plat of
dessert met
kruidendekor
van 3.75 voor

Borden

949
Spaanse
bood-
schappen-
tas
van 2.95 voor

179
Seno
bestekbak
bruin/beige

4.75 voorvan

998
Curver
wasmand
bruin. 50 cm.
van 12.95 voor495

Houten
wasknijpers
pak 50 stuks
van 1.79 voor

Geldig van 21/5 • 22/5

Varkens-
fricandeau
500 gram

Hamlappen
500 g ram 598
Per kilo
voordeliger! 1Q98
Snitzeis
100 gram 17*
Braadworst
hele kilo 798
Maandag:
Verse
varkenslever
500 gram 2.98
heefkllo

Leverkaas
150 gram

498

149

Geldig 21 en 22 mei

Aardbeien
500 gram 998
Sla
2 forse kroppen 138
Grote maat export
Tomaten
500 gram

f98
Kleine maat
C-Tomaten
kilo

938
Golden
delicious
3X'/2 JT//O

495
Prachtig
Gemengd
boeket
samengesteld
uit witte violieren-rode astroe-
merla, blauwe Irissen.
Deze week slechts...

49S

VSmarHt!
Florijn
citroen
brandewijn
1 liter nu 11**
Keiler-
geister
fles 0.7 liter
van 3.45 voor

999

Casino wit
800 gram
deze week

Zachte
puntjes
zak 10 stuks
nu

199

Vers van het mes
Goudse kaas
Jong
kilo 67$
Coberco
dagverse
vanille vla
1 llterpak 1?9

jacky
chocoroom
van 1.99 voor 1?9
Blue band
margarine
pak 250 gram
nu nog

Q69
Corso
camping-
margarine
blik 500 gram 1?*

Dinsdag:
Hamburgers
3 stuks
plm. 250 gram

Parijzer
boterham-
worst
150 gram

248

Komt dat zien, uw VS markt
brengt deze weken weer een
prachtig assortiment aan
perkplanten. Deze week nog-
maals 4 stuks Geraniums of
Fuchsla's voor slechts 10.-(PrlJs
per stuk 2.75) zoals u van ons
gewend bent. 1e kwaliteit en
messcherpe prijzen!!!

VanNelle
afternoon
theezakjes
VS prijs

VLEESWAREN
Runder-
rookvlees
100 gram

luchtverfrisser
kamperfoelie
van 2.49 voor

MARKTOetker
taarthulp
d/V. smaken
van 3.95 voor

reen-
slippers
div. kleuren
van 1.95 voor

Schouder-
ham
150 gramSnijworst

150 gram
Sandeman
sherry
medium, seco
ofcream.
per fles
van 7.75 voor

Goud
salami
100 gram

Good-
morning
shampoo
400 ml.
van 2.95 voor

Johma
haring
salade
rood, 100 gram

Dixan
vat 4 kilo
geen 14.95
maar nu

Ho/s
donatin
2.5 kilo
van 6.95 voor

Head & shoulders
anti roos shampoo
150 ml.
van 4.98 voorZilveruitjes

3/4 pot
van 1.69 voor
venz chocolade
vlokken
melk of puur
pak 200 gram
van 1.89 voor

Ge/d/g van 21/5 • 26/5 '82

Bon o mei
magen
vruchten yoghurt
llterpak
aardbeien of bosvruchten
van 1.98 voor

Erahalvarlne
kuip 280 gram
van 0.99 voor

Boterhamworst
blik 800 gr.
van 8.98 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO -HENGELO IGLO i RUSSEN GROENIG GOOR VORDEN
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Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 2 juni
Korte samenvatting P.v.dA. verkiezingsprogramma
Inleiding
In vergelijking met het begin van de jaren zeventig is er in Vorden veel tot
stand gekomen; achterstandsituaties zijn op bepaalde gebieden wegge-
werkt. Te denken valt aan de binnensportaccomodatie (sporthal), dorps-
centrum, zwembad, bibliotheek e.d. terwijl ook het buitgebied niet is ver-
geten (wegverbetering, riolering Kranenburg etc.). Ook de openheid en
openbaarheid van het bestuur zijn sterk verbeterd. In al deze zaken heeft
de Vordense P.v.d.A. een actieve rol gespeeld.
De economische teruggang legt een schaduw over datgene, wat we nog
moeten realiseren. Ook de gemeente moet bezuinigen. In de komende ja-
ren moet derhalve zo goed mogelijk worden omgesprongen met de ge-
meentelijke gelden. Een sterke verhoging van de onroerendgoed belas-
ting wijzen wij af, gezien de steeds hoger wordende woonlasten voor de
mensen.

Werkgelegenheid
• Niemand heeft de illusie, dat de gemeente de werkloosheid kan ophef-
fen. Toch kan er wel wat gebeuren.
• Initiatieven moeten genomen worden om voldoende industrieterrein
in eigendom te verkrijgen (momenteel is er vrijwel niets meer).
• In samenwerking met andere gemeenten kan geprobeerd worden
werkgelegenheid naar Vorden (en naar de Achterhoek in het algemeen) te
halen.
• Bij het opstarten van ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven
kan de gemeente helpen b. v. door leegstaande gebouwen ter beschikking
te stellen.
• De middenstand en de boeren moet een gezonde bedrijfsvoering mo-
gelijk worden gemaakt. Obstakels, die een positieve ontwikkeling belem-
meren en die als zodanig geen funktie hebben, moeten worden bestreden.
(Denk aan de vele regels en voorschriften, waar nog wel wat kaf tussen het
koren zit.)
• Het bevorderen van het toerisme achten wij een goede zaak voor de
Vordense middenstand en de werkgelegenheid.

