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"Niet noodzakelijk dat het
ophalen van huisvuil aan de
laagste inschrijver wordt gegund"
Zoals ook een dag eerder in de commissie Algemeen Bestuur was opgemerkt, werd de firma Maatman uit
Doetinchem ook in de commissie Financiën veel lof toegezwaaid voor de wyze waarop deze firma al gedu-
rende tien jaar in Vorden het huisvuil ophaalt. Toch stemden de commissies er mee in dat het kontrakt zal
worden opgezegd. Gewoon omdat het college "alles eens op de rit wil zetten". Er zyn voor de toekomst di-
verse mogelijkheden, ophalen van huisvuil via minicontainers of door middel van plastic zakken.

Het college werd geadviseerd een
openbare aanbesteding te houden. In
de commissie Financiën was men het
er unaniem over eens dat het geen
noodzaak behoeft te zijn om het werk
aan de laagste inschrijver te gunnen.
De heer M. Groen (VVD) wees er in
dit verband op dat voor hem zeer ze-
ker meespeelt dat de firma Maatman
het altijd goed heeft gedaan.
Intussen heeft deze Doetinchemse

firma reeds een prijsopgave verstrekt,
een offerte die volgens Groen lager
ligt dan de huidige tarieven bij Maat-
man.

Vooruitlopend op de t.z.t. te bespre-
ken prijsopgaves zeiden mevr. Hor-
sting (PvdA) en de heer M. Groen
(VVD) voorstander te zijn van het
ophalen van hu i svu i l in plastic zakken
en niet in mini-containers.

Op verzoek van de heer E. Branden-
barg (VVD) zegde wethouder Mr.
Slingenberg toe dat er een inventari-
satie gemaakt zal worden van her- en
der verspreide stukjes openbaargroen
die de gemeente wel of niet verkopen
wil. Het koetshuis kwam ook nog ter
sprake. "Het kan de erepalm en het
enthousiasme van deze vergadering
niet wegdragen", zo konkludeerde
wethouder Slingenberg.

In Commissie Welzijn:

Weinig behoefte aan
overkoepelend orgaan
Het college van Vorden heeft zich destijds bereid verklaard dat wanneer er bij de plaatselijke verenigingen
belangstelling bestaat om een "Overkoepelend Orgaan Welzyn" in het leven te roepen, het gemeentebe-
stuur bereid is haar medewerking te verlenen.

Wethouder J.F. Gccrkcn (CDA) deel-
de woensdagavond in de Commissie
Welzijn mede dat de gemeente 84 for-
mulieren heeft rondgestuurd, de daar-
loc in aanmerking komende vcrcnigi-
nen werden verzocht voor l mei jl. te
reageren.
"Wel op die datum had bijna niemand
gereageerd zodat wc de sluitingsda-
tum op 20 mei hebben gesteld. Het re-
sultaat is dat 46 verenigingen ( ru im 54
procent) desondanks niets van zich
heeft laten horen. 38 hebben het for-
mul i e r wel teruggezonden.

Hiervan zeiden 7 verenigingen kón-
kreet "het l i jk t ons wel wat". Tien ver-
enigingen maakten een voorbehoud
en zeiden wel te willen deelnemen als
bl i jkt dat het Overkoepelend Orgaan
Welzijn er komt!

Negentie verenigingen hadden geen
interesse. De konklusie is duidel i jk ,
het is maar een kleine groep dat geïn-
teresseerd i.
Het college komt hier in elk geval nog
nader op terug", aldus wethouder
Geerken.

WerkgAj^enheidsprojekten

De commissie adviseerde het college
deze avond tevens om 16.000 gulden
te putten uit het fonds s t imuler ing
werkgelegenheid. Voor dit bedrag
zouden 4 werkelozen voor tenminste
één jaar een gegarandeerde arbeids-
plaats kunnen krijgen. De heer E.
Brandenbarg (VVD) vroeg zich af of
de bewuste mensen na een jaar nog
aan de slag zijn. Hierover zal de com-
missie t .z . t . geïnformeerd worden.

Raadslid Lichtenberg:

"Zwembad blijft
blok aan ons been
De commissie Welzyn adviseerde het college om over 1986 een aan-
vullend krediet van f8.526,20 beschikbaar te stellen aan het zwembad
"In de Dennen". (Het nadelig saldo over dat jaar bedraagt
f242.750,-).

De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
noemde het zwembad voor de ge-
meente een blok aan het been. "De
recreatiepiassen c.d. nekken ons bij
mooi weer. Wanneer de "economi-
sche versterking" in Vorden niet tot
stand komt zullen we ons toch eens
moeten beraden hoe het nu verder
moet. Het zwembadbestuur verwijt ik

niets", zo voegde de heer Lichtenbeg
er voor alle duidelijkheid aan toe.

In de commissie Financiën waar dit
agendapunt eveneens aan de orde
kwam zei wethouder Mr. Slingen-
berg: "Een buitengewoon waardevol
advies voor het zwembad is dat we
een hele mooie zomer krijgen!"

"De Snoekbaars"
De Hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield onder gunstige weersom-
standigheden haar derde onderlinge
viswedstrijd van dit seizoen.
De belangstelling was redelijk en de
vangst goed. Totaal werden er 99 vis-
jes op het droge gebracht.

De uitslagen waren als volgt: 1. J. Fle-
ming 20 stuks 395 cm.; 2. D. Wueste-
nenk 11 stuks215cm.;3.A.Golstein9
stuks 177 cm.; 4. G.J.Golstein9 stuks
176 cm.; 5. V. Fyke lkamp 7 stuks 127
cm.

De volgende onderlinge wedstrijd is
op woensdag 3 juni . Woensdag 27 mei
wordt er een jeugdwedstrijd gehou-
den.

De Herberg 4
biljartkampioen
Het vierde team van de biljartvereni-
ging "De Herberg" is in de afdeling C5
kampioen van het distrikt Noord Oost
Nederland geworden. Het Kam-
pioensteam bestaat uit Richard Barge-
man, Richard Hartman, Werner
Bosch, Henk Denkers en de reserves
Fred Franssen en André Bargeman.
Door dit resultaat is het succesvolle
team gerechtigd om met nog zeven
andere clubs deel te nemen aan het
kampioenschap van Nederland dat op
13 j u n i in Amersfoort zal worden ge-
speeld.
Het eerste team van "De Herberg" is
hjij de gewestelijke kampioenschap-
pen op de derde plaats geëindigd.

Zaterdag 30 mei
monstervolleybal
toernooi Dash
De Vordense volleybalvereniging
"Dash" is zaterdag 30 mei gastheer
van zo'n kleine 1000 volleyballers. De-
ze dag wordt er namelijk op de velden
van het gemeentelijk sportpark het
traditionele "buiten" toernooi gehou-
den. En dat al weer voor de zestiende
keer.
In al die jaren is het slechts één keer
voorgekomen dat het toernooi van-
wege het slechte weer afgelast moest
worden. Dash-voorzitter Henk Groe-
nendal, van nature een optimist, twij-
felt er danook geen moment aan of de
weergoden zijn "Dash" komende za-
terdag gunstig gezind. "En valt er een
buitje, so what? Gewoon doorspelen",
zo zegt Henk Groenendal.
In totaal komer er deze dag 94 teams
in aktie. Dat betekent dat er 27 velden
worden uitgezet. De dames hebben
de overhand.

Voor hen zijn er 13 velden, daarnaast 7
voor de heren, vier voor de meisjes,
één veld voor de jongens en twee
mini-velden.
De ploegen worden in 18 poules on-
dergebracht. Het aantal te spelen
wedstrijden bedraagt 212V waarvoor
75 scheidsrechters nodigrzijn. "Dash"
kan met recht spreken over een "mon-
stert oernooi".
Het toernooi begint 's morgens. De
laatste wedstrijd worden zo tegen het
eind van de middag afgewerkt, waarna
direkt aansluitend de prijzen worden
uitgereikt.
Gedurende de gehele dag is er op het
gemeentelijk sportpark Disco-muziek
te beluisteren.

Dierenleed
Een inwoner van Het Jebbink bericht-
te ons dat daar al 2 nachten een kat de
voliëres en overige broedsel onveilig
maakt. In deze broedtijd is het raad-
zaam uw huisdier zoveel mogelijk
binnenshuis te houden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"De Graafschapryders"

Hans Berendsen en
Tjeerd Stapelbroek winnen
twee-uurs cross

Aan de "twee-uurs" cross die de VA.M.C. "De Graafschapryders"
zaterdagmiddag organiseerde werd door 12 teams (24 rijders) deelge-
nomen. De bedoeling van deze race was om in twee uren zoveel moge-
ujk ronden af te leggen. Elke 15 minuten werd van ryder gewisseld.

In de senioren klasse werd het duo
Hans Berendsen - Tjeerd Stapelbroek
winnaar. Zij kwamen tot 98 ronden.
In clubcafé "t Zwaantje werden de vol-
gende uitslagen bekend gemaakt:
Klasse jeugd 80-125 cc: 1. Marcel
Vruggink en Dennis Helmink 90 ron-
den; 2. BerUan Teunissen en Gerard
Lenselink 88 ronden; 3. Rudy Peters
en Angelo Stapelbroek 87 ronden; 4.

Herbert Harmsen en Rewin Weenink
78 ronden.

Klasse overigen: l. Hans Berendsen en
Tjeerd Stapelbroek 98 ronden; 2. Jan
Klein Brinke en Stephan Braakhekke
94 ronden; 3. Benno Schuppers en
Marcel Bulten 93 ronden; 4. Wim
Schoemaker en Joop Wuestenenk 93
ronden.

Amnesty International
Op maandag l j u n i a.s. ga^fcte in het
Dorpscentrum 's avonw^brieven
schrijven naar Afghanis tan, Haïti en
Zuid-Afr ika . Dat gebeurt in het En-
gels en m het Frans. Bovendien gaan
er dan brieven naar de ambassades
van deze landen in het Ijflfccrlands.
Voor elk wat wils dus. ^^
We schrijven dan voor: Habiburah-
man Halah, docent journal is t iek aan
de Un ive r s i t e i t van Kabul, Afghani-
stan, die voor zeven jaar achter de tra-
l ies ging omdat hij met nog vele ande-
re docenten een vereniging wilde
oprichten die de vrijheid van onder-
wijs wilde bevorderen.
Charlot Jacquelin, al tabetiscringson-
derwijzer in Port-au-Prince, Haïti, die
op 19 september 1986 gearresteerd
werd en sindsdien "verdwenen" is.
Smangaliso Mkhatshwa, rooms-ka-
tholiek priester en secretaris-generaal
van de Katholieke Bisschoppen Con-
ferentie in Zuideli jk Afrika. Hij werd
op 11 juni 1986 gearresteerd en ernstig
mishandeld. Hij wordt zonder aan-
klacht of berechting vastgehouden in
overeenstemming met de bepalingen
van de noodtoestand.
U zegt misschien: "Dat brieven schrij-
ven helpt immers allemaal toch niet?
Wat denkt u van het volgende bericht
in het maandblad van Amnesty Inter-
national van april 1987:
VRIJGELATEN: Amnesty vernam
in februari 1987 dat 180 gevangenen
die waren geadopteerd of van wie de
zaak in onderzoek was, zijn vrijgela-
ten. Er werden 101 nieuwe zaken in
behandeling genomen.

Hemelvaatsrit
Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert op Hemelvaartsdag een
orienteringsrit waarvan de start reeds
plaats vindt 's morgens. De heren G.
Versteege en H. Horsting hebben een
rit uitgezet met een lengte van 45 kilo-
meter. Deelname is mogelijk voor le-
den en niet-leden. Er kan worden ge-
start in de A-klasse of B-klasse.
Start en finish zijn bij Café Schoena-
ker aan de Ruurloseweg te Vorden.

Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen van de afde-
ling Vorden ontvingen tijdens de laat-
ste bijeenkomst van het seizoen be-
zoek van de heer Oudsen, manuele
therapeut. Hij vertelde op een boeien-
de en leerzame wijze over fysiothera-
pie. Zijn opleiding in verschillende

landen, zijn werken etc. Na de pauze
werd van de gelegenheid om vragen te
stellen een druk gebruik gemaakt.
Op 2 j u n i gaan een aantal dames naar
de Bondsmanilestatie in Ede. Op 16
jun i is er een fietstocht naarde PGKM
te Doetinchem.

Doolhof Ruurlo
Op Hemelvaartsdag is de Doolhof te
Ruurlo vanaf 's morgens vroeg geo-
pend. Ook 2de Pinksterdag is er een
normale zondagopening.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: F.C. Hesselink en J.H.
Klein Lebbink.
Gehuwd: M .F. Brandwacht en W. Riet-
man; C. Schaap en A.M. Diemeer; R.
Schaly en F.M. Meerstadt; H.J. Beer-
ning en J.D.M. Giesen.
Overleden: Geen

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 9.00 uur Eucharistieviering
Hemelvaart
Zaterdag 19.00 uur Woord-en Communie-
dienst
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 10.30 uur Eucharistieviering,
Hemelvaart
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
donderdag 28 mei 9.00 uur Hemelvaarts-
dag - Ds. H. Westerink in de Geref. Kerk.
Zondag 31 mei bevestiging van ambtsdra-
gers, 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Hemelvaartsdag 28 mei: 9.00 uur ds. H.
Westerink van Vorden, i/d Geref. Kerk.
Zondag 31 mei 10.00 uur: ds. A.G. Kornet
van Nijverdal. 18.30 uur ds. G.W.H, van
Peddemors van Beekbergen.

Weekenddienst huisarts
28 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
30 en 31 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 30 mei 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
28-29 mei N.J. Kdens, Vorden, tel. 05752r
1453. 30-31 mei G.M. Wolsink, Laren, ter.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
/.itting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Maand jun i : Mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr.'Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

Maandag, dinsdag, donderdag vrijdag-
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



8e AVONDFIETSVIERDAAGSE
van 1 t/m 4 juni

4 avonden fietsen rondom Vorden. Er zijn weer 4 mooie route's uitgezet rondom ons 8 kastelen dorp Vorden.
De afstanden zijn 20 of 35 km. De route's gaan maandag richting: Leesten - Almen. Dinsdag: 't Zelle - Hengelo.

Woensdag: Delden - Baak. Donderdag: Wildenborch - Barchem.

Maandag 1 juni kunt U vanaf 18.00 uur inschrijven bij Café-rest. "De Herberg".
De start is elke avond van 18.30 tot 19.30 uur.

Als U 3 avonden heeft gefietst komt U in aanmerking voor een medaille, maar we hebben natuurlijk liever
dat U alle avonden fietst. Dinsdag 2 juni kunt U ook nog starten.

Elke avond wordt U een versnapering aangeboden door onze sponsors en adverteerders.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig vrij. 29 en zat. 30 mei

Hollandse
aardbeien

•_•*:
AUTO- EN TWEEWIELERBEDRIJF

J. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Tel. 1393.

Tijdens de Fietsvierdaagse
fietsenverhuur voor groot en
klein daarvoor moet U bij Kuypers zijn.

"TSte-T-
tyELD\

"" 4iï

VALKE\KAMPJ

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

-ja /05<

eeti/icht
~è^j;

3,50 ''l Medfen

S,

ZWARTE} VEE

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 1, 2, 3 en 4 juni
Fietsvierdaagse aanbieding: ) DeyL

Sappige Granny Smith, HandaPPei 2 4,95 ~^L /
^'

Neem met de Fietsvierdaagse GILDE
iets lekkers mee van uw VAH
Warme Bakker. 7^
Bijvoorbeeld Meusli koeken of
een krentebol. Lekker en gezond! NNIND/HOLENB/IKKERS

AANBIEDING:

Meusli koeken nUperPak 3,00
Krentebollen 6 halen 5 betalen

SGebakstuk van 5,75 voor 5,25
NATUURLIJK BIJ:

t^WARME BAKKER

BROEK

Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten
l dagelijks in voorraad. r481

Woordinï
V* 75 iPLAAT

TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

jK«,rv.|>

\

Fiets je fit en hou je konditie
Peil met g""-™01** van

Slager Jan Rodenburg.

Nu lekker voordelig.

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Fricando Rollade
1 kilo 1 1 f 9U

Borstlapjes
10,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Grill worst
250 gram 2,50

Boterhamworst

150 gram 1,25

Pampa schijven
5 halen 4 betalen

Florida schijven
Ter kennismaking 4 O |"l
Per stuk 1 f UU

uw drukwerk
indruk
wekkend?