Welzijn
• Maatschappelijke ontwikkelingen (toenemende werkloosheid, ar-
beidtijdsverkorting) zijn voor de Vordense P.v.d.A. reden speciaal het
Jeugd- en Jongerenwerk aktiever dan in het verleden te ondersteunen.
• Ook de Stichting Sociaal-Cultureel Werk kan op onze blijvende steun
rekenen.
• Voor de groep mensen, die niet kunnen deelnemen aan het arbeids-
proces, moet een alternatief worden geboden. Het verrichten van b.v.
vrijwilligerswerk, voor mensen, die een uitkering genieten moet mogelij k
zijn. Samenwerking in regionaal verband (b.v. via de Stichting de Opvang
te Hengelo) is daarbij nodig.

• Het muziekonderwijs (Muziekschool Zutphen) zal verandering on-
dergaan. Muziekonderwijs moet binnen het bereik liggen van alle leerlin-
gen van het basisonderwijs.

Verkeer
• De P.v.d.A. Vorden is voorstander van het omleiden van het doorgaan-
de verkeer. De huidige Rondweg biedt, na de nodige aanpassingen en
voorzieningen voor aanwonenden, mogelijkheden daartoe.
• Het huidige beleid voor verkeersvoorzieningen in de woonwijken
dient te worden voortgezet.
• De aanleg van méér fietspaden in het buitengebied is mogelijk, wan-
neer de mogelijkheden die de Provincie daartoe biedt, beter worden be-
nut.

Onderwys
• Het gemeentebestuur dient te beseffen, dat zij voor het openbaar on-
derwijs het schoolbestuur is.
• Buitenscholen moeten in stand worden gehouden, zolang zij een so-
ciale funktie hebben en de kwaliteit van het onderwijs verantwoord is.

Sport
• Het subsidiebeleid moet niet meer worden afgestemd op tekorten,
maar op het beleid dat de vereniging voert.
• De uitbreiding van de sportvelden van de v.v. Vorden, de scholen en
andere gebruikers verdient een zorgvuldiger onderzoek.
• Een oplossing voor de buitenmanege moet binnen afzienbare tijd wor-
den gevonden.

Zelfstandigheid
Onder erkenning van de noodzaak tot samenwerking met buurtgemeen-
ten, zal de Vordense P.v.d.A. zich blijven inzetten voor het behoud van de
zelfstandigheid van onze gemeente.

Kernwapens
Mocht oj^rhoopt worden besloten tot het plaatsen van de ni
wapens|^p zal de P.v.d.A. Vorden zich verzetten tegen de pl
van op Vordens grondgebied.

e kern-
g hier-

Tenslotte
woensdag 2 juni a.s. zal in grote mate bepalen w a l i n de ko-fb

,<3IRt
Uw stei
mende ̂ ^aar in de gemeenteraad tot stand wordt gebracht. (SPÖerhal ve
wel stemmen, want ondanks alle kritiek geldt nog steeds het oude gezeg-
de: Wie niet stemt, stemt op de tegenpartij!

UKUNTDEKNOP
OMDRAAIEN.

HELP ONS HELPEN. GEEP.

Rode Kruis houdt collecte
U kunt de knop omdraaien wij niet.
Dat er in de wereld heel veel verschrikkelij-
ke dingen gebeuren, hoeven wij u eigenlijk
niet te vertellen. Een aardbeving in Algeri-
je. Noodtoestand in El Salvador. Gevluch-
te Cambodjanen in Thailand. Ontheem-
den in Zimbabwe. Aanhoudende droogte
in de Sahel...
Met onverbiddelijke regelmaat slaat het
noodlot toe. Dat is u bekend. U kunt geen
krant openslaan, of u wordt ermee gekon-
fronteerd. U kunt er zelfs bijna dagelijks
ooggetuige van zijn. In een gemakkelijke
stoel, voor de televisie.
Waarom willen wij er dan langs deze weg
opnieuw uw aandacht op vestigen? Het
antwoord op die vraag is niet zo moeilijk.
Gewoon, omdat u, zich één ding heel goed
moet realiseren. Namelijk, dat het Rode
Kruis er voortdurend midden in zit. Dat het
Rode Kruis geen keus heeft uit andere - leu-
kere - programma's. Dat ü de knop kunt
omdraaien. Wij niet.

U zit ervoor. Wij staan ervoor.
Het hele jaar door staat het Rode Kruis
klaar om hulp te bieden. Niet alleen in Ne-
derland, met de vakantieprojecten, de snel-
wegenambulances, de bloedtransfusie-
dienst of de werving van orgaan donors, om
maar eens een paar voorbeelden te noe-
men. Nee: de héle wereld kan op het Rode
Kruis een beroep doen. Van Roemenië tot
Oeganda, Van Nicaragua tot de Filippij-
nen. Voor dekens, voor tenten. Voor voe-
ding, medikamenten, vaccins. Medische

teams en apparatuur. Het Rode Kruis kiest
geen partij, maar helpt letterlijk overal
waar mensen in nood verkeren.
Mensen die gewond zijn, honger hebben,
ziek zijn, kou lijden, dakloos zijn, of op de
vlucht. Sta ons daarom toe, dat wij ook dit
jaar weer één keer een beroep doen op uw
portomonee. Om ons te helpen om door te
gaan met het werk, dat wij moeten doen.