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst

Grove verse worst
1 kilo ,_
Schouder karbonade
1 kilo

MARKT AANBIEDING

Bami
+

Nasi
1 kilo

6,25

Of heeft u nog alleen maar in
die richting gedacht en het
nog niet uit laten voeren?
Wij kunnen desgewenst
ontwerpen en drukken. Een
naamontwerp kan apart worden
en hoeft niet zo heel
duur te zijn.
In één of meer kleuren,
wat u maar wenst
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

CERTIFICAATHOUDER

ERKEND DOOR DE
RAAD VOOR DE CERTIFICATIE

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 küo
Runder gehakt
1 kilo

Slavinken
per stuk

6,95

9,90

1 ,00

Slagerij Jan Rodenburg nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Dorpsstraat 10 - Vorden

Winkeliersvereniging aktief, wij doen daar uiteraard
weer aan mee!!!

A.s. zaterdag 30 mei

Koffie + appelgebak 3,50
2e kopje gratis.

Op de Spaanse toer bij De Herberg
Vanaf ca. 14.00 uur speelt op ons terras (bij redelijk weer) de Spaanse gitarist

"Danko"
's Avonds vanaf ca. 22.00 uur in het café eveneens "DANKO".

Op deze dag hebben wij heerlijke eigengemaakte
Sangria op voorraad.

Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor
de dans- en showavond op vrijdagavond 5 juni.

Orkest: "Aces" - Hypnotiseur "Madrahasj".

Deelnemers Fietsvierdaagse: Na afloop bent U van
harte welkom voor een drankje of hapje.

AANBIEDING:

Sorbet 4,00
Koffie + appelgebak 3,50

IETSVIERDAAGSE
Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel. 1470



Erg blij en dankbaar zijn we
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

MICHEL

HERMAN, HENNA EN

DIANNETERVRUGT

24 mei 1987
Hackforterweg 22
7234SH Wichmond

Voor de zeer vele gelukwen-
sen, cadeau's, bloemen enz.
die wij kregen bij ons 40-ja-
rig huwelijksfeest op 13 mei
zeggen wij iedereen hartelijk
dank.

EJ. HUKKER
A. HUKKER-EGGINK

Vorden, mei 1987
De Horst 2.

Voor de vele blijken van mede-
leven ontvangen na het plotse-
linge overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

HENDRIKAJOHANNA
BARGEMAN-HIDDINK

zeggen wij u hartelijk dank.

M. BARGEMAN
kinderen en
kleinkinderen

Warnsveld, mei 1987.

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van

GERRIT STAPPER

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

UIT ALLER NAAM:
A.H. STAPPER-HARMSEN

Vorden, mei 1987.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

NOTEERT U EVEN!
zaterdag 1 3 juni aanvang
21.00 uur dansavond voor
gezellige mensen met het

bekende orkest „De Grollico's".
Entree 10,- p.p. incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur. pers.

ver. clubs, serveert u op tijd.

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

TAPIJT VUIL!
Huur de hand-shampoo-roller
a f 7,50. Tapijt shampoo per li-
ter f 13,35. Voldoende voor 30
a 35 m2.

AP EN LENIE WALG E MOET
Stationsweg 15, Vorden.
Tel. 05752-2825.

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers.
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden
Tel. 05752-6659.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

LEGO
BAZAR SUETERS

BERT KORNEGOOR
en

ERICA AMTINK

trouwen op vrijdag 29 mei J987 om 9.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 10.30 uur in de
Wildenborchse kapel.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
17.30 uur in „ 't Pantoffeltje ", Dorpsstraat
34 te Vorden.

Mei 1987
Vennemansweg 4
7251HX Vorden.

Op donderdag 4 juni a.s. zijn onze ouders
en grootouders

J. WINKELS
en

M. WINKELS-MEULENBRUGGE

50 j aar getrouwd.

Zij hopen dit met ons te vieren op vrijdag 5
juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-
17.00 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden.

Kinderen en kleinkinderen.

7241 RM Lochem, mei 1987
Vordensebinnenweg 9.

In plaats van kaarten.

Op maandag 1 Juni a.s. hopen wij samen
met onze kinderen ons 25-jarig §
huwelijksfeest te vieren. §

GERRITENELLY
RIETMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot §
16.30 uur in zaal Concordia, ?
Raadhuisstraat, Hengelo G/d. §

*$

*f
l

7234 SN Wichmond, juni 1987.
Dorpsstraat 10b.

Enige en algemene kennisgeving.

VORDEN Uitnodiging^
1937 '

JAVA
1987

GOUDEN PRIESTERFEEST
PATER ALFONS SEESING

Ter gelegenheid van het gouden priesterfeest
is er op 7 juni. Eerste Pinksterdag, om 10.30 uur

een plechtige eucharistieviering uit
dankbaarheid in de Christus Koning kerk te Vorden.

Receptie aansluitend in de parochiezaal
van voornoemde kerk.

U bent van harte welkom.

Parochie: Vorden/Kranenburg.

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is

"* het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 7251

fons jansen"
erkend gas- en watertechnisch
installateur —• "Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

VAKANTIE
van 8 t/m 22 juni

Kapsalon

BEERNING
Raadhuisstraat - Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. arti-
kel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen
aan het verzoek van Fa. Kettelerij, Zutphenseweg 64, te
Vorden voor het bouwen van een loods op het perceel
Zutphenseweg 64.
De betreffende stukken liggen vanaf 1 juni 1987 gedu-
rende veertien dagen voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
Gedurende de termijn van terinzage-legging kan een ie-
der tegen genoemd voornemen schriftelijk bezwaren
indienen bij hun college.

Vorden, 27 mei 1987

Burgemeester en wethouders van Vorden
de burgemeester, Mr. M. Vunderink
de secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service...

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

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

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Reuze
T-bone steak
(450 gram)
worden bij ons geserveerd
met aardappelkroketjes,
rauwkost, stokbrood
en 4 smaken
kruidenboter 39,50

de Timmeriee ™
RESTAURANT* CAFÉ JM

Arie Maalderink ><^/ttS5j jj
Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

lekker
Dat 't goed is
staat voorop,

het voordeel is'
meegenomen!

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Limousine kalfstong

Rib- en haas-
karbonade Spccia

Delfter-
pfanne

100 gram

1,95

TIP VOOR DE BOTERHAM:
Coburger rauwe ham

G ril l-worst
(aan stuk) 250 gram

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

LET OP: NORMAAL IN TOLDUK!
VRIJDAG 26 JUNI RONDOM JEUGDSOOS FLOPHOUSE.
VANAF HEDEN KAARTEN OP DIVERSE ADRESSEN.
EVENEENS VOOR KOFFIECONCERT OP ZONDAG 28 JUNI.

Burg. Galleestraat 12 Vorden

Feest 30 mei - 3 jaar Feest
Feestelijke aanbieding

Jonge
Florijn

van 18,95 voor

16.95
Bessen
Florijn

van 14,95 voor

12.95
Zeiler Schwarze

Kat/
l liter voor

6.95

Baileys
Irish Cream

van 22,95 voor

17.95
Brandenbarg's

citroen
20% van 12,95 voor

11,95
Droge

Franse wijn
Blanc de blancs 6 voor

27,50
Bij 3 flessen wijn uit ons assortiment fraai wijn glas kado.

Aanbieding uitsluitend geldig op 29 en 30 mei.



Rabobank
ook voor uw hypotheek

Onze rente-tarieven zijn nog steeds aantrekkelijk.

RENTE VANAF 6,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. RABO Rentestabiel-hypotheek.

Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst
geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast aan

uw persoonlijke situatie.

Huren of kopen:
Onze computervergelijking laat zien wat voor u het

aantrekkelijkst is.

Rabobank
GELD EN GOEDE R A AD

Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.

Tel. 05752-1888.

Holderdebolder
opruiming op zolder
voor kelderprijzen

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei a.s.
grote magazijnverkoop op onze 1 e etage

Japonnen v.a. 25,-
Rokken
Pantalons
B lasers
Blouses

v.a.

v.a.

Ribbroeken 2 stuks
Kinderblouses 2 stuks
Overhemden kone mouw

25,-
15,-
50,-
15,-
10,-
10,-
15,-

En nog veel meer
voor nog veel minder

Modecentrum

Ruurlo

Voor uw opleidingen naar

IS ONZE VEILIGHEID U
EEN STUKJE VRUE TUD WAARD?