Het geeft niet hoe u geeft. Als u maar geeft.
Steeds weer kost ons werk veel geld. Heel
veel geld. Er is altijd te weinig. Helaas kun-
nen wij daar niets aan veranderen. Daarom
hebben wij ieders steun ook zo hard nodig.
Voor de kleinste bijdrage zijn wel al dank-
baar. Loop onze kollektebussen dus niet
voorbij. Geef aan onze Rode Kruis vrijwilli-
gers. Geef op straat. Geef aan de deur, wan-
neer ze bi u aanbellen met een kollektebus,
met een intekenlijst of om giftenenvelop-
jes op te halen. U kunt ook geld overmaken
per bank of per giro. Het geeft niet hoe u
geeft. Als u maar geeft. HELP!!!

Vorden: uithuilen en
opnieuw beginnen
"Wij kunnen er ook niets aan doen. We bie-
den Vorden de kansen maar als ze er dan
niet ingeschopt worden kunnen wij het ook
niet helpen", aldus vertrouwde ons zon-
dagmiddag een supporter van AD toe, na
afloop van de competitiewedstrijd tussen
AD en Vorden welke ontmoeting in een 3-
2 zege voor de mannen van Aalten eindig-
de.
Door dit resultaat moet Vorden de 4e klas
KNVB verlaten en zal de ploeg volgend sei-
zoen in de Hoofdklasse moet trachten het
verloren gegane terrein te herwinnen.
De bewuste supporter uit Aalten zei niets
teveel, want wanneer Vorden ooit een wed-
strijd had moeten winnen, dan was het wel
deze tegen AD. Kansen te over, maar be-
nutten, ho maar.
De AD-spelers wensten zich in feite hele-
maal niet zo druk te maken, maar ja wan-
neer Vorden dan blijkbaar toch niet wil
scoren moeten wij het maar doen, zo moe^
ten zij gedacht hebben. De thuisclub nam
na tien minuten spelen de leiding door een
fout in de Vordense defensie.
AD deed het hierna wat rustig aan en bood
Vorden volop gelegenheid het initiatief te
nemen. Dat deed Vorden maar gedeelte-
lijk, want het leek wel of diverse spelers
zich reeds bij een nederlaag hadden neer-
gelegd. Toch nog volop kansen. Theo

Schotsman in vrij positie, André te Vel-
thuis een meter voor doei vrij en niet te ver-
geten, de kans van André v.d. Vlekkert (die
overigens een uitstekende partij speelde)
vrij k op het AD doel af.
Een minuut na de rust viel in feite het doek
voor Vorden. Henk Stokkink plaatste de
bal geheel onnodig voor de voeten van één
der AD spelers waardoor Wim Harms
kansloos was 2-0. Chris Hissink verkleinde
tot 2-1.
Vorden probeerde hierna de bakens nog
meer te verzetten, Marcel Mölders vrij op
het AD doel af, André te Velthuis, Eddy
Hiddink och ja wie niet, de geelzwarten
wilden blijkbaar niet scoren. Aan de ande-
re kant wel een AD doelpunt zij het in dui-
delijke buitenspelpositie 3-1.
Even later gelukte het André te Velthuis 3-
2 te scoren, waarna het zelfs ook nog een
keer de paal trof. Bijzonder sneu voor de
voortreffelijk keepende Wim Harms die
zich niet bij de nederlaag wenste neer te
leggen. Hij trok in de slotfase diverse keren
meer naar voren en was bijna bij de gelijk-
maker. Zijn collega in het doel vanAD ver-
ijdelde dit echter. Jammer want wij hadden
Wim Harms dit succesje graag gegund.
Voor Vorden geldt: Uithuilen en opnieuw
beginnen!

Vordense sportfederatie:
positieve kontakten met
gemeente
"De kontakten met de gemeente Vorden
zijn in het achter ons liggende verenigings-
jaar zeer positief geweest. Éénmaal per
kwartaal vindt een gesprek plaats tussen de
wethouder van sportzaken en het bestuur
van de VSF terwijl ook tussenstijds overleg
is geweest tussen de wethouder en het be-
stuur van de VSP'. Dit staat te lezen in het
jaarverslag van de sekretaresse van de VSF,
mevr. M. Aartsen-den Harder.
Het afgelopen jaar heeft het gemeentebe-
stuur van de VSF om de volgende adviezen
gevraagd: verhoging tarieven voor de huur
van de sportzaal: indeling van de uren voor
de sportzaal: uitbreiding tennisakkomoda-
tie. Het bestuur van de VSF heeft zelf kon-
takt met het gemeentebestuur opgenomen
over de herverdeling van de uren van de
sportzaal voor de badmintonsport en de
plaatsing van een woonwagen aan de Ha-
melandweg. In het najaar zal de nieuwe
sporhal in gebruik worden genomen. Het
bestuur van de VSF heeft van de gemeente

Vorden het verzoek gekregen een pro-
gramma samen te stellen rond deze ope-
ning. Het VSF bestuur zal alle bij de VSF
aangesloten verenigingen voorstellen op
de dag van de opening zich te presenteren.
In de jaarvergadering van de Vordense
Sport Federatie op maandagavond 24 mei
in het dorpscentrum zal één en ander ter
sprake komen.