Het Korps Nationale Reserve
(NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die
in hun vrije tijd worden opgeleid om,
zodra dat nodig is, een belangrijke
rol te spelen bij de beveiliging van
ons land. Bij oorlogsdreiging nemen
zij onmiddellijk de bewaking op zich
van vitale punten, zoals bruggen,
stations en dergelijke. Punten, die in
eerste instantie van belang zijn voor
een ongestoorde mobilisatie, maar
die ook daarna moeten worden
beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.

De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woon-
plaats. Dat heeft bovendien als voor-
deel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!

Vrijwilliger bij

NATIONALE RESERVE
Beschermen wat ie dierbaar is

Om op hun taak berekend te zijn,
oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagen (5 a 8 uur) in het
weekend. Voor deze oefeningen ont-
vangen zij een tegemoetkoming in de
kosten.

Is onze veiligheid u een
stukje vrije tijd waard?
Vraag dan meer infor-
matie, door onder-
staande bon in te
sturen. Voorwaarde is
wel dat u uw militaire
dienstplicht achter de rug
heeft (of een andere militaire
opleiding). En dat uw leeftijd
tussen 19 en 50 jaar ligt.

Ik wil graag meer
informatie over de NATRES

Naam: —

Adres: —

Postcode: Prov.:

Woonplaats:

Registratienummer:

In een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:
NTC. Antwoordnummer 10100. 2800 VB Gouda.

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI .

Brinkerhof 82 - Vorden l
Telefoon 05752-2783

Te koop: 1,5 ha kuilgras.
Briefjes inleveren op vrijdag 29
mei voor 20.00 uur bij
J. DIJKMAN-BANNINK,
Nijlandweg 2, Wildenborch.

Vakantie? Sta er zo op! Mal-
sovit afslank-brood laat u een
goed "figuur" slaan. Malsovit
wordt voor U gebakken door:

Echte Bakker

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen
denken
GIRO

625000

AVO-
NEDERLAND

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

Geld nodig t

bedrag

3.000,-
5.000,-

10.000,-
15.000,-

2 4 mnd

141,08
233,04
460,07
690,10

36 mnd.

99,50
163,69
321,27
461,90

48 mnd.

78,85
129,23
252,19
378,26

effektieve
rente

12,6%
1 1 ,6%
10,1%
10,1%

ADVERTEREN
DOET

Leen goedkoop en
vertrouwd

bij de bank met de 5
~9

bondsspaarbank 5
Centraal en Oostelijk Nederland

VAN ASSELT VERKOPEN

HELPEN
RODE KRUIS

Zwem- en Polover. Vorden' 64
houdt 4 juli haar jaarlijkse
"PRETTY MARKT"
Heeft u nog spullen op te rui-
men? Bel 2668. Wij komen het
halen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Met ingang van 1 juni a.s. wordt ons bedrijf uitgebreid
met een timmerwerkplaats aan de Dorpsstraat

te Wichmond.
Het hier voordien gevestigde bouwbedrijf

Helmink BV. stopt gelijktijdig z*n werkzaamheden
en de heer G.J. Helmink draagt alle werkzaamheden

aan ons over.

G J. HELMINK AANN. BEDRIJF PEELEN BV.

AANNEMERSBEDRIJF

PEELEN B.V.
Steenderen -Wichmond.Tel. 05755-1365

HET BEDRIJF VOOR:

* nieuwbouw
* stallenbouw

sleufsilo's - mestkelders
onderhoud - verbouw
houtprodukten
machinaal timmerwerk
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2000 toeschouwers bij het Internationaal Nedac/Sorbo
jubileum jeugdvoetbaltoernooi

Feyenoord
trotse winnaar

Internationaal tintje slotbal
voetbalvereniging "Vorden"
H et jaarlijkse slotbal dat de voetbalvereniging "Vorden" zaterdaga-
vond in bar-bodega 't Pantoffe^e organiseerde kreeg ditmaal een in-
ternationaal tintje. Vanwege het internationale tweedaagse jeugd-
voetbaltoernooi waren veel ouders van spelers dit weekend in Vorden.
Zy werden door het bestuur van "Vorden" gelijktijdig voor de feesta-
vond uitgenodigd, waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt.

Voorzitter Jan van Ark maakte van de
gelegenheid gebruik om de heer Jac.
H. de Jong en jeugdmanager Henk de
Jonge te bedanken voor hun aandeel
aan het internationaal jeugdtoernooi.
Vorden 5 werd gekozen tot "Elftal van
het jaar". Dries Bijenhof, leider van dit
team, kreeg de eretitel "leider van het
jaar". Het eerste elftal kreeg van de
voorzitter een aanmoedigingsprijs.
"Dit betekent dat jullie volgend jaar
naar de KNVB zullen promoveren.
Daar rekenen wij op", aldus voorzitter
Jan van Ark.
Ab Velhorst jr., doelman bij Vorden 5
kreeg de prijs voor de minst gepas-
seerde keeper.
De topscorersprijzen werden gewon-
nen door: 1. Richard Bargeman 16
doelpunten; 2. Mark v.d. Linden 15; 3/
4 Corry tenBarge en Henk Hengeveld
11 doelpunten.
De aanwezigen werden deze avond
vermaakt met een optreden van Gait
uut 't Klooster. De muziek werd ver-
zorgd door de groep "Wheels".

l
"Reken maar, dat ik wel een paar namen in mijn hoekje heb gezet. Echt het wemelt hier van talent. Kijk
maar eens naar het selektie-team van de KNVB afdeling Gelderland. Daar verhuizen binnenkort wel een X6IUliS V.T.P.
paar spelers naar Zeist, naar de nationale selektie". Deze woorden sprak Rinus Goossens zondagmiddag.
Goossens voorheen speler van SW (in 1948 werd hy zelfs met deze ploeg kampioen van Nederland) later
trainer in het betaalde voetbal. Dit weekend was hy hier in Vorden tijdens het internationale jeugdtoer-
nooi in /ijn hoedanigheid als scout van PSV. Overigens een beminnelijke man deze Rinus. Een grijze zes-
tiger maar jong van hart wanneer h ij over jeugdvoetbal spreekt.

volkome^^oek" werd gespeeld. En
dan de ahcsbeslissende wedstrijd die
de Rotterdammers verdiend met 1-0
van Ajax wonnen. Waarmee de Am-
sterdammers nog goed wegkwamen,

En Goossens zei deze middag echt
niets teveel want de talrijke toeschou-
wers (over beide dagen circa 2000)
hebben kunnen genieten van leuk
voetbal. Daar stonden ploegen als
Feyenoord, Anderlecht, Ajax en niet
te vergeten het KNVB selektieteam
wel borg voor.
Vooral dit laatste team was een open-
baring. De ploeg speelde met zoveel
flair en spelinzicht dat het inderdaad
niet lang zal duren of er worden wel
spelers "ingelijfd". Vooral in de ont-
moeting tegen Ajax maakte het selek-
tieteam van de afdeling Gelderland
indruk.
Guus Hiddink, de trainer van PSV
kwam zaterdag ook een kijkje nemen.
Hij vond het jammer dat de C-jeugd
van PSV niet voor dit evenement was
uitgenodigd. Wellicht volgend jaar
Guus!

Wisselbokaal
Want ook de komende jaren zal er een
internationaal jeugdtoernooi door
"Vorden" kunnen worden georgani-
seerd. Deze toezegging deed de heer
Jac. H. de Jong nl. zaterdagavond
door te stellen dat de prachtige bo-
kaal, die Feyenoord uiteindelijk zon-
dagmiddag als trotse winnaar mee
naar Rotterdam mocht nemen, tot
wisselbeker is "gebombardeerd", zo-
dat Feyenoord het "kleinood" vol-
gend jaar weer mag verdedigen.

Ideale weersomstandigheden
Wat hebben de organisatoren overi-
gens geboft. Twee dagen baadde het
gemeentelijk sportpark in de zon.
Wapperende vlaggen van de deelne-
mende teams, het deed allemaal heel
feestelijk aan. Door de jeugdcommis-
sie en vele andere medewerkers (denk
b.v. aan het kantinepersoneel) is kei-
hard gewerkt.
Toen de clubs zaterdagmorgen in Vor-
den arriveerden was de gehele akko-
modatie om "door een ringetje te ha-
len".
Ook drukke dagen voor de beide mu-
ziekkorpsen Sursum Corda en Con-
cordia, want toen de deelnemende
teams Ajax, Feyenoord, Anderlecht,
Borussia Mönchen Gladbach, Schal-
ke, het KNVB selektieteam en Vor-
den zich op het hoofdveld opstelden,
werden de volksliederen van Duits-
land, België en Nederland gespeeld.
Sursum Corda kweet zich uitstekend
van haar taak.

Concordia had het op het oog heel wat

gemakkelijker, althans bij de "uitvoe-
ring". Naturlijk hadden ook zij deze
drie volksliederen ingestudeerd, maar
bij de slotceremonie kon volstaan
worden met het spelen van het Wil-
heimus, ter ere van Feyenoord. De
heer Jac. H. de Jong sprak bij de aan-
vang van het toernooi een kort wel-
komstwoord, waarna hij als een vol-
leerd voetballer de aftrap verrichtte.

Goed voetbal
Natuurlijk waren niet alle wedstrijden
van goed gehalte. Kon ook niet an-
ders. De C-junioren van Vorden de-
den hun uiterste best maar tegen het
offensieve geweld van de "grote
broers" was natuurlijk geen eer te be-
halen. Arme Jelle Klein Kranenbarg!
Vooral tegen Feyenoord vlogen de
ballen hem liefst 14 keer als projektie-
len om de oren. Deze monsterscore
werd gelijk overgeseind naar Rotter-
dam want hoe is het anders te verkla-
ren dat het eerste elftal van Feye-
noord dezelfde middag AZ met 8-0
kon afdrogen?

We hebben het al gememoreerd het
KNVB selektieteam van de afdeling
Gelderland was de grote verrassing.
En dan b.v. Ajax. In dit team was dui-
delijk de speelstijl van het eerste van
Ajax te herkennen. Een ver voor zijn
doel staande keeper, veel jongens op
het middenveld en spitsspelers aan de
flanken die razendsnel hun mannetje
uitspeelden.

Een leuke bijzonderheid was dat bij
Ajax Jordi Cruyff, de zoon van Johan
Cruyff meespeelde. Uiteraard ging er
veel aandacht naar hem uit. Niet hele-
maal terecht natuurlijk want er waren
dit weekend wel meer goeie voetbaï-
lertjes te bewonderen. Zo bijvoor-
bejeld de aanvoerder van Anderlecht
die op 13 jarige leeftijd voor het lieve
sommetje van 80.000 gulden door An-
derlecht werd gekocht. Waanzin! Zo
op het oog wel maar wat te denken als
deze knaap straks tot de hoofdmacht
van Anderlecht doorbreekt. Wat is
dan zijn marktwaarde?
Neem maar van mij aan, onze zuider-
buren zijn slimmer dan u denkt!

want Fe
goede k,

noord liet
liggen.

verschillende

Feyenoord
Feyenoord maakte ook indruk. Een
terechte winnaar van dit internationa-
le Nedac/Sorbo jeugdvoetbaltoer-
nooi. Eerst de geweldige "pot" tegen
Anderlecht dat op gegeven moment

Een aparte ervaring om deze wed-
strijd te bekijken en dan voor je de
moeders die hun kroost staan aan te
moedigen. Vooral de Amsterdamse
moeders konden er wat van. En wat
opmerkelijk was de dames bleken
echt verstand van voetbal te hebben.
"Speel Jordi in de voeten aan; de diep-
te in Dennis; hou je man voor je Pa-
trick". Prachtig.

Mister Black
Zaterdagavond een "gekakel" van je-
welste in de grote zaal van Hotel Bak-
ker. Alle deelnemende teams met hun
begeleiders bij elkaar voor de maal-
tijd. Verder was er een optreden van
Mister Black met een Fakir-act. De
jongelui genoten volop. Aan het slot
van deze avond zong elke club met
veel verve zijn eigen clublied van "Op
een slof en een oude voetbalschoen
wordt Ajax kampioen"; "Hand-in-
hand kameraden" e.d. Wat zong de se-
lektie van de afdeling Gelderland?
"Vrouw Haverkamp, vrouw Haver-
kamp, wat heb-ie ".
Zondagmiddag na afloop de prijsui-
treiking door Jac. H. de Jong, waarna
hij alle deelnemende teams een goeie
terugreis wenste en hij de voetbalver-
eniging "Vorden dank bracht voor de
organisatie.

Uitslagen
De uitslagen van de diverse gespeelde
wedstrijden waren als volgt: Ajax-Bo-
russia Mönchen Gladbach 4-1; Feye-
noord - Schalke 1-2; Vorden - KNVB
selektieteam 0-2; Anderlecht - Borus-
sia Gladbach 6-0; Schalke - Ajax 0-2;
KNVB selektie - Feyenoord 1-5; Vor-
den-Anderlecht 0-7; Schalke-Borus-
sia Gladbach 1-1; Anderlecht - Feye-
noord 2-4; Ajax - KNVB selektie 1-3;
Borussia Mönchen Gladbach - Vor-
den 4-0; KNVB selektieteam -Schalke
0-2; Feyenoord -Vorden 14-0; Ander-
lecht - Ajax 2-2; Borussia-.- KNVB se-
lektie 1-4; Schalke - Anderlecht 0-0;
Vorden - Ajax 0-1; Feyenoord - Glad-
bach 3-0; Ajax - Feyenoord 0-1; Schal-
ke - Vorden 5-0; KNVB selektie - An-
derlecht 0-1.
Eindstand: 1. Feyenoord 6 gespeeld
10 punten; 2. Anderlecht 8 punten; 3
Schalke 8 punten; 4. Ajax 7 punten; 5.
Selektieteam KNVB afdeling Gelder-
land; Borussia Mönchen Gladbach 3
punten; 7. Vorden O punten.

Dé afgelopen week werden de voor-
laatste wedstrijden van dit competitie-
seizoen gespeeld. Na het komend
weekeinde kan VTP de balans weer
opmaken. Het ziet er naar uit dat het
een goed competitieseizodfcs. Nage-
noeg zeker is dat een vierlReams in
de zaterdag en zondagcompetitie het
kampioenschap zullen behalen. Daar-
voor is het afgelopen weekeinde een
goede basis gelegd. Promotiewedstrij-
den in het weekeinde van jËfc^ 14juni
bepalen of volgend jaar in^R hogere
klasse gespeeld mag worden.
Ook de beide woensdagmiddag-
jeugdteams zullen kampioen worden
of zijn het vandaag, woensdag 27 mei,
geworden.

De uitslagen van de afgelopen week:
woensdagmiddag - jeugdcompetitie:
Gemengd Vorden l - Vego 10-0; Ge-
mengd De Maten 3 - Vorden 2 4-6.
In het eerste gemengde team speel-
den Gerda Beijenhof, Erwin Bos,
Hanke Wempe en Martijn Eggink.
Ook het tweede gemengde team met
Pamela Brandenbarg, Roeland v.d.
Laan, Corinne Coppiëns en Jochem
Emsbroek won van De Maten 3 uit
Apeldoorn. De VTP zit goed met de
jeugd en de trainingsarbeid van Petra
Bonnes wordt hiermee al beloond.
zaterdagcompetitie: 5e kl. gemengd
Vego 3 -Vorden l 3-2; 6e kl. gemengd
Vorden 2 - Beekbergen l 5-0; 5e kl.
hè ren Vorden l -Ugchelen25-l;4ekl.
heren A(vet.)Kerschoten l -Vorden l
4-2; jun. jongens A t/m 17jaar Vorden
l - Gorssel l 6-0; jun. gemengd B t/m
14 jr. Neede l - Vorden l 1-4.
Drie van de zes van deze zaterdag-
teams kunnen a.s. zaterdag kampioen
worden. Voor het gemengde team in
de 6e kl. en het 5e kl. herenteam kan
dat bijna niet meer misgaan. A.s. za-
terdag spelen beide teams thuis tegen
resp. LTC Zutphen 5 en Kerschoten 5.

t
De jun. jongens kunnen nog kam-
pioen worden maar dan moet er zater-
dag met ruime cijfers gewonnen wor-
den van het Warnsveldse Welgelegen.
Door het verlies afgelopen zaterdag
van 3-2 tegen Vego 3 heeft het Ie ge-
mengde team in de 5e kl. geen kans
meer op het kampioenschap.
Dit ondanks het feit dat de dames Jos-
ca van Wijk en Anneke Honig sterk
speelden en voor de beide punten
zorgden. Vego 3 kan het kampioen-
schap nu niet meer ontgaan.
zondagcompetitie: 4e kl. heten Top l -
Vorden l 1-5; V5e\kl. heren Vorden 2 -
Topspinners 2 6-0; Jeugd 4e kl. ge-
mengd Vorden l - Gorssel 2 3-5.
Door deze ruime cijfers kan de beide
herenteams het kampioenschap bijna
niet meer ontgaan. A.s. zondermor-
gen speelte het Ie team thuis de laat-
ste wedstrijd tegen het Enschedese
Ludica 2, terwijl het 2e team nog op
bezoek moet bij Beukersweide 2 in
Wierden.