Volleynaltoernooi Dash
sportieve happening
De Vordense volleybalvereniging Dash
had het niet beter kunnen treffen, bij de or-
ganisatie van het monstervolleybaltoer-
nooi dat zaterdag op de velden van het ge-
meentelijk sportpark te Vorden werd ge-
houden. Uit alle delen van Oost-Neder-
land was men naar Vorden getogen om er
ten eerste fanatiek voor de punten te strij-
den, alsmede er een gezellige dag van te
maken.
Mede door het fraaie weer was het een bij-
zonder sfeervol volleybal-gebeuren. Het
zomerse weer had onder meer tot gevolg
dat er heel wat spelers en speelsters met
roodverbrande ruggen, armen en benen
rondliepen. Dat had men er echter alle-
maal graag voor over. De plaatselijke afde-
ling van de EHBO moest deze dag nog wel
diverse keren in aktie komen. Vrijwel alle-
maal onschuldige blessures verstuikte vin-
gers, u kent dat wel.
Onder de aanwezigen zaterdag onder an-
dere afgevaardigden van de Vordense
Sport Federatie, terwijl ook ere-voorzitter
H. v.d. Sligte onder de toeschouwers ge-
signaleert werd.
Aan het toernooi namen zo'n 140 teams
deel. Er werd gespeeld in jeugd- en senio-
renklasse. De tems werden in 29 poules on-
dergebracht Op de 40 velden, die waren
uitgezet, werd in elke poule een halve com-
petitie gespeeld. Voorzitter H. Janssen kon
na afloop aan de volgende poulewinnaars
de prijzen uitreiken:
Heren promotieklasse: Bruvoc-Brummen,
Heren Ie klas: P.C.I, '65, Apeldoorn, 2e
klas A: Voorst: 2e klas B: Dash II, 3e klas a:
Juventus, Wehl. 3e klas B: Marvo '76 Ma-
rienheem. Heren recreanten: WSV -
Warnsveld, Recreanten poule B DVO
Hengelo (G).
Dames promotie Ie klas: Set Up, Balkbrug,
Ie klas A RAC Almelo, Ie klas B: De Ka-
ters, Almelo: 2e klas A SCM Zeddam, 2e
klas B Longa Lichtenvoorde: 2e klas C
ABS Bathmen, 3e klas A: 's Herenbroek,

3e klas B. WSV Warnsveld, 3e klas C Vios
Beltrum. 3e klas D Markelo. Dames rec-
reanten A: Tornax Ruurlo, Recreanten B
Gemini Borculo, Recreanten C Tornax
Ruurlo.
Jongens junioren Wilhelmina Zutphen,
Jongens aspiranten A Juventus Wehl, Jon-
gens aspiranten B Dash C. Vorden.
Meisjes junioren Zios Wehl, Meisjes aspi-
ranten Wilhelmina Zutphen, Idem B. Pou-
le Tornax Ruurlo, Meisje aspiranten Dash
B Vorden, Idem Poule B Bruvoc Brum-
men.

Ratti l - Hercules 3 4-3
Afgelopen zondag speelde Ratti zijn laatste
competitiewedstrijd thuis tegen Hercules
3. Het was erg warm en dit had duidelijk
zijn weerslag op het spel.
Doordat er van Ratti-zijde erg mat gevoet-
bald wer kon Hercules een 3-0 voorsprong
nemen. Dit was tevens de ruststand.
Na de rust een geheel ander spelbeeld. De
inzet was groter en Hercules werd volledig
in de verdediging teruggedrongen. Door
doelpunten van D. Hendriksen (2x), A. Pe-
ters en J. Waarle kwam Ratti goed terug en
kon de laatste wedstrijd toch nog winnend
afgesloten worden.

Uitslagen s.v. Ratti
Ratti l - Hercules 3 4-3: Voorst 6 - Ratti 3 0-
0: Hercules 7 - Ratti 4 8-2.
Dames: Ratti l - Klarenbeek 4-0: Ratti 2 -
S.V.B.V. 3-0
Junioren: Diepenheim c - Ratti c8-3.

Dammen
Johan Krajenbrink heeft-zich afgelopen
weekeinde alsnog voor de Nederlandse ju-
niorenfinale geplaatst. In een barrage met
Erik Brunsman (Almelo) en Jacob Bosma
(Kollumerszwaag) zouden de 2 besten zich
direkt plaatsen. Krajenbrink moest een
partij winnen omdat de konkurrentie al re-
mise tegen elkaar had gespeeld, en bij ge-
lijk eindigen zou het SB-systeem tellen,
wat ongunstig was voor Krajenbrink.
Zijn eerste partij tegen Brunsman duurde
maar liefst 6 uur. Een gewonnen eindspel
liet Krajenbrink remise lopen in de 2e tijd-
noodfase. In zijn 2e partij, die vlak na de Ie
gespeeld werd, kreeg hij tot zijn eigen ver-
bazing goede omsingelingskansen. Deze
kansen werden volop benut, waardoor de
overwinning een feit was.
Henk Grotenhuis ten Harkel maakt nog
een behoorlijke kans op een plaats bij de

eerste vier in de kwartfinale. Een vierde
plaats gaeft recht op een plaats in de vol-
gende kwarrfinales. Agelopen weekeinde
speelde hij 2 reminses en wel tegen zijn
klubgenoot Alfons Ottink en koploper
Gerrit Boom.
Henk Ruesink behaalde ook 2 remises: te-
gen Marinus Morsink en Geert Berends.
Zijn 4 punten geven echter geen recht op
een plaats hoger dan de achtste. Er wordt
nog l ronde gespeeld.