George Baker
Selection
vervang BZN
De George Baker Selection zal in de
plaats van BZN optreden op het zesde
Barchem Muziek Festival dat op 3, 4
en 5 juli wordt gehouden. Zoals be-
kend heeft BZN alle optredens tot l
oktober afgezegd i.v.m. ziekte van
zangeres Carola Smit.
Dank zij alert handelen van de organi-
satoren van het BMF kon de George
Baker Selection worden gecontrac-
teerd. Een groep van hetzelfde niveau
als BZN, die onder de bezielende lei-

ding van Hans Bouwens in Nederland
niet minder dan 25 hits scoorde, waar-
van Una Paloma Blanca wel de be-
kendste is.

Wijziging
De komst van deze topgroep heeft tot
gevolg dat er een wijziging in het pro-
gramma is aangebracht. George Ba-
ker Selection kon namelijk alleen op
vrijdag 3 juli naar Barchem komen.

Het programma ziet er nu als volgt
uit: 3 juli: George Baker Selection. 4
juli Rock in Barchem met de Lochem-
se groep Ides of May. 5 juli NOR-
MAAL!

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Soignies. J.A. Eulink l, 5,
8,9; H. ter Beek 2; H. Boesveld 3,6,7,
10; JJ. van Gijssel 4.
Jeugdcompetitie: Annegeer Hilferink
l, 2, 7, 9; Ronny de Beus 3, 5, 8, 10;
Marcel Nijhuis 4, 6.

Kalfstong met zure saus
Kalfstongen moeten altijd worden gekookt. Men kan ze zowel warm als
koud (broodbeleg) opdienen. De smaak van kalfstongen is erg fijn en
laat zich heel goed met een licht zure eiersaus combineren.

Reken voor 4 personen op 2 kalfstongen van elk ca. 500 gram. Leg de ton-
gen eerst 2 a 3 uur in ruim koud water. Spoel ze daarna goed af en wrijf ze
vervolgens na met een doekje met wat (grof zee)zout. Zet de tongen op
met ruim koud water en voeg er 200 gram gesneden verse soepgroenten,
1 laurierblad, l stukje foelie en 6 licht gekneusde peperkorrels aan toe.
Laat de tongen in anderhalfuur zachtjes gaar koken. Controleer dat door
even in de punt van de tong te knijpen. Wanneer het vlees zacht is, is de
tong gaar. Zeef vervolgens het kookvocht.
Spoel de tongen onder stromend water af. Stroop onmiddellijk hierna
het vel van de tongen af en neem ook een deel van het keelstuk weg.
Houd de tongen in het kookvocht warm. Bereid de saus door 30 gram bo-
ter te smelten en er 30 gram bloem door te roeren. Schenk er dan 4 decili-
ter van het kookvocht bij. Blijf zolang roeren tot een gebonden saus is
ontstaan. Laat de saus nog 4 minuten zachtjes doorkeken. Roer intussen
2 eierdooiers in een kommetje los. Voeg er 4 eetlepels hete saus aan toe
er roer het mengsel door de saus.
Neem hierna het pannetje van de warmtebron en voeg een klontje boter
(ca. 30 gram), anderhalf eetlepel kruidenazijn, l eetlepel fijngehakte pe-
terselie en l theelepel fijngehakte kervel (eventueel uit een potje) toe.
Houd de saus hierna warm maar zorg ervoor dat ze niet meer aan de
kook komt.

Snijd de tongen in plakken. Leg ze dakpangewijs op voorverwarmde bor-
den en schenk een deel van de saus er over. Dien de rest van de saus in
een sauskom op.

TIP:
Geef er jonge voorjaarsgroenten en kleine gekookte aardappeltjes
(krieltjes) bij. Gekookte kalfstong leent zich overigens ook goed om met
de zachtzure saus te geven bij gekookte asperges.
Bereidingstijd: ca. 2 uur. Energie per portie: 2120 kJ (505 kcal).

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Wegtiav Laren 126. Tel. 05750-15911.
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05752-2713.QROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62689.

Politie Varia
GEVONDEN: Zonnebril met een gouden randje; bankbiljet van f25,-; één koe
(aan komen lopen); armband "Dana" opschr; horloge, merk Casio (digitaal);
hond; zwarte portemonnaie met kleingeld; halsketting met fijne schakel en
plaatje "Bert"; grijze damesfiets met terugtraprem; oranje handtas (zonder in-
houd; zwart/witte middelgrote hond; bruin etui "Cosmo" met sleutels; 3 zak-
ken kleding; 14 kr. gouden herenring"Aquamarijn"; licht groen damesjack maat
158; balletkleding in gele jutten zak, opschr. "Stalla Expres"; giropas t.n.v. Smit;
diverse sleutels.

VERLOREN: sleuteletui, zwart 'Tilburg"; herenhorloge, merk "Tissot"; rood
gehaakte tas met schoolspullen; blauwe portemonnee met pasfoto's en klein-
geld; gouden trouwring "Janny 23-11-'79"; witte boodschappentas inh. filmrol-
letje; hond, Snautzer, reu, 5 jaar oud; blauw trainingsjase met grijze mouwen,
welke afritsbaar zijn; siervelg met gaten; blanke tankdop van traktor; damspor-
temonnee met naam.



Avoncbierdaagse Sparta

j
De 20e editie van de wandelavondvierdaagse van de gymvereniging "Sparta" is weer voltooid verleden
tyd. De deelnemers hebben ook dit jaar weer kunnen genieten van het natuurschoon rondom Vorden.
Daarvoor "tekende" de heer van Zeeburg die er ieder jaar weer in slaagt leuke routes uit te zetten. Qua
deelnemersaantal was het minder dan voorgaande jaren. Nu vertrokken 548 personen die op een enkele
uitzondering na, allen de tocht hebben volbracht.

De intocht vond donderdagavond
plaats. De wandelaars hadden zich bij
de school op het Hoge verzameld
waarna met medewerking van de bei-
de muziekkorpsen "Sursum Corda"
en "Concordia" het gezelschap rich-
ting dorpsschool trok. Hier werd de
stoet ontbonden en was er voor me-
vrouw van Woudenberg, voorzitsters
van "Sparta" gelegenheid om een
drietal dames en een drietal heren te
huldigen vanwege het feit dat zij al de
20 avondvierdaagsen hebben meege-
lopen. Dit waren mevr. Jeulink, mevr.
Westerveld, mevr. Overbeeke en de
heren Weenink, Horstingen ter Beest.

Aktiviteren
Niet verkeerd dat "Sparta" deze men-
sen in het zonnetje zet want je hebt ze
jaar in jaar uit nodig om de vierdaagse

tot een succes te maken of misschien
beter gezegd "in stand" te houden.
Neem bijvoorbeeld Janny Wester-
veld. Door haar toedoen weet "Spar-
ta" zich ieder jaar verzekerd van een
bijna vast aantal deelneemsters. Tij-
dens de eerste keren dat er in Vorden
een Avondvierdaagse werd gehouden
zrgde Janny Westerveld ervoor dat de
leden van de badmintonclub meede-
den.

Een paar jaar later was zij de initiatief-
neemster om de dames van de voet-
balverening "Vorden" te aktiveren
deel te nemen. Een paar weken voor
de start van de vierdaagse benadert zij
de dames zodat de ploeg, hoewel in-
tussen wel wat kleiner, zich geduren-
de vier avonden weer gezellig keuve-
lend door de dreven van Vorden be-
weegt onder het motto "Het is gezond

en zo hoor je gelijk weer de laatste
plaatselijke nieuwtjes".

Alert blijven
Behalve Janny Westerveld zijn er van-
zelfsprekend meer mensen die op de-
ze wijze "Sparta" een dienst bewijzen.
En dat mag ook wel eens geschreven
worden want het is natuurlijk wel als
vereniging zak om alert te blijven.
Een jubileumtocht en dan minder
deelnemers geeft te denken en wil
zeggen dat "Sparta" volgend jaar nog
meer mensen moet oppeppen om
deel te nemen want ons dorp Vorden
mag in de toekomst toch niet van een
dergelijk leuk wandelevenement ver-
stoken blijven. Bij een neerwaarts
deelnei^kveld loopje dat gevaar na-
melijk. En daarvoor moet "gewaakt"
worden.

Help het leed de
wereld uit
Het Rode Kruis houdt dit jaar haar
landelijke inzamelingsaktie van 25
mei t/m 7 juni.
Al weer een collecte kan een reactie
zijn. "Moet dat nu al weer"? Ja, dat
moet. Daar kan het Rode Kruis niet
onder uit.

Het Rode Kruis is er als organisatie
voor hulp aan mensen in noodsitua-
ties. Bij aardbevingen, overstromin-
gen, droogte, honger, vluchtelingen,
aan slachtoffers van gewapende con-
flicten in verschillende Afrikaanse
landen, Iran, Irak en het geteisterde
Libanon, bij de afschuwelijke rampen.
Het Rode Kruis staat altijd als eerste
klaar en dat kan dankzij uw hulp...

dankzij uw bijdrage aan de jaarlijkse
tottekt^B
Ook in^^en land is het Rode Kruis
aktief. Door middel van Welfarewerk,
vakantieprojekten voor zieken, be-
jaarden en gehandicapten, sociaal ver-
voer, telefooncirkels voor het oplos-
sen van eenzaamheid bij zieken en be-
jaarden, bloedtransfusiediensten enz.
Zonder uw financiële steun kan het

belangrijke werk niet worden gedaan.
Daarom vraagt het Rode Kruis U om
een bijdrage voor haar werk.
De aktie staat onder het motto: "Help
het leed de wereld uit". Helpt U hel-
pen!

Pieterpad
Milieu-Estafette
Doet Vorden aan, wij treffen het bij-
zonder dat ons Raadhuis juist vlakbij
een knooppunt in het Pieterpad ligt.

Binnen Vorden volgt het van Het Zel-
le, de Helderboomsdijk, Het Geltink,
Het Hissink, De Waarlerweg, Zicht-
laan Kasteel, bruggetje over Vorden-
sebeek, Pieterpad Handwijzer halver-
wege de oprijlaan van Kasteel Vorden.
Daar zal het een en ander gebeuren.
Het is een estafette-wissel. De ge-
meente Vorden heeft het VW en de
werkgroep "Leefbaarheid Vorden"
verzocht "iets" te doen. Onze oud-ge-
meentearchitect J. van den Broek zal
geïnteresseerde wandelaars op het ka-
steel ontvangen. Er zal helaas geen ge-
legenheid voor een rondleiding zijn,
maar hij staat daar om vragen over het
Raadhuis te beantwoorden.

Op het bordes en bij slecht weer er-
gens binnen, staat l of 2 leden van de
dansgroep "De Knupduukskes" met
hun trekharmonica vrolijke marsen
en dansmuziek ten gehore te brengen.
Buiten zijn mezen, boomkruipers,
zwaluwen, merels, vinken vliegenvan-
gers en nog ettelijke soorten meer be-
zig hun muziek ten gehore te bren-
gen. Want deze estafette is opgezet
door de Vereniging ter Bescherming
van vogels in de beste tijd van het jaar
voor de vogeliefhebbers, zeker nu het
voorjaar zo uitzonderlijk laat is, ko-
men de wandelaars in het topseizoen
voor de vogels voorbij.

Het komt slecht en goed uit dat de ka-
ravaan juist op 1ste Pinksterdag voor-
bij komt. Gelukkig niet onder kerk-
tijd. Zij worden omstreeks 13.00 uur
bij het kasteel verwachtJfcokele heel
bekende deelnemers krUfn symbo-
lisch voor het vogelgebeuren een
bouwpakket voor een nestkastje aan-
geboden met nog iets erbij.
Voor degenen die van verre komen,
maar toch graag meel^kn in "de
mooiste gemeente van Ï^Ierland" is
er in Vorden volop logies en kampeer-
gelegenheid. De leden van de Nede-
landse Vereniging ter Bescherming
van Vogels kunnen voor half geld (al-
leen voor deze gelegenheid) gebruik
maken van een "trekkershut" op de
Wientjesvoort.

Caria Jansen en Fokke Voerman
sportvrouw en sportman bij Dash
De volleybalvereniging "Dash" hield zaterdagavond in een sfeervolle
zaal van "De Herberg" haar jaarlijkse feestavond waarvoor een goede
belangstelling bestond.
Voorzitter Henk Groenendal liet in zyn openingswoord de resultaten
van het afgelopen seizoen de revue passeren met daarbij uiteraard als
hoogtepunt de promotie van de dames 1.

Het team werd voor dit succes gehul-
digd, terwijl het team van de dames IV
gekozen werd tot ploeg van het jaar.
Carla Jansen werd gekozen tot sport-
vrouw van het jaar. Bij de heren viel
Fokke Voerman deze eer te beurt. On-

der de muzikale tonen van het dansor-
kest "Espresso" werd vervolgens tot in
de kleine uurtjes feest gevierd.
De heren-recreanten boden het be-
stuur van Dash deze avond 3 wed-
strijdballen aan.

Met de Vordense Zeskampploeg
2e Pinksterdag naar Recreatie-
Centrum "De Bergen" te Wanroy

Een da9
naar
'de Bergen'

steeds een feest
voor het gehele gezin.

Recreatie-centrum :
6 Ha. Natuurbad
Zonneweiden
Zandstrand
Grote speeltuin
Pony- manege
Trap - skelterbaan
Trampoline - park
Mini autocars
Midget golf
Midget voetbal
Roeivijver
Hertenkamp
Volières
Wandelpark
Uitgebreide restauratie

Speciaal: 2e Pinksterdag optreden Bassie en Adriaan
Huisgenoten, belangstellenden en supporters, die mee
willen om onze ploeg te vergezellen kunnen zich opge-
ven vóór 2 juni a.s. bij L.G. Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden, tel. 1404.

Vertrek vanaf Drukkerij Weevers per bus 9.00 uur.
Aanvang spelen 11.00 uur
Sluiting spelen plm. 17.00 uur
Terug in Vorden plm. 20.00 uur.

Buskosten f 15,— p.p.
Kinderen beneden 14 jaar f 10,00 p.p.

Hoera, ze zijn er weer
de echte

HOLLANDSE NIEUWE

bij

Vishandel van de Groep

Hollandse nieuwe per stuk
5 voor

UIT SPAKENBURG

2,25
10,00

ONZE SPECIALITEIT:

3,00
1,25
5,00

En verder vele soorten warme gebakken vis

Gebakken kibbeling 200 gram
Bak bokking Per stuk _
5 StukS voor

Grandioze
voorjaarsopruiming
4 - 5 - 6 juni

Let op advertentie in "Contact
volgende week

KLUVERS ff
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN»Tel.05752-1318

GROTE FABRIEKSPARTIJ
120 MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN
VOOR ONGEKEND LAGE PRIJZEN!

. • Ivi

Prachtig zwaar eiken bankstel
3+1+1 met mohair look draion bekleding
of in zware ribstof.,
van 2795, -
stuntprijs

Degelijke moderne eethoek
in wit met lichtblauwe bekleding.
Complete combinatie tafel en 4 stoelen.
van 995, -
NU MET 50% KORTING!
voor
direct uit voorraad leverbaar.

495,
1695,

Zwaar eiken buffetkast,
prachtig afgewerkt.
van 1495,-
Meubelcentrumprijs

995,
lodern lederlook bankstel

? zits kwaliteitsmeubel
van 1495,-
Meubelcentrumprijs . . . . 995,

Blank eiken wandmeubel
gemaakt van het mooiste europese eiken.
Zowel in blank als in donker eiken uit voor-
raad leverbaar,
van 2895, -
stuntprijs 2095,

l meubelcentrum vorden
schoolstraat 8
7251 xr voiden
tel. 05752-1121 * Wi, ruilen ook in.