De senioren hebben het afgelopen seizoen
afgesloten. De laatste wedstrijd van het sei-
zoen voor de onderlinge werd tussen Ber-
tus Nijenhuis en Wieger Wesselink ge-
speeld. Wesselink won deze partij, waar
door hij kampioen is geworden in de
Hoofdklasse. Henk Hoekman is kampioen
Ie klasse.
Bij de jeugd wordt nog volop gespeeld: De
uitslagen zijn: A. Plijter-W. Berenpas 0-2:
M.v. Burk-E. Brummelman2-0: M. Boers-
broek-J. Dijk 0-2: G. Brummelman-N.de
Klerk 1-1: M. Boerkamp - W. Hulshof 2-0:
J. Kuin-M. Boersbroek 1-1. Groep 2: E. te
Velthuis - E. v. Est 2-0: G. Brinkman - J.
Brandenbarg 1-1: H. Bakering - R. Bielaws-
ki 1-1: H. Berenpas - M. Halfman 2-0: B. v.
Zuylekom - M. Ruesink 2-0: H. Berenpas -
A. Bouwman 2-0: E. te Velthuis - M. Hall-
man 2-0: B. Voortman - M. Ruesink 2-0: J.
Brandenbarg-A. Bouwman 0-2. In groep l
leid Wim Berenpas met 11 ui 7 gevolbd
door Rik Slutter, Nico de Klerk en Gerco
Brummelman. en Michiel Boerkamp.
Groep 2 word aangevoerd door Han Beren-
pas, op de hiele gezeten door Ernst te Vel-
thuis, Emiel van Est, Bennie van Zuyle-
kom en Gerben Brinkman.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: HOLSBERGEN, J.W. Het
pistool van de rekening: HOLT,V. De
nacht van de zevende maan: GOODNOW,
J. Kindertekeningen: ZUILEN, A.J. VAN.
Ontaio,Quebec: UPDIKE, J. Eenhuwelijk
in afleveringen: LUGT, A. VAN DER. de
vrouwen van Arnefjord: HAGGARD,H.
Rider. Liesbeth: KAMPEERPLAATSEN
in Nederland 1982: SANDHALL, A., en
H. ANdersson. Vliegen en muggen.: KIES
uw motor 1982, STANEK, V.J. Vlinders in
woord en beeld
JEUGD
SHHEHAN, A. De otter: STEVENSON,
R.L. De bende van de zwarte pijl: GROTE
Luisterleesboek.

Bi'j ons in d'n Achterhook
„Va, de Hoogkamp's hebt ok un ni'jen auto."
„Wat zeg i'j mien now, waffeur ene heb ze?"
„'k Gleuve un Pesjoo 504, zee reen d'r met op darp an, zeker nao de kar-
ke." Mientjen, de jongste dochter van Willem Beuzel, ging wieter met de
afwas. Zee was 'n enugsten van de kinder die nog bi'j eur olders in huus
was, de rest was etrouwd. Eur oldste breur wonn'n op de boerderi'je, zee
met eur olders in de bungeloo die ze un paar jaor trugge d'r bi'j hadd'n
ebouwd. Ondanks dat Mientjen al 24 was, had ze nog gin vaste vekering.
Ze kleppe alle kattenkarmsen wel af maor was tot nog too altied met 't los-
se ploegstel in huus komm'n rammelen. Mientje hoeven trouwens ok
neet met Jan en Alleman in huus te komm'n want eur vader had 't nogal
hooge in de kop. Zien zönne, die op de boerderi'je zat, had un goeie deer-
ne etrouwd maor wel ene met un kaal neksken en daor was eers nogal hei-
belderi'je oaver ewes in huus. De zönne van Hoogkamp had 't heel wat
better edaone en dat kon Willem maor slech hemmen. Alles wat ze bi'j de
Hoogkamp's hadd'n mos t'r bi'j eur ok kommen. Un halfjaor naodat ze
bi'j Hoogkamp un loopstal hadd'n ezet, waarn ze bi'j Willem ok an 't mes-
selen en zo ging 't met alledinge.
Vandaor dat 't Wjllem ok krange an ston dat de Hoogkamp's un ni'je auto
hadd'n. Argens waarn zee zelf d'r ok wel an too maor de boerderi'je vroog
nogal geld de leste tied en 't rood staon was duur. 's Middags, onder 't et-
ten, ston zien besluut al vaste: hee koch zich ok un ni'jen auto! Veurzich-
tug begon e d'r met de anderen oaver, zien vrouw prebeern um op andere
gedachten te brengen: „De leste maonden bunt ons drie goeie beeste
dood egaon, laot den ni'jen auto nog maor 's effen achterweage, met 'n ol-
den redde wi'j ons nog bes en schuld bi'j de banke he'w ok al zat."
„Bi'j Hoogkamp geet ok wel 's un koe kepot, die boert niks better asse
wi'j", was de reaksie van Willem.
„Dan ziet 't ok zelf maor", was alles wat vrouw Beuzel d'r op kon zeggen."
's Maondags ging Willem nao de garage en zoch zich t'r ene uut, 'n zelfden
as Hoogkamp, allene de kleur was anders. An 't ende van de wekke zol e
afeleverd wodd'n..
't Was onderhand weer zondag en Willem wol dizzen dag met de ni'je auto
nao zien breur in de polder. Dan konn'n z'um vaste wat inri'jen en dan
kon zien breur metene zien dat 't „den zandboer" nog zo slech neet ging.

Veur at ze gingen stapp'n Willem nog effen nao de kamp umme te zien of
de earpels d'r al goed uutkwamm'n. Hee was net un endjen op de grinte
too d'r um un auto achterop kwam en naöst um stoppen, 't Was Hoog-
kamp.
„Staot ze ow nogal nao 't zin?"
„Oh jao, bes, maor waor kom i'j al zo bi'jtieds vandan?"
Willem kek met vewondering nao Hoogkamp die zien olde auto weer bi'j
zich hadde.
„De wagen was van de wekke in de revisie ewes, now wo'k um 's uutpre-
beern, hee ri'jt now weer net zo goed as den'k van de wekke van de garage
hadde."
Willem wis t'r neet volle op te zeggen. Hee kon zich eigens wel veur de kop
slaon umdat e zo gek was ewes un ni'jen auto te koop'n. Maor ze geet 't
now eenmaol met luu die al te greuts bunt, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Groot spektakel in Lichtenvoorde
«Mi HARTE GEFELICITEERD!

Bijna is de grote gelegenheid daar. dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu
voor een geboorte danwei verloving of huwelijk is. u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bi| ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een
' monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 12 —telefoon 1404

Kerkepad langs de beek, richting Komvonder. Enige jaren geleden werd hier plantsoen
aangelegd, nadat hier eeuwenlang de koeien hadden gegraasd. Het land langs de beek was
niet geschikt voor akkerbouw omdat het regelmatig onder water kwam te staan.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Komt dat zien! Komt dat meemaken! Voor de tweede maal organiseert de Lichtenvoordse Ondernemersvereninging een consumtenbeurs en
wel op 20-21-22 en 23 mei in de Hamalandhal te Lichtenvoorde. Op donderdagmiddag 20 mei zal de officiële opening plaatsvinden door een
prominent figuur uit Lichtenvoorde. Deze persoon, die in de loop der jaren veel voor de ondernemersvereniging heeft gedaan, zal, voorafge-
gaan door muziek en gezeten in een open landauer, samen met /ijn echtgenote de beurs openen. Hierna kunt u in de smaakvol ingerichte
beursruimte kennis nemen van al datgene wat er in Lichtenvoorde te koop is. Reeds geruime tyd werd uw aandacht gevraagd voor deze happe-
ning, door de borden die op alle invalswegen geplaatst /ij n. Woensdag 19 mei wordt het u muzikaal in de straten via geluidswagens verkondigd
en ook de kranten laten het u weten:

In Lichtenvoorde is weer iets aan de hand!!!
Vier dagen lang tonen de Lichtenvoordse
winkeliers de consumenten uit Lichten-
voorde, zowel als die uit de verre omgeving
wat zij allemaal te bieden hebben. Zij zul-
len dit op die dagen 's middags en 's avonds
doen. Tijdens deze dagen zult u onder de
populaire tonen van een draaiorgel naar
binnen geloodst worden. Na een gezellige
wandeling langs de stands is er in de Hore-
cahoek gelegenheid voor een frisse drank.
Dagelijks is er live-muziek, o.a. de IJsselka-

pel uit Doetinchem, Jazz-Wind uit Win-
terswijk en de Boerenkapel uit Lichten-
voorde.

U ziet dat de winkeliers niets achter wege
hebben gelaten om u het vertoeven op de
beurs zo aangenaam mogelijk te maken.
Bent u toevallig de 500e - 1000ste enz. be-
zoeker (bezoekster) dan liggen er waarde-
bonnen voor u klaar, plus nog hetgeen één
of meerdere standhouders voor u in petto
hebben.

En alsof dat niet genoeg is: dagelijks wor-
den er twee trekkingen gehouden uit de in-
geleverde enquête-formulieren met weer
de nodige prijzen. Het gezellige muziekje,
de frisse drank en de goed verzorgde stands
van de winkeliers maken een bezoek aan
de Beurs de moeite waard.
Het zal een aangenaam en prettig uitstapje
zijn. De Lichtenvoordse winkeliers heten u
van harte welkom onder het motto:

Lichtenvoorde allicht
Steek daar uw licht eens op!!!!

Vorden Tennispark
De kampioenskandidaten voor de zater-
dag, t.w. mixed I en mixed II, deden wat er
van hen verlangd werd: beide teams kwa-
men tot een maximale score van 5-0. Als
mixed 2 de inhaalwedstrijd a.s. donderdag
met ruime cijfers wint, kan het zaterdag, als
beide teams thuis spelen, dubbel feest wor-
den. Afgelopen zaterdag viel bij de junio-
ren vooral het taaie volhouden van Frederi-
que op die na twee en halfuur haar partij in
drie sets wist te winnen. Het belangrijke
treffen van de zondag-junioren tegen
Groenlo viel helaas niet in het voordeel van
de Vordenaren uit, zodat hun kansen op de
bovenste plaats wel verkeken zijn.
Het a.s. weekend is de laatste competitie-
dag, terwijl op Hemelvaartsdag no§ twee
inhaalwedstrijden worden gespeeld.

Waterpolo
Heren Vorden '64
gepromoveerd
Zaterdagavond moesten de heren van Vor-
den '64 aantreden tegen Pluvius uit Nijme-
gen. Er moest gestreden worden voor een
promotie plaats te Papendal in Arnhem.
Door een uitbreiding van het district kwam
Vorden in aanmerking voor promotie,
maar men moest eerst de wedstrijd tegen
Pluvius winnen.
De wedstrijd was een gelijkopgaande
strijd, waarin Pluvius de leiding nam. Vor-
den kwam sterk terug, want na beëindiging
van het eerste partijtje had Arjan Megen-
rink de stand op 3-1 voor Vorden gebracht.
Inde tweede periode werd de stand gelijk:
3-3, waarna het in het derde partje 4-4
werd. Vorden miste in deze periode een
strafworp, zodat het er even op leek dat
men een verlenging zou krijgen. Vorden
wist echter de winst nog te behalen door
doelpunten van Gerard en Gerrit van Bem-
mel, zodat de wedstrijd in een 6-4 overwin-
ning eindigde.

Ingrid blaakt van levenslust

Zij spuit
om in

dan ook iedere dag
even te blijven.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

Ingrid (9). Ogenschijnlijk een gezonde,
vrolijke Hollandse meid. Vierde klas basis-
school. Tennist. Zwemt. Dol op Abba.

Achter haar montere lach schuilt echter
een minder alledaags wereldje. Dat van diabetes
mellitus. Ingrid moet zichzelf namelijk op vaste
tijden met insuline injekteren.

Voerde zij dat nare dagelijkse ritueel met
de injektiespuit niet uit, dan zouden haar klas-
genootjes haar algauw moeten missen.

Diabetes mellitus is een volksziekte.
"Ingrid heeft suiker", zegt de volksmond.

Het gaat om een stofwisselingsziekte waarbij
het lichaam niet zelf voedingsstoffen kan om-
zetten in energie.

Honderdduizenden Nederlanders heb-
ben het. De een kan volstaan met een streng
dieet, al dan niet aangevuld met tabletten.

De ander, zoals Ingrid, moet daarbij

Stichting Research Fonds Diabetes Mel l i tus . Postbus 9210, i S O h C K Utrecht.

insuline spujten. In een zeer strak ritme leven.
Spanningen beslist vermijden. Zichzelf heel
goed in de gaten houden.

Niemand is veilig voor diabetes mellitus.
Iedereen kan op 'n kwade dag met deze aan-
doening te maken krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek boekt
resultaten maar kost veel.

Het wetenschappelijk onderzoek naar
behandeling en bestrijding van diabetes is in
volle gang. Kostbaar onderzoek.

De overheid neemt een klein deel voor
haar rekening. Het Diabetes Fonds Nederland
moet elders de overige broodnodige gelden los
zien te peuteren.

Lukt dat, dan gunnen reeds behaalde
successen zoals speciale dieetvoeding, kunst-
insuline en alvleesklierweefseltransplantatie
voortgezet worden.

Er is dus hoop voor Ingrid en al die
andere grote en kleine diabeten. Mits er maar
voldoende geld beschikbaar komt.

Nationale aktie "Geef's voor diabetes".
Van 5 t/m 11 juli vindt de landelijke

kollekte "Geef's voor diabetes" plaats.
Inderdaad, in de vakantie. De vakantiestemming
zal dan hopelijk voor tot de rand gevulde
kollektebussen zorgen.

U weet nu hoe nodig dat is.
U hoeft natuurlijk niet te
wachten tot u onze kollektant
tegenkomt.

Ons giro- en bankreke-
ningnummer staan nu al open
voor uw bijdrage.

Geef grif. Geef Ingrid
kans op een écht zonnige
toekomst.

Deze advertentie is gratis geplaatst door drukkerij Weevers b.v.



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

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

De il
eraswrslinders.

JOWE-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuin bouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostnrtachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

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

r Sterk Veilig. Gazelle!1

De juuste keuz7 te rechter
tied. Zet vaak volle kwaod
op ziet. Nemt dat in gedach-
ten mee en stemt dan op de
WD.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Is uw kind toe aan een fiets?
Prachtig. Maar geef er een
van stavast: een Gazelle.

Sterk en veilig als alle
GazeUe-m odellen.

Wij hebben ze staan.
Met alles erop en
eraan.

En wij staan erachter.
Met solide service.

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

GAZELLE fietsen •
rijden op VREDESTEIN banden.^

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

Grote sortering
HEREN/JONGENS

ZWEMBROEKEN

ZWEMVLIEZEN

ZWEMBANDEN

DUIKBRILLEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

slr. r / s 1r>tltn(lt*él

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

met
Televisie

reparaties
-^- direct

; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

\/oor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate certi-
form en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
ick naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN- TEL 05752-1971

Bekaertgaas
voor agrarische
toepassingen*

* Vraag onze assortimentsfolder

y v 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.

Lichte Ursus
BEKAERT

BEKAERT
Het gehele Bekaert programma is
onder andere verkrijgbaar bij de
onderstaande Wel koop winkels

wclkooi»
HENGELO

Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO

Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN

l . Stationsweg 20, tel. 1583

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Mevr. Bierman, Wildenborch-
seweg 12, Tel. 6830.
Vraagt 'n tijdelijke huishoude-
lijke hulp voor 2 ochtenden per
week voor de zomermaanden.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

20 jaar 20 jaar
5 juni

1962-1982
Ter gelegenheid van dit jubileum geven wij van 5
mei t/m 5 juni

10% KORTING
op al onze artikelen - uitgezonderd optiek

?AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

- Tel. 05753-1771
's Maandags gesloten

20 jaar

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.)
Gediplomeerd opticien

20 jaar

Watersporters - weekenders -
zonaanbidders - vakantiegangers -

thuisblijvers:
allemaal ontspannend
in deze linnen bootschoen.

W UU-IN K
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Jonge Floqjn 15,25
Frisse moezel p. liter 5,25

6 voor

Zeiler Schwarze katz P memu7,95

Vïnotheek slijterij Smit
Dorpsstraat l O, Tel. 1393

Meer dan ooit hebben
wij u stem nodig voor
een Vorden, dat leef-
baar en zelfstandig wil
blijven.

.alle
in voorraad

deie vnaarxo

«alle aiummiiAin ZM
houten -trappen IA'IT

\toorraadf .,
oleuz waahd mer

Het Rode Kruis houdt in de week van 24 mei t/m
30 mei weer haar

jaarlijkse collecte
Uw financiële steun stelt het Rode Kruis in staat
haar belangrijk werk te verrichten.

VORDEN HELPT HELPEN!
Comité Rode Kruis,

af d. Vorden

ZOMERSE HERENMODE
POLO'S v a 29,50
T SHIRTS R/Hals L/mouw 7,95

KORTE BROEKEN v a 29,50
SPORT. SHORTS 14,95
LICHTGEWICHT PANTALON VJ 69,50
KATOENEN ZOMERPANTALON v , 49,50
ZOMERKOLBERTS v a 149-

En nog steeds geldt. Bij aankoop van een kostuum of kombinatie

GRATIS EEN OVERHEMD

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Ook open tussen 6+7 uur.

van ca. 59,- of de helft in contanten.

Ruurlo



15e AVONDVIERDAAGSE
van 8 tot en met 11 juni. Gymnastiekver. Sparta. Zie aanplakbiljetten

GOEDE RIJDERS
VERDIENEN

EEN
LAGERE PREMIE.

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.

Nationale Nederlanden

Woonplaats

Naam

Adres

Postcode _

Huidig no claim percentage _

Hoeveel km rijdt u gemiddeld per jaar? .

Merk/type _

Gewicht _

Geboortejaar

Aantal schadevrije jaren

-kg.

Catalogusprijs _

Huidige waarde.

Uitknippen en m ongefrankeerde enveloppe opsturen naar:

Antwoordnummer 15
7240 VE Vorden

Telefoon 05752-1531

assurantiekantoor + makelaars o.g.

4
Er zijn vier verkeers-
problemen, die om
een oplossing
vragen

1: De omleiding van het
"zware" verkeer
rond de kern van het
dorp, eventueel in
fasen.

2: De aanleg van een
verantwoorde
"oversteek" in het
centrum met aange-
paste voorzienin-
gen.

3: De aanleg van een
gescheiden rijwiel-
pad van Kranenburg
naar het centrum
van het dorp.

4: Het overnemen van
de zorg voor de
zandwegen in die
gebieden, waar dat
mogelijk is. Met na-
me voor wat betreft
de kwetsbare ge-
deelten als
kruispunten e.d.

Stem
straks
op hetCDA

Dat is een part/J
die doet wat ze

belooft!

Tennis
collectie '82
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe mo-
dellen. Kom, vrijblij-
vend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets

in de betere

merken '

o.a. Pinguin, Park-Leich,
Slazenger

Wapen- en sporthandel

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
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OPEN HUIS
met grandioze lente aanbiedingen op 3500 m2

meubeltoonzaal op

VRIJDAG

21
mei

tot 's avonds
21.00 uur.

ZATERDAG

22
mei

tot 's middags
16.00 uur

Toogkast 2195,
Tafel 895,
Stoel 245,

Elementenwand
2 50 breed

Massief eiken
bankstel

3795,als 3-1-1

Volledig massief eiken eethoek. De taf el heefteen massief eiken
blad van 120 cm. doornsnee. De bijpassende toogkast heeft een
massief eiken front en heel veel bergruimte.
190 cm. breed, 190 cm. hoog en 42/47 cm. diep.

Slaapkamer 140/200
ledikant, 2 nachtkastjes + ombouw
3 deurs linnenkast f 1050,- 1QQIÏ

Massief eiken bankstel in een robuuste vormgeving, uitge-
voerd met rundlederen kussens. De 3 delige eiken wand
heeft een massief eiken front en is maar liefst 250 cm.
breed, (met verlichtingslijst).

2-2 hoekkombinatie

2895,-

Deze rustieke eiken slaapkamer biedt alles wat een hart kan begeren. Het ledikant
meet 140 x 200.
De nachtkastjes hebben 2 royale laden.

HELMI N K B.V. VORDEN
Zutphenseweg 24 - tel. 05752-1514.
Interieurverzorging — binnenhuisarchitektuur.

Een hoekkombinatie met een fantastisch zitkom-
fort. Voor de uitvoering is natuurlijk voor een eer-
ste kwaliteit stof gekozen.

l Vrijdagavond koopavond
l Reservering voor latere levering tot 12
maanden gratis (incl. verzekering)

l Gratis bezorgen door eigen vakmensen

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.

Voor nachtkleding zowel voor
dames als voor heren naar

CONFECTIE EN MODE

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

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

Te koop: 4 persoonsslaaptent
met binnentent z.g.a.n.
Merk: Walker ten Cate.
Prijs f 250,-
J.W. Bloemendal, Dorpsstraat
25, Ruurlo. Tel. 05735-1208.

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

VOOR U NOG STEEDS PARAAT
ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT
IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

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

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

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

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

Het adres voor tekenwerk, bouwbegeleiding en
advies.

Perkplanten Perkplanten

GROTE VERKOOP
o.a. Geraniums, Fuchia's, Salvia's, Petunia's

Verbena. enz. enz.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden. tel. 6429

Perkplanten Perkplanten

VOOR UW BLOEMENTUIN
zijn wij weer ruim gesorteerd in

• bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

• geraniums - hang - f uchsia's

• chrysantenstekken

• tomatenplanten enz.

Ook zelfbediening

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