Maandagmorgen geslo en / Vrijdagavond koopavond



GESLAAGD!
Bij de Rabobank

ligt een gratis Diplomap
voor je klaar!

Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen
woonplaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je
klaar. Je moet natuurlijk wél je diploma meenemen. En bij
de Diplomap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor
een gratis kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen
of tonen.
Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit wat we je
nog meer te bieden hebben.

Rabobank
geld en goede raad

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurio.
Tel. 05735-1796, aan de weg-
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
io.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

wclk&o
Wel koop heeft het beste

voor uw tuin.
Polyspray drukspuit
ASL Voor gebruik in huis,
tuin of kas.
Kunststof uitvoering.
Inhoud 1,25 liter.

19,95

Grasschaar
Freunde. Met 2 bewegende,
hardverchroomde messen.

2^50

Broeibak
Baco GF 24. Aluminium,
bouwpakket, incl. glas.
Afmeting: 1 2 5 x 6 3 x 4 3 cm
(Ixbxh). nu: 1O C

Strimmer
Black en Decker
D 609. Snijbreedte
23 cm. Nu met
gratis tuinstoel.
nu 69,-

welkoop
s Prijzen zijn inclusief BTW en

geldig zolang de voorraad strekt.

Ruurio, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583; ïbldjjk Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

Uw
meubels
vers i 'eten ?

Wij stofferen snel
en voordelig

fe

interieuradviseur

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

HELP HET
LEED DE

WERFIDUIT

Te huur: woonruimte met ei-
gen ingang.
Tel. 05755-1200

0023 na 20.30 uur

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

Voor al uw huisdieren,
dierenpension
"DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld
Tel. 05750-20934

Te koop of te huur gevraagd:
een rustig gelegen huis met
grote tuin in of rond Vorden.
Tel. 05752-1832.

VN l l K O O l' D l (. K O l l (. K O l N l V A K W l N K E l

SANTO 221 DT
Koelen en vrie-
zen in één toestel

B—l Vriesruimte 48 liter
netto inhoud
FföëTruimte 168 liter netto
inhoud
Automatisch ontdooi
systeem
De gladde achterwand aan
de binnenzijde maakt
schoonhouden gemakkelijk
door de geïntegreerde
verdamper

i Deurindeling verstelbaar
i Laag energieverbruik,

slechts 1,1 Kwh per 24 uur
• Slechts 126,5 cm hoog

van 1 095,- voor
949,-

AEG
Ordelman 81 Dijkman

gos.woKr.(Mktio.cv.

r

/,
Njtf

^^ ^oo*

Shiwi glans
trainingspakken

een kwalitatief zeer goed pak in
meerdere modellen en kleuren.

De adviesprijs is 1 1 9,—
Tuunteprijs 89,95

deze week een sportprijs

79- <$
Regenpakken

en jacks
waterdicht, met dubbele

voorsluiting, afneembare capuchon.
goed ventilerend, deze week

en sportprijs.
regenpak van 49,50
voor slechts 39,50

regenjack van 35,- voor slechts

29,50

Glans sport b roe k
met schaduw streep en binnen-
broekje in verschillende kleuren

prachtige kwaliteit, breed
elastiek in de boord

kindermaten slechts 9, 95
volwassenen slechts

Joggingpakken
merk Golf Star in vele uni
kleuren een fantastische
aanbieding kinder van

39,95 voor 29,95
volwassenen van 49,95 voor

A

1 14,95 Jil 39,95
^r\ J^WL •

sb oP
^N rflX

^ S&J

Rucanor sporttas
een merktas voor
een sportprijsje

slechts

19,95

•

Tennis sportsokken
een kwaliteits sok met

badstofzooi, een borduring
op de boord. Deze week een

sportief prijsje
3 paar slechts

10-
GEZOND

De grootste
kollektie
gezondheids-
schoenen
vindt u bij ons
NU vanaf

Snelle moe
De grote mode
vanaf 69,90

Diverse kleuren
voor dames en heren
29,-; alleen
deze week 17.50

JOCHIES,

KIES VOOR KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN
Vraag naar onze Tuunte sponsor-creditcard

SIOUX,

EMMENOLO
°PinOCcf3o

^ rfeker.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

| Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Ruurloseweg 114

Vorden - Tel. 6634

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler

Poelier H off man
2 Kuikens 10,00
Filet 750 gram 10,00

Vleugels 4 kiio 10,00
8 Snitsels 10,00

8 Poten 10,00
BorrelhapJGS 2,5 kilo 1 0,00

Lever2kiio 10,00
10 Poten 10,00

1250 gram 1 0,00 Dijen 1250 gram 1 0,00

QQ Dl VAUWHDI
OoC) SPECIALE AANBIEDINGEN

Agratum, Salvia's, Begonia's,
Vlijtig Liesje, Petunia's, Ferbena,
Leeuwenbekken 24 stuks voor

Afrikanen, Lobelia, Asylicum 32 stuks voor

Volop chrysanten-planten 10 stuks

12,50
12,50
3,00



ECHT FRANS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Pain d'AmandeFRANSE
CROISSANTS:
TRES BIEN!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPblNSEWEG 18 VOROfN TEL 1384

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

15JAARROV
jubileum-krasaktie „HARTEN TROEF" 18 t/m 30 mei

vyij het feest, u krijgt de bloemen!

Deelnemende winkeliers, herkenbaar
aan het raambiljet.

GEMEENTE
VORDEN

Het gemeentehuis is

gesloten
op woensdag 3 juni

l.v.m. personeelsreisje.

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

CONTACT

een graag gelezen blad

D a n ckae rts-M odevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135, 7203 AG Zutphen,
tel. 05750-16204

BIEDT LESMOGELIJKHEDEN
VOOR IEDEREEN
Voor beginners: patronen uitraderen, knippen en
naaien, kennis van stoffen en naaimachinegebruik, in
uw eigen tempo.
Voor gevorderden: de kneepjes van het vak! G epaspoi-
leerde zakken, moeilijke kragen en wat u verder maar
leren wilt.
Patroontekenen: om uw eigen ideeën en ontwerpen
uit te kunnen voeren, maar ook om patronen te verande-
ren. Geheel naar EIGEN maten, dus passende patronen.
Opleiding tot costumiere en coupeuse: u leert alles
op het gebied van kleding maken: patroontekenen,
knippen, in elkaar zetten en afwerken, textielwarenken-
nis, proportieleer enz.
VRAAGT U - GEHEEL VRIJBLIJVEND - INFORMATIE.

geeft je 5 kansen
BOOBS+BLOOMERS houden een
fantastische zomerwedstrijd.
Met een geheel verzorgde en bege-
leide 4-daagse trip voor twee naar
NEW YORK als prijs. En wie meedoet
heeft maar liefst 5 kansen om te
winnen. De details en het wedstrijd-
formulier liggen voor je klaar.

Jc vindt BOOBS+BLOOMERS bij:

rAHTASTISCHE
ZOMER-

WEDSTRIJD
Doe mee

en win

Modehuis De Tuunte,
Raadhuisstraat 2 - Vorden - Tel. 05752-2124

met ̂
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

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

De ene hypotheek
is de andere niet..

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de Ê
kunt n kiezen.

Centraal en Oostelijk Nederland.

ZOW ECHTE AUPING

OOK INI UW BED
'N ECHTE AUPING.

Dat is die nieuwe dwars-
gespannen Komfortabel
spiraal die helemaal
verstelbaar is.
LANGUIT slaapt u gezond.
RECHTOP leunt u lekker
voor ontbijt, tv of boek.
Ideaal gekombineerd met
de Komfortabel-plus
bovenmatras.

Zo'n echte Auping
kombinatie past in
praktisch elke
bestaande of nieuw te
kopen slaapkamer.

In onze zaak kunt u zien en voelen hóe komfortabel
die Komfortabel is, en krijgt u alle gewenste informatie.

komfortabeP
lubbers

WlwIl̂ Fll 1̂ ^ raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Wen naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13313

Dorpsstraat 8
Vorder Tel. 05752-1000

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND


