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Derk de Boer (71) zegt
blokfluit- en melodicaclub
met pijn in het hart vaar-
wel
De 71 jarige Derk de Boer voelt zich de
laatste tijd niet zo erg happy. Niet van-
wege zijn gezondheid maar omdat hij
voor zichzelf het besluit heeft genomen
om te stoppen als leider vande Vordense
Nutsblokfluit en melodicaclub. Dit zal
zaterdagavond 20 juni zijn wanneer de-
ze club haar jaarlijkse openbare les
geeft. In totaal heeft Derk de Boer zich
dan ruim 61 jaren met muziek bezig ge-
houden. "Waarom ik ermee op hou?
Wel ik wil beslist voorkomen dat de
mensen zeggen, het wort tijd dat dien
man stopt" Dat is de enige reden aldus
de Boer.
De muziek had de Boer al heel vroeg in
de greep. Reeds op 10 jarige leeftijd
meldde hij fzich in zijn geboorteplaats
Meppel aan bij de Meppeler Harmonie.
Derk werd tromperist. Tegelijkertijd
werd hij ook lid van de Christelijke
Zangve. Emanuel, want zingen was zijn
tweede hobby.
Toen de boer naar Vorden verhuisde
werd hij lid van de muziek ver. Concor-
dia en van de gementde zangver.
Toen in 1936 het Vordens Mannenkoor
werd opgericht was Derk de Boer een de
initiatief nemers, Bij ht uitbreken van
de mobilisatie kon hij zijn geliefde hob-
by muziek maken blijven uitoefenen.
De Boer werd in Katwijk regimenttrom-
petter, terwijl de plaatselijke zangvere-
niging hem ook vroeg om lid te worden.
"In 1955 kwam Harre Wesselink toen-
malig voor zitter van het Nutsdeparte-

ment naar me toe en zei "Derk we
moetn in Vorden een muziekschooltje
beginnen , dat leek me wel wat en zo
ontstond de Nutsblokfluit en Melodica-
club" zo zegt de Boer.
Ruim 26 jaar heeft hij de leiding van een
groep jongens en meisjes gehad. "Ik
ben bijzonder blij dat veel van mijn leer-
lingen bij de plaatselijke muziekkorpsen

en ook elders zijn terecht gekomen".
Derk de Boer kan zich nog maar moei-
lijk voorstellen dat het zaterdagavond
allemaal voorbij is. "Aan de ander kant
vind ik toch wel dat ik mijn plicht tegen-
over de gemeenschap gedaan heb", al-
dus de Boer. De laatste openbare les
vind zaterdag in de grote zaal van dhet
dorpcentrum plaats.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehujMmaandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderit^^Blgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogtnelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Verleende bouwvergunningen: publi-
caties ingevolge de Wet Arob.
2. Vergadering raadscommissie.
3. Ophalen huisvuil in het buitengebied.
4. Sluiting van het gemeentenieuws op
vrijdag 19 juni a.s. in verband met het
personeelsreisje.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergu-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer F.B.M. Leferink, Brin-
kerhof 3 te Vorden, voor het plaatsen
van een open overkapping aldaar.
2. Aan de heer A. J. Makkink, Kruisdijk
11 te Vorden voor het bouwen van een
tasloods wagenloods aldaar.
3. Aan de heer J. Wentink, Stuwdijk 5
te Vorden, voor het bouwen van een
veestal aldaar.
4. Aan de heer H. Klein Geltink, Ho-
geslagdijk 2 te Vorden, voor de ver-
bouw van een boerderij aldaar.
5. Aan de heer G. Groot Obbink, Gan-
zesteeg 11 te Vorden voor de verbouw
van de woning alhier.
6. Aan de heer L.H.B. Lodder, Het Ho-
ge 44, voor de bouw van een bijkeuken
en een schuur aldaar.
7. Aan de heer J.A.A. Waarle, Stations-
weg 14 te Vorden, voor het bouwen van
een woning aan de Insulindelaan 35 te
Vorden.
8. Aan Bronkhorst beheermaatschap-
pij, Wehmestraat 4 te Steenderen, voor
het bouwen van een kantoor aan de Nij-
verheidsweg 6 alhier.

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. verga-
dert op dinsdag 23 juni 1981 om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- Verzoek van de Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te Vorden
om medewerking overeenkomstig arti-
kel 72 van de Lager Onderwijswet 1920
voor de aanschaf van nieuw schoolmeu-
bilair;

- verkoop grond voor particulier woning
bouw in het bestemmingsplan "Brinker-
hof 1973 nr. 2";
- huur en verhuur van het voormalige
station Nederlandse Spoorwegen met
bijkomende voorzieningen;
- financiële positie van de gemeente en
de gevolgen daarvan voor het investe-
ringsschema voor 1981 en de volgende
jaren;
- aanleg riolering in Kranenburg;
- bestemming batig saldo gemeentereke-
ning 1979;
- overname bomen, pootrechten en
gronden van het R.K. Kerkbestuur te
Vorden.

De commissie voor sport en cultuur c.a.
vergadert op dinsdag 23 juni a.s. om
19.30 uur in de boerderij nabij het
kasteel, aan de orde komen onder meer
de volgende onderwerpen:
- schrijven d.d. 16 april 1981 van de heer
A. Ploeger inzake verslaglegging com-
missievergadering;
- bijdrage aan de gemeente Zutphen in
het exploitatietekort van het overdekte
zwembad voor het jaar 1981;
- financiële positie van de gemeente en
de gevolgen daarvan voor het investe-
ringsschema voor 1981 en de volgende
jaren.

De commissie voor Algemeen Bestuur
c.a. vergadert op donderdag 25 juni om
19.30 uur in de boerderij nabij het
kasteel, aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- benoeming mejuffrouw W. Rietman
tot ambtenaar van de burgerlijke stand;
- verdaging beslissing tot vastlegging
van het bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1980, nr. l";

verpachting jachtrecht op diverse
gemeente-eigendommen aan de heer
P.A. Baron van de Borck tot Verwolde
te Vorden;

voorbereidingsbesluit herziening
bestemmingsplan "Buitengebied 1970";
r vaststelling nieuwe gebruiksvoorschrif-
ten en strafbepaling voor het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1970";
- vaststelling bestemmingsplan "Vorden
Kom 1980"; .
- verkoop grond vdor particuliere wo-
ningbouw in het bestemmingsplan
"Brinkerhof 1973, nr. 2";
- huur en verhuur voormalig station Ne-
derlandse Spoorwegen met bijkomende
voorzieningen:
- financiële positie van de gemeente en
de gevolgen daarvan voor het investe-
ringsschema voor 1981 en volgende ja-
ren;
- overname bomen en pootrechten en
gronden van het R.K. Kerkbestuur te
Vorden.

Voor de openbare commissievergade-
ring gelden de volgende regels;
1. het publiek kan zich tot 10 minuten,

onmiddelijk voorafgaande aan de ope-
ning van d^^ergadering, bij de voorzit-
ter of seif^ws van de commissie opge-
ven als spreker, onder opgave van het
punt waarover met wil spreken. De gele-
genheid te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint;
2. de voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed ver-
loop van de vergadering noodzakelijk
is, beperking van de spreektijd opleg-
gen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

Ophalen van het huisvuil in het buiten-
gebied.
Maatman Reiniging B.V. heeft bij het
college van burgemeester en wethouders
een verzoek ingediend om een routewij-
ziging te mogen invoeren voor wat be-
treft het ophalen van het huisvuil in het
buitengebied. Het college heeft dit in
één van de wekelijkse vergaderingen
besproken en akkoord bevonden. Deze
wijziging heeft de volgende consequen-
ties:
A: het gebied ten noorden van de Hack-
fortselaan, Baakseweg en de Ruurlose-
weg, voor zover buiten de bebouwde
kom gelegen, wordt het huisvuil in de
oneven weken opgehaald:
B: ten zuiden van bovengenoemde we-
gen, voor zover buiten de bebouwde
kom gelegen, wordt huisvuil in de even
weken opgehaald.
Er wordt met name op gewezen dat deze
wijziging uitsluitend voor het buitenge-
bied geldt, wat voorheen op dinsdag
werd opgehaald, en vanaf 6, respectie-
velijk 13 juli op maandag wordt opge-
haald.

Deze nieuwe regeling gaat derhalve in
op maandag 6 juli voor het zuidelijk ge-
deelte en op maandag 13 juli voor het
noordelijk gedeelte. Op 23 juni a.s.
wordt het huisvuil voor de laatste keer
op dinsdag opgehaald, na deze dag
wordt de ophaaldag maandag.
Er wordt met nadruk op gewezen dat
het huisvuil vanaf 7.00 uur aan de weg
dient te staan.

Sluiting van het gemeentehuis op vrij-
dag 19 juni a.s. in verband met het per-
soneelsreisje.
Op vrijdag 19 juni zullen het gemeente-
huis zowel als het bureau gemeentewer-
ken gesloten zijn in verband met het
dan georganiseerde personeelsreisje.
Tot 8.30 uur wordt u echter wel in de ge-
legenheid gesteld om aangifte te doen
van geboorte en overlijden.

Rode Kruis collecte
zeer geslaagd
De Rode Kruis collecte heeft in Vorden
ƒ9581,95 opgebracht.
Dit geweldige resultaat is tot stand ge-
komen door de inzet van de collectanten
en van zelfsprekend dankzij alle gevers
(geefsters).
Veel dank is ook verschuldigd aan het
blad „Contact" die op spontane wijze
heeft ingehaakt op deze Campagne.

Dank aan allen!

Veel vraag naar goede
leesboeken
Naar aanleiding van ons artikel in Con-
tact van vorige week, waarin stond dat
men nog moest afwachten of het haal-
baar zou zijn voor Vorden om een groot
assortiment goede leesboeken te bren-
gen, blijkt de vraag groot te zijn. Bij
Boek- en kantoorboekhandel LOGA
heeft men nu al een groot assortiment in
voorraad en mocht een bepaald boek
niet direkt voorhanden zijn dan hebt u
het al met een paar dagen in huis.
Dus voor de Vordenaren toch een goede
mogelijkheid om in eigen plaats te ko-
pen.

50 Jaar getrouwd
Op vrijdag 19 juni hoopt het echtpaar
H.J. Veenhuis en G.A. Veenhuis-
Zweverink hun 50 jarige trouwdag te
herdenken. Beide echtelieden zijn 71
jaar. De heer Veenhuis is in Warnsveld
geboren maar heeft vrijwel zijn gehele
leven in Vorden doorgebracht. Mevr.
Veenhui is geboren en get* i Vorden-
se. ^
Voor de pensionering had ̂ pteer Veen-
huis een boerderij, terwijl de heer Veen-
huis daarnaast werkzaam was bij een
dorsvereniging. Ook was hij 5 jaar
werkzaam bij degebr. Kettelerij. Tegen-
woordig werkt de heer Verhuis voor
zijn hobby 's morgens in d^Bin, terwijl
ook menig uurtje met puzrelen wordt
doorgebracht.
Mevrouw Veenhuis is thuis volop aktief
in de huishouding. Haar hobbys zijn
handwerken en borduren voor de Wel-
fare. Het echtpaar Veenhuis heeft twee
kinderen en drie kleinkinderen. Vrijdag-
middag wordt er in zaal de Herberg een
receptie gehouden.

Aanwinsten bibliotheek
Hierbij zenden wij u de keuze uit de
aanwinsten van de bibliotheek.
Volwassenen: Duras, M. Modrato can-
tabile; Berkhof, A. Leven in de zon;
Brink, J. Zitten op de grond; Gulik, R.
van. De parel van Keizer; Kirst, H.H..
Kultura 5; Raintree, L. De Ewings van
Dallas; Rosseels, M. Elisabeth; Sontag,
S. De Weldoeners; Freud, A. Het ik en
de afweermechanismen; Wiersma, P.
Zandkastelen; Butler, W.E. De mense-
lijke aura; Bangert, A. Jugenstil; Her-
zberg. G.J. Charlottejdagboek bij de
film; Gelder, H.E. van. De nederladse
munten; ADAC Campint Führer '81
Dl. l en 2.

Jeugd: Disney, W. De Aristokatten;
Hof-Hoogland, L. De wonderlijke reis;
Kimura, Y. Wat spookt daar? Lively,
P. Het verdwenen dorp; Peters, A. De
olijke tweeling helpt de dokter; Jeep, K.
Housnijwerk; Aliki. Mummies uit het
oude Egypte.

Volwassenen
Duras, M. Om halfelf op een zomera-
vond; Hope, A. De gevangene van Zen-
da;Malumud, B. De fikser; Roth, Ph.
De ghostwriter; Sant, M van 't Er is al-
tijd een nieuw begin; Vegter, J. Verza-
meld en gebundeld; Zola, E. Nana; Ne-
therton, C.S. De geschiedenis herhaalt
zich; Kampeerplaatsen in Nederland
1981; Lammers, F.J. Beatrix Regina
1981.

Jeugd
Sauer, I. Eva's vriendjes; Verleyen, K.
HEt is morgen Dao; Alfaenger, P.K.
Muziek is overal; Jong , E. de Sagen en
legenden van de lage landen; Jasmann,
L. Wafelbakker. Menstruatie hygiëne.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dienst op a.s. zondagavond 21 juni in de
Hervormde dorpskerk.
Aan deze dienst hopen mee te werken:
de organist Rudi van Straten en het
blokfluitensemble Muziekschool
Zutphen-Vorden. Ds. Krajenbrink is ge-
vraagd deze zangdienst te leiden en een
korte meditatie te houden over het the-
ma: "Leven we voor onszelf of voor de
ander?"
Iedereen, ook gasten/vakantiegangers
die al in Vorden zijn, iedereen is zeer
welkom in deze gezamelijke zangdienst,
a.s. zondagavond 21 juni.

Bediening Heilige Doop
a.s. Zondagmorgen 21 juni zal D.V. in
de Hervormde kerk het sacrament van
de Heilige Doop bediend worden aan
enkele kinderen uit de Gemeente.
Ook een groepje kinderen van de zon-
dagschool maakt deze dienst mee. Dat
wordt door de doopouders en de Ge-
meente steeds erg op prijs gesteld. Na-
tuurlijk, kinderen horen er bij. Zeker
toch in een doopdienst. Samen met de
Cantorij hopen we te zingen een
dooplied van Ad den Besten: Gezang
333 in het Liedboek voor de Kerken.
Sommige gemeenteleden vinden het fijn
zo'n lied thuis al eens te lezen en te zin-
gen.

Kinderoppas tijdens
morgen-kerkdienst
Graag willen we er nog op wijzen, dat er
voor "de kleinsten" (van wie het nog
veel gevraagt zou zijn de kerkdienst mee
te maken) kinderoppas, kindrcrèche is
een zaaltje 3 van "de Voorde" tijdens
de morgen-kerkdienst in de dorpkerk.
"De Voorde" is gelegen achter de
kosterwoning Kerkstraat 15, vlak naast
de Hervormde kerk.
Ook "de kleinsten" van gasten, vakan-
tiegangers zijn welkom, zodat vaders en
moeders de kerkdienst kunnen bijwo-
nen en meemaken.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Th. J. Bruins en B.
Wiersma; P.J. Langendoen en M.A.
Krajenbrink.
OVERLEDEN: G. Klein Lebbink, oud
74 jaar; H.Garritsen-Ontstenk, oud 82
jaar; F.A. de Groot-Sijmons, oud 74
jaar.

Gezamelijke zangdienst
De interkerkelijke zangdiest commissie
nodigt graag eenieder uit voor de zang-

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 juni 10.00 uur Ds. J.C. Kra-
jenbrink, Bediening Heilige Doop.
19.00 uur DS. J.C. Krajenbrink, geza-
melijke Zangdienst m.m.v. Blokfluiten-
semble Muziekschool.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. K.
Feenstra, Vorden Collecte voor de Kerk
en Deurcoll. voor de Diaconie.
19.00 uur ds. J.C. Krajenbrink, zang-
dienst in de N.H. Kerk m.m.v. blokflui-
tensemble van de muziekschool.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 20 en zondag 21 juni dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H. Slot, Neede, tel 05450-1300. Spree-
kuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 20 juni 12.00 uur tot maandag
22 juni 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond- nachtdienst ook dr. Breu-
kink.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst. tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8 en 9 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.

Ernstige waarschuwing
aan potentiële keuken-
rvvs|^^i o.

Koop geen keuken voordat.,



Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309b.g.g. 1335.

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Stomenj voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

'DROGISTERIJ

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

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

Geraffineerd
opengewerkt ,#
voorblad.
Uiterst modieus.,

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

NOG 45 UUR
Donderdag 25 juni zijn we gesloten.

f ^J /U korting op
alle artikelen

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Telefoon 1364

Vaderdag Tip!!
Zwarte
Zweedse muilen f25,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

nu elke vrijdag op de markt
in Vorden

De Spakenburgse Warme Bakker

Reklame met alle soorten vers brood
ongesneden of gesneden • 20 soorten • f 1,70 per brood

Krentebollen — Witte bollen — Bruine bollen
Krente- of rozynebrood maar f 4,-

Krentebrood met spijs f 4,50
Stokbroden 3 soorten — Harde bollen

Saucijsjes — Croissants — Puddingbroodjes
Spijsbroodjes en Appelbroodjes

Wie rekenf

m 3

Klok
Hagelwit

koffer 2 k
van 4,95

voor

koffïemelk f

^\*

'i-'m-^mm•J\: •'•-;"\. -***£- *'*'* ' '

roodmerk vacuüm ||
gemalen dubbelpak

L 2 x 250 gr.
van 5,69 voor

kruidenier
Kreyenbroek
roomboter zand
gebak pak 6 stuks
van 1,59 voor

Smith super chips
zout of paprika
van 1,15 voor

Ananas blokjes
'een fris snoepje'
zak 200 gr. van 1,69 voor

Lonka roomboter
caramel mou
van 1,89 voor

B.R. Gevulde
mokka boontjes
pak 150 gr.
van 2,89 voor

Dreft
vat 2 kilo
van 8,75 voor

Pampers
paars pak
van 5,95 voor

oranje pak
van 9,75 voor *

groen pak
van 9,95 voor

blauw pak
van 5,95 voor

rood pak
van 9,95 voor

Herschi gazeuse
fles l liter
van 0,79 voor

C.P. limonade-
siroop 4 smaken
fles van 2,95 voor

Duyvis
halvanaise
pot van 2,49 voor

Driehoek
vloeibare zeep
l liter van 3,45 voor

Betuwe H.H.
confiturejam
aardb., kersen of abri-
kozen, van 1,79 voor

Grolsch bier
krat 20 pullen
vaste V.S. prijs -

Duyvis salata
fles 0,5 liter
van 2,39 voor

Ervo dessert ijs
vanille of vanille/aard-
beien, bak l liter
van l,98 voor

Heco kippenvlees
in bouillon
pot, van 1,98 voor

Per afivas
flacon 400 gr.
van l ,98 voor

Brinkers
bak en braad
pak, van 0,81 voor

r/ Blue Band
halvarine

kuip 500 gr.-
van 1,49

voor

Slijterij
Coppelstock vieux
fles l liter
van 15,45 voor

King Charles whisky
fles van 14,95 voor

Kellergeister

«0,7 liter van 3,85 voor

jen import!
Portal Rosé
fles 0,75 liter van 4,95 voor _J

Vaderdagaanbieding!
Grote slagroomtaart
l kilo van 8,50 voor

Maanzaadbollen
zak 9 stuks

Boerenbruin
800 gr.

llerlei
Vaderdag

Heren racefiets
10 versn. compleet met verlichting, stadsrem,
standaard en|
toeclips, van
349,00 voor

mpleet met verlicnting, sta

2985°
Badstof anklets
maat 39-45
per stuk 3,95
nu 5 paar voor

Fietspomp
met houten plateau
van 14,95 voor

Verse
kuikenbouten
heel kilo

Malse riblappen
500 gr.

Varkenslapjes
500 gr

Tar-taar
500 gr

Gevulde
procureur
100 gr.

Champignon-
worst
100 gr.

Zwan
palingworst
100 gr.

Gebraden
rollade
100 gr.

Speklapjes
heel kilo

Gevulde paprika's
100 gr.

dinsdag
Verse worst
heel kilo

Rollade schijf
500 gr.

woensdag
Gehakt
half om half
heel kilo

Hawaii burgers
3 stuks __^_

Gereedschap-
balk Flair
van 11,95 voor

Hang aan strip Flair
voor schroeven,
spijkers, etc.
van 11,95 voor

Dopsleutel
set Oxwall
22 delig van 24,95
voor

Fresh up compleet scheerpakket
bestaande uit scheerschuim, aftershave
apparaat + mesjes
van 20,50 nu slechts

Zuivel
Houdbare vanille vla'
l liter pak van 1,59 voor

Jolly
mannequinkwark
450 gr., van 1,95 voor .

Gourmandise
kirsch of noot
125 gr., van 2,89

MARKT)
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN -BORCULO HENGELO(GLO ) RUSSEN GROENLO GOOR -VOROEN

Reklames geldig van 18/6 - 24/6 - 1981



Hierbij willen we allen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus, die
wij op ons 50-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.

D. PARDIJS
J.G. PARDIJS-

WUESTENENK

Vorden, Ganzesteeg 3

Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
mijn zusje:

ANNELIES
Yvonne, Jan en Saskia
Wassink-Koers

Nonnenmate 21
7006 CM Doetinchem,
10juni 1981

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven, zo-
wel persoonlijk als schriftelijk,
betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze lieve vader en opa

GARRITJANHIDDINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
B.J. Hiddink-Hietveld

Juni 1981
Vorden, Almenseweg 3

Hiermede bedanken wij ieder-
een die onze trouwdag tot een
onvergetelijke dag gemaakt
hebben, voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ka-
do's die wij ontvingen.

FRITS EN MARJA
VAN AMERONGEN

Schuttestraat 12, Vorden

Welke scholier wil tuin onder-
houden tegen vergoeding? 1 x
per 2 weken.
Telefoon 05752-2114

FONGERS de fiets met het
unieke kogellagersysteem.
Loopt superlicht, jaar in jaar
uit... Fongers... voor puur fiets-
plezier.
BARINK, Nieuwstad 26

JONG GELRE VORDEN
Vrijdag 19 juni

BARBECUE-AVOND BIJ
Eskes — Kerkhof laan 2

Te koop: een platenspeler an-
nex radio-cassette-recorder
incl. boxen met klein defect.
Te bevragen:
Zutphenseweg 27 - Tel. 1971

Te koop: 1 pers. bed met hard-
board bodem + matras.
De Boonk 41

Af te halen: 2 mooie zindelijke
poesjes.
Almenseweg 21

Gevraagd:
BEZORGERS VOOR HET
ALGEMEEN DAGBLAD
Inlichtingen: tel. 055-410210

Gevraagd: kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo.
Opgeven 's maandags vóór 10
uur.
Telefoon 05753-1728

Te koop: Gazelle damesfiets
met versnelling en trommel-
remmen, f 400,-.
Tussen 18.00-19.00 uur. Brin-
kerhof 41, tel. 3131

Jonge vrouw zoekt huishou-
delijk werk.
1 a 3 halve dagen per week.
Brieven onder n r. 14-1

Te koop: 2 ha. hooi of kuil-
gras. Briefjes inleveren voor
zaterdag 2 uur.
H. Hoetink, Weidemanweg 4,
Vorden, telefoon 1513

Old Fashion uit de jaren '30
op basis hedendaags techn.
vernuft gebouwd f 553,-.
'n Fongers— BARINK

Met ingang van maandag 22
juni nieuwe aardappelen te
koop.
H. Scheffer, Delden, telefoon
05752-1333

Te huur gevraagd: huis,
liefst buitengebied.
Telefoon 05730-4239

JAN KORNEGOOR
en

ANNIETWELLAAR

gaan trouwen op donderdag 25 juni a.s. om
13.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden, door ds. J.C.
Krajenbrink.

Receptie van 1 5.30 -17.00 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Galgengoorweg 1 7, Vorden.
Diepenveenseweg 34, Olst.

Toekomstig adres:
Molenweg 1, 7241 RN Lochem

H. GOSSELINK
en

G. GOSSELINK-BRANDENBARG

hopen op zaterdag 20 juni a.s. met kinderen
en kleinkinderen, hun 50-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
1 6.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

Vorden, Prins Clauslaan 19

Met droefheid maar in dankbare herinnering aan alles
wat hij voor ons is geweest, delen wij u mede dat heden
is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader,
grootvader en overgrootvader

BEREND HENDRIK LEBBINK

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Vorden: G.J. Lebbink-Versteege

B. Beumer-Lebbink
H. Beumer

Almelo: D.A. Lebbink
G.J. Lebbink-Weenk

Vorden: H. Scheffer
R.G. Scheffer-Bannink

Hengelo (Gld.): M. Harmsen-Lebbink
E.W. Harmsen

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 12 juni 1981
Nieuwenhuisweg 1

De begrafenis heeft woensdag 17 juni in Vorden plaats-
gehad.

Op 9 juni 1981 is overleden

CISCA DE GROOT-SYMONS

die gedurende ruim 30 jaren de grote steun en toever-
laat is geweest van onze ouders.

Wij gedenken haar in blijvende en dankbare herinne-
ring.

Namens de familie,
dr. H. Thate

„Den Bramel", Vorden

Koop een bloembol voor Jeruzalem

Het Israël Comité Nederland wil u uitnodigen bloembol-
len te bestellen die de komende jaren zullen bloeien in
Jeruzalem, als fleurig teken van verbondenheid met
land en volk van Israël.

1 bol kost (inkl. verzending enz.) f 0,80

U kunt dan zelf het bedrag berekenen en overmaken op
Postgiro-nummer 3190896, t.n.v. Penningmeester
l.C.N. te Heerjansdam met vermelding:
„BOLLEN VOOR JERUZALEM"

Hartelijk dank.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor Vaderdag
is het gemakkelijk kiezen uit onze
grote kollektie lederwaren.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ingevolge het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend dat vanaf 19 juni 1981 gedurende één
maand ter secretarie, afdeling Algemene Zaken c.a. voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan
„Hoetinkhof 1 981, no. 1" (perceel Zutphenseweg 77 te
Vorden).

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder schriftelij-
ke bezwaren tegen dit ontwerp-plan indienen bij de ge-
meenteraad.

Vorden, 11 juni 1981.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Geschenken
voor vader

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 van de Woning-
wet, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van:

a. het bestemmingsplan „Buitengebied 1970" aan de
N.V.P.G.E.M. te Arnhem, zulks voor de bouw van de trans-
formatorruimte „Norton" aan de Onsteinseweg alhier, na-
bij Onsteinseweg 21;

b. het bestemmingsplan „Brinkerhof 1973, no. 2" aan
de heer R. Ottens, Almenseweg 60 te Vorden, zulks voor
de vervangende bouw van een woning aan de Zutphense-
weg 77 alhier.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen vanaf
vrijdag 19 juni a.s. gedurende 14 dagen vooreen iederter
inzage ter secretarie, afdeling Algemene Zaken c.a.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijke bezwaren tegen gemeld voornemen indienen
bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 18 juni 1981.
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

hengelsportartikelen
tenniskleding en -rackets
trainingspakken
trim- en sportschoenen
zwemkleding
rijkleding enz. enz.

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

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat op vrijdag 19 juni 1981 het gemeentehuiszo-

als het bureau gemeentewerken voor het publiek
esloten zullen zijn in verband met het alsdan georgani-

seerde personeelsreisje.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Drijfhout M. Vunderink

EEN VADERDAG KADO?

Dat haal j e
of bestel je

om de hoek

bij

LOGA
BOEK & KANTOOR
Raadhuisstraat 22 — Vorden

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

U zoekt voor vader
een Qjne sportieve fiets?
Komt u dan onze enorme sortering eens bekijken.

Keuze uit Gazelle, Peugeot, Multi-Cycle
Mercier etc.
Prüzen vanaf f 395,-

Tweewielerbedrü f Kuypers
Telefoon 1393

y v

AAN DE BESTUREN VAN
VORDENSE VERENIGINGEN

Ook dit jaar organiseert de Vordense WV weer de
jaarlijkse braderie-kermis en wel op

donderdag 23 juli a.s.

Indien er bij uw vereniging belangstelling voor deel-
name bestaat, gelieve u zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk voor eind juni contact op te nemen met
P.H. EMSBROEK, TELEFOON 2081.

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!

ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.

Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"),
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
D dakisolatie
D glasisolatie
G vloerisolatie
n geïsoleerde aluminium

Duien.

INFORMATIEBON

straat

postcode

tel

woonplaats

Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 22 juni t/m 4 juli

Sigarenmagazijn, Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Te koop: Audi GL 100 auto-
maat bj. '74, i.g.st.
Te bevr. na 18.00 uur: telefoon
05752-3165

Jonge vrouw zoekt werk in
huishouding of als oppas voor
kleine kinderen voor halve evt.
hele dagen.
Telefoon 3070, na 17.00 uur

voordat...

U bij Holtslag in Ruurlo bent geweest,
want pas dan kunt U de juiste keuze
maken, dus... voor een goede keuken
beslist eerst naar

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN BV
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO

TELEFOON 05735-2000

Geopend dagelijks tot 17 uur, vrijdags van
19-21 uur en zaterdags van 9-13 uur



SPECIALE TAPIJTAANBIEDINGEN VAN DE VOLLE ROL
100%ZUIVER SCHEER
WOLLEN BERBER
in 2 kleuren, 400 breed
5 jaar garantie
gratis gelegd
kost normaal: 239,-

STUNTPRIJS 198,-
WOONKAMERTAPIJT
400 BREED, NYLON
400 breed (beperkte voorraad)
gratis gelegd
kost normaal: 119,-

DEZE WEEK, STUNTPRIJS 79,-

GROVE NOP TAPIJT
100%ZUIVER SCHEERWOL
400 breed, 5 jaar garantie
gratis gelegd
kost overal: 325,-
bij ons

STUNTPRIJS 279,-
MOOIE ACRYL BERBER

in licht gemeleerde kleur
400 breed, gratis gelegd
kost normaal: 11 5,-

STUNTPRIJS 89.-

HOOGPOLIG ACRYL-
TAPIJT ZEER ZWARE KWALITEIT

400 breed, 5 jaar garantie
gratis gelegd
kost normaal: 254,-

STUNTPRIJS 179,-
SLAAPKAMERTAPIJT
400 BREED, NYLON (KORTE LUSPOOL)

in 2 kleuren
5 jaar garantie
gratis gelegd
kost normaal: 82,-

STUNTPRIJS 69,-

FRAAI GEMELEERD
NYLON TAPIJT
400 BREED (WOONKAMER KWALITEIT)
5 jaar garantie
gratis gelegd
kost overal: 135,-

STUNTPRIJS 109,-
NYLON LOPERS
BEIGE/BRUIN GEMELEERD
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

80 breed f 20,95
100 breed f 23,50
120 breed f 25,95

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24 * kamerbreed tapijt wordt gratis en vakkundig gelegd
VORDEN * volledige garantie
TEL. 05752-1514 *gratis reservering voor latere levering

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

TAPIJTOEINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

MAGAZIJN „DE KLOK"

voor goede inruilmeubelen

Inlichtingen en verkoop:
elke vrijdag van 10-17 uur
zaterdags van 13-17 uur

Koldeweijweg 17, Keyenborg,
telefoon 05753-2808

Vaderdag

Voor hem hoeft dat niet.

Toch is het wel leuk om wat te krijgen.

Maar dan wel iets bijzonders.

Kom maar eens kijken bij

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

FANTASYKlomp
met leren

kap. Zowel met
als zonder perforaties.

Opvallend laag geprijsd.
Maten: 36-46

29,95

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

27 juni organiseert de zwemclub

open Vordense zwemkampioenschappen
in zwembad „In de Dennen"
De klassen zijn verdeeld in leden en niet-leden
zwemclubs.

De onderdelen zijn schoolslag en vrije slag.

EXTRA ONDERDEEL:
familie estafette: 3 zwemmers uit één familie.

Ben je/bent u in bezit van een diploma, doe mee, alle
leeftijden.

Inschrijven op formulieren die verkrijgbaar zijn aan de
kassa op het zwembad.

Opgave voor 25 juni a.s. f 2,- per deelnemer

_.

Welke vader is nou niet blq
met'n Seiko?

Want 'n Seiko is iets bijzonders om
kado te doen. Fijn om te krijgen.

Mooi om te hebben. En stijlvol om
te dragen. Seiko. Kies maar uit de vele
schitterende modellen. In alle rust. Want
wij, als officiële Seiko-j u weiier, nemen
graag de tijd voor 'n persoonlijk advies.

Voeg daarbij onze officiële garantie
en u begrijpt waarom Seiko 't'meest
gekochte horlogemerk van Nederland is.

SEIKO
Precies dat tikje meer stijl

Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum,
hebben wij^fcr u een aantal jubileum aanbiedingen.
Tevens voorrcaere bezoeker, een attentie en
gedurende de jubileumaktie (van 26 mei t/m 20 juni)
op alle artikelen 10% korting.

7 )-'///.} 'KR-IIORUX.'h.RIK-OPTÏh.K
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WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

%

ten have ̂ ng
9 Li

Gespecialiseerd in het leveren van installaties
ten behoeve van de veevoeder- en chemische
industrie, kan op korte termijn plaatsen een

ê<K

\ administratief medewerkster
% voor alle voorkomende kantoorwerkzaamhe-

i den
Voor deze funktie achten wij het diploma
MAVO als minimum noodzakelijk.

%
Geboden wordt een prettige werksfeer en een
goed salaris.

Zij, die geïnteresseerd zijn en ca. 1 8-20 jaar oud.
kunnen hun sollicitaties schriftelijk richten aan

%
V T

JTl ten have engineering bv
i jtlgijjHJK! Industrieweg 11 • 7251 JT Vorden

6.
i

Industrieweg 1 1 Postbus 27 7250 AA Vorden Tel 05752-2244

1

^

w

i

Verras vader met een mooi geschenk

uit de

BAZAR SUETERS
KRANENBURG

i
vi

%
1

i

Wij zijn maandag 22 juni, dinsdag 23 juni en woens-
dag 24 juni

GESLOTEN
Donderdag 25 juni openen wij onze

vernieuwde winkel
LEVENMIDDELENBEDRIJF

Schoenaker • Kranenburg



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 18 juni 1981

43e jaargang nr. 14

Concert Vordens
Mannenkoor en Boeren-
kapel
Het Vordens Mannenkoor en de boe-
renkapel de Acht Kastelen Darpers heb-
ben zondagmorgen voor kasteel Vorden
een concert gegeven waarvoor een flinke
publieke belangstelling bestond. De
"Acht Kastelen Darpers" onder leiding
van Joop Lauckhart beten het spits af
en gaven een aantal walsen, marsen et-
cetera ten beste.
Hierna het eerste optreden van het Vor-
dens Mannenkoor onder leiding van
Bert Nijhof dat opende met het "Vor-
dens Volkslied".
Zowel het Mannenkoor als de boeren-
kapel treden tweemaal op en oogstten
bij het publiek veel succes. Het door
besloot met de bekende
"soldatenkoor", terwijl het laatste
nummer van de boerenkapel door het
publiek "klappend" werd ondersteund.
Al met al een geslaagd optreden dat zeer
zeker voor herhaling vatbaar is.

Diploma/wemmen
In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" bestond zaterdagmorgen voor de
eerste keer in het seizoen gelegenheid
een zwemdiploma te behalen. Chef-
badmeester M.J. Westerik en zijn mede-
werkers hadden de candidaten goed
voorbereid want allen slaagden te weten
2 voor het diploma A 11 x , B2 x D2 x
en 4 candidaten slaagden voor het diplo-
ma F.

Bejaarden boottocht
Het commite is weer samen geweest om
ook dit jaar weer een boottocht te orga-
niseren, dit zal dan op 8 september zijn
en wel naar Nijmegen. Nadere medede-
lingen volgen te zijner tijd.

Johan Krajenbrink
sneldamkampioen van
Nederland
Johan Krajenbrink is bij de aspiranten
sneldamkampioen van Nederland ge-
worden. Het kampioenschap had een
uitermate spannend verloop. Om de
eerste plaats werd lange tijd gestreden
door Johan Krajenbrink, Eddy Budé uit
Brunsum, Arjan van de Berg uit Doetin-
chem, Henk Kalk uit Veendam en
Casper van der Tak uit Wassenaar. Kra-
jenbrink raakte aanvankelijk achterop
door nederlagen tegen Budé en Wiering.
Doordat de overige kanshebbers aan het
eind van de dag eveneens punten begon-
nen te verliezen kon Johan weer bijko-
men. In de laatste ronde dwon hij van
de Tak. Alleen van der Berg kon nog
bijkomen wanneer hij van Schepers uit
Westerhaar zou winnen. Van de Berg
gaf echter de voorkeur aan een zekere
tweede plaats en gaf remise. De
eindstand werd: l en kampioen van Ne-
derland Johan Krajenbrink, Vorden; 2.
Arjan van der Berg; 3. Eddy Budé; 4.
Henk Kalk; 5. Casper van der Tak.
Wieger Wesselink uit Vorden, kampi-
oen van vorig jaar bij de aspiranten
kwam dit jaar bij de junioren uit. Hij

bracht het er zeer verdienstelijk af en
legde beslag op een derde plaats. Alex
Matthijsen uit Schijndel werd kampioen
van Nederland; 2. Wim Bremmer, Was-
senaar; 3. Wieger Wesselink Vorden; 4.
Thijmen Stobbe uit Grouw; 5. Egbert
Kok, Vinkeveen.

Promotie wedstrijd Ie
mixed team Vordens Ten-
nis Park
Het Ie mixed team van de tennisver.
"Vorden Tennis Park" heeft dan einde-
lijk fzijn Waterloo gevonden en niet zo
zuinig ook. De uitwedstrijd gtegen
Giesbeek wed met 5-0 verloren. Toch is
er meer strijd geweest dan de cijfers ver-
moeden.
De eerste drie partijen werden allen
"drie setters". Joska van Wijk verloor
met 7-6 3-6 2-6. Ron van Wijk met 3-6
6-1 3-6. De mixed van Anneke en Jules
Honig ging verloren met de cijfers 7-5 6-
7 1-6. Hierna verloreen de moe gestre-
den Vordenaren de beide dubbels met
ruime cijfers Giesbeek vwas gewoon het
sterkste team en Vorden mag volgend
jaar nog eens proberen in de 5e klasse.

Ingezonden brief, buiten de verant-
woording van de redaktie.

KOOP EEN BLOEMBOL
VOOR JERUZALEM
Er gebeurt veel in en rond Israël. Is Je-
ruzalem wel of niet de hoofdstad? De

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op art.
12, 1e lid van de wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne; maken bekend dat ten gemeentehuize te Vorden
en op maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden
met ingang van 18 juni 1981 en wel gedurende 1
maand ter inzage ligt de van vereiste bijlagen voorziene
aanvraag ten ontwerpbeschikking van de heer C.J. Be-
gieneman te Vorden voor een vergunning ingevolge de
hinderwet tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een propaangastank met een in-
houd van 1200 liter op het perceel plaatselijk gemerkt
als Strodijk 6, kadastraal bekend als gemeente Vorden,
sectie L, nr. 237 en wel tot 19 juli 1981, elke werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00
uur en elke maandag van 18.00 uur tot 21.00 uur in het
Dorpscentrum. Na deze datum, tot het einde van de ter-
mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 9.00 uur
tot 12.00 uur. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 18 juli 1981
schriftelijk bij ons college worden ingebracht en dienen
te worden gezonden aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden, de Horsterkamp 8 te Vorden.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323 tsl. 19), kunnen tot 11 juli 1981 mondeling be-
zwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gele-
genheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder di-
verse voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor
de omgeving te ondervangen.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven en een ieder die aantoont dat hij/zij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Datum: 18 juni 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

KNIPTIP Een smalfilm-kursus
kunt u aanvragen bij de Stichting
Amateurfotografie, Singel 32,
1015 AA Amsterdam. Doe wel
ƒ 3,— aan postzegels in de envelop

VOOR DE VAKANTIE!!
Linnen schoenen
open en dicht f24,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Verras VADER
met een nuttig en doelmatig kado

nemen
portemonaie

portefeuille
rijbewütetui
attachékoffer
dokumentenmapje
enz. ^

MEUBEL- EN LEDERWAREN

LAMMERS
BURG. GALLEESTRAAT- VORDEN

TE HUUR

VAKANTIEWONING
in Born (Sauer), Luxemburg, voor 4-7 pers.

Prijs per week: 5000 fr.

Lesage-Lahr, Born, telefoon 09-35273295,
na 20.00 uur
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

fc J %M %M m volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Starlet 5 sp 3 drs 1 978
TOYOTA Corolla 30 de luxe
met nieuwe gasinstallatie 1 977

TOYOTA Corolla 30 de luxe 1 978/79
TOYOTA Corolla 5 drs. stationcar 1 978
TOYOTA Carina 2 drs+4 drs de luxe 1 978
TOYOTA Cressida 4 drs de luxe 1 978
TOYOTA Celica 2000 XT 1 979
FORD TaunUS stationcar 1977
FORD EsCOrt 2 drs. de luxe 1 978
FORD Capri 1500 XL 1 972
SIMCA1100GLS 1978
OPEL Ascona 4 drs 1 977
FIAT 128 1976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

T
O

Y
O

T
A

 T
O

Y
O

T
A

 
T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 

T
O

Y
O

T
A

Nederlandse ambassade is toch ver-
plaatst naar Tel Aviv
Het Israël commite Nederland wil Israël
laten zien dat het toch vrienden heeft,
ook in Nederland.
Genoemd commite wil dit jaar 100.000
bloembollen verzenden naar Jeruzalem.
De burgemeester van Jeruzalem heeft
toegezegd, dat ook schoolkinderen inge-
schakeld zullen worden bij het planten
van "onze" bollen, op tal van plaatsen
in de stad.
Wanneer men dan in maart 1982 (en de
daarop volgende jaren) door Jeruzalem
loopt, wordt men gekonfronteerd met
deze fleurige uitging van solidariteit, die
Nederland toont met Israël, met Jeruza-
lem, de hoofdstad.
Bovendien zullen in het "Liverty Bell
Park" (in het centrum van Jeruzalem)
dan in tulpen, hyacinthen en narcissen
de Nederlandse en Israëlische vlag naast
elkaar bloeien als teken van verbonden-
heid.
U kunt uw solidariteit met Israël be-
vestigen door nu bloembollen te kopen.
Ja, stimuleer onze vriendschapsbol,
schenk een bol.
Vele prominente Israeli waren blij ver-
rast door dit plan. Zeg het met
bloemen.... Laten we in Jeruzalem de
bloemetjes buiten zetten. Bloemen hou-
den van mensen.

Hartelijk dank
J.C. Krajenbrink,

Ruurloseweg 19.

(zie advertentie)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

"Montertoernooi" S.V.
Ratti uitstekend geslaagd
De grote voetbalhappening van de s.v.
Ratti is weer ten einde. Zaterdag kwa-
men de liefst twintig teams uit de afde-
ling tweede klas zaterdag binnen de lij-
nen en zondag eveneens twintig ploegen
van het damestoernooi.
De organisatoren hadden evenals voor-
gaande weekends de weergoden op hun
hand, het was fraai voetbajweer; ook
aan publieke belangstellinbyntbrak het
niet. In totaal namen lOS^fcallen aan
dit "monstertoernooi" dee^xlrie lieten
het zonder mededeling afweten.
Twintig teams verdeeld in vier poules
streden zaterdag op drie velden faan de
Eikenlaan om de hoogste plaatsen in de
afdeling zaterdag tweede^klas. Elke
wedstrijd duurde 2 x 12'/2^Jluut, men
begon 's morgens om negen uur. Poule
4 was samengesteld uit elftallen uitko-
mende in de in de derde en vierde klas
GVB en TVB. Het eerste van Ratti werd
winnaar in de poule l en won in de fina-
le van EGVV l dat eerste werd in poule
2 (3-0). De andere twee finalisten waren
PTT l en Ambon 3, welke ontmoeting
in 1-1 eindigde. Via strafschoppen won
PTT. In de strijd om de eerste en tweede
plaats won Ratti met 1-0 van PTT en
kon Ambon 3 (om de derde en vierde
plaats) met 0-1 zegevieren over EGVV.
Eindstand: 1. Ratti 1; 2. PTT 1; 3. Sp.
Ambon 3; 4. EGVV 1.
De fairplaycup beschikbaar gesteld
door C. ten Barge eigenaar van zaal de
Herberg kwam in bezit van Oene 4 met
36 punten.

Damestoernooi
Niet minder succesvol was het zondag
gehouden damestoernooi, waaraan
liefst twintig teams uit de gehele regio,
de Veluwe en Uselstreek deelnamen. Er
werd zeer sportief gespeeld, Ook nu luk-
te het s.v. Ratti l om een finaleplaats te
bereiken door winnaar te worden in de
poule l. Men verloor echter met 0-2 van
Rietmolen l dat bovenaan eindigde in
de poule 2. S.V. Ratum l (winnaar pou-
le 3) legde met 0-3 het loodje tegen win-
naar poule 4: Sp. Dieren 1.
In de strijd om de eerste en tweede
plaats zegevierde Sp. Dieren l met 0-6
over Rietmolen l, terwijl Ratti l in het
duel om de derde en vierde plaats - met
2-1 won van Ratum 1.
Eindstand: 1. Sp. Dieren 1; 2. Rietmo-
len 1; 3. Ratti 1; 4. Ratum 1.
De fairplaycup, die beschikbaar was
gesteld door automobielbedrij f Drikus
Groot Jebbink was voor Loil met 37
punten.
De heer P. Eykelkamp dankte namens
de organisatie voor de sportieve
wedstrijden; voorts de diverse zakenlie-
den die hun vrachtwagencombinatie be-
schikbaar stelden als fa. Henny Dostal
(speciale caravan als jurywagen), fa.
Rondeel, fa. Jan Dijkman, Ruvevo
Ruurlo, VLC de Graafschap, fa. Sorbo
en de fa. Woltering. Ook het kantine
personeel, cafe-wegrest. de Boggelaar,
de EHBO - die weinig te doen kreeg - en
de dames en heren scheidsrechters dank-
te hij voor hun medewerking. Voorts de
schenkers van de fairplaycups: Kreatief
centrum Kerkepad, Cafe-rest. De Bog-
gelaar, zaal de Herberg, automobielbe-
drijf Groot Jebbink, cafe-rest. Schoena-
ker, Schildersbedrijf Uiterweerd, Auto
Boesveld, De Sorbo en Meeks meube-
len.
De organisatie voor de jeugd en pupillen
was in handen van A. de Bruin en de
jeugdcommissies onder toeziend oog
van Wim Sloetjes. Grote organisator en

stimulator van dit "monstertoernooi"
was Wim Sloetjes. Een en ander met be-
hulp van zijn trouwe assistenten: Erik
Plomp, Hans v.d. Linden, Paul Eykel-
kamp en Jan Bos. De organisatoren
werden nog eens extra in het zonnetje
gezet bij de prijsuitreiking, die geschied-
de door Wim Sloetjes. Lute Harmsen,
die op alle toernooien medewerking ver-
leende als scheidsrechter of reserve
scheidsrechter overhandigde de organi-
satie commissie een fraai standaard. Al-
le arbiters en de EHBO ontvingen de be-
kende envelop met inhoud.
Mevrouw Vrooland dankte namens de
scheidsrechters voor het goede en ver-
zorgde toernooi en wees er op dat de he-
ren voetballers een voorbeeld kunnen
nemen aan de sportieve strijd bij de da-
mes.

watersnood?
'n lekke of bevroren water-
leiding is een heel pro-
bleem, doe verstandig
bel ons.

e
05752-2637

f.Jansen loodgieters bedrijf.

H pr. bernhardweg 6 vonden.

Tal van aktiviteiten in
Vordense zwembad
De commissie Zomeraktiviteiten organi-
seert de komende maanden in het zwem-
bad "In de Dennen" weer tal van akti-
viteiten. Deze commissie bestaande uit
het badpersoneel, afgevaardigden van
de zwem & poloclub, alsmede enkele
bestuursleden van het zwembad staat
onder supervisie van chef-badmeester
M.J. Westerik.
De eerste aktiviteiten vinden zaterdag 20
juni plaats. Op deze dag worden er tal-
rijke jeugd- en rekreatiespelen op touw
gezet. In de morgenuren vind op de de
speelweide het spelgedeelte plaats, OP
de gazons is en parcours uitgezet, terwijl
in het water eveneens een spelgedeelte
wordt georganiseerd. Deelname is mo-
gelijk van de gehele Vordense school-
jeugd van af de klassen l tot en met zes.
Ook de eerste klas leerlingen van de
huishoudschool zullen meedoen. Op het
terras word onder toezicht een barbecue
gehouden, terwijl na afloop van de spel-
letjes een grote picknick wordt gehou-
den waar de jeugd de meegebrachte
broodjes kan verorberen.
Badmeester Westerik vertelde ons dat
ongeveer 25 personen in touw zullen
zijn om alles in goede banen te leiden, 's
Middags is het "feest" afgelopen en
wordt het zwembad weer vrij gegeven
voor de zwemliefhebbers.
Vanaf dinsdag 7 juli tot en met zaterdag
11 juli staat een nog groter sportfestijn

•op het programma. In die week wordt
namelijk de zwemvierdaagse gehouden
met daarbij een "randgebeuren" dat
klinkt als een klok. Deelnemers aan de-
ze zwemvierdaagse kunne elke avond
van start gaan. De afstanden zijn
respektievelijk 500 of 250 meter per
avond. "Het geheel is wat ruimer opge-
zet en vooral toegespitst op de
zaterdag", zo vertelt Westerik enthousi-
ast. Het bad wordt feestelijk aange-
kleed. Op het terras kan weer naar har-
telust worden gebarbecued. Het gehele
avondprogramma is nog niet rond. Wel
zal op donderdagavond de kunstzwem-
ploeg "Seahorses" uit Deventer een de-
monstratie verzorgen. Vorig jaar was
het-optreden van de "Seahorses" en
groot succes.
Voor de woensdagmiddag 8 juli kan de
jeugd zich uitleven op een groot luch-
kussen. Elke avond vindt er een trek-
king plaats van de nummers die op de
deelnemerskaarten staan afgedrukt.
Voor de gelukkigen prachtige prijzen.
Voor deze zwemvierdaagse kan metn
zich vanaf maandag 29 juni tot en met
dinsdag 7 juli op het bad laten inschrij-
ven. De kosten bedragen ƒ 5,00 per per-
soon. Verder ligt het in de bedoeling om
tijdens deze zwemvierdaagse een volley-
baltoernooi te organiseren voor buurten
en straten. Om een inzicht te krijgen in
het deelnemersveld kan men zich vanaf
heden tot uiterlijk zondag 28 juni in-
schrijven. Hetzelfde geldt voor de tob-
benrace die op één van de avonden geor-
ganiseerd zal worden. Het gaat hier om
zelfgemaakte tobbes. Inschrijving mo-
gelijk vanaf heden tot en met zondag 28
juni.
Men kan op dit moment op het zwem-
bad ook terecht voor het zogenaamde
"Swim-Jogging". Maximaal kan men
dan elke dag 20 baandjes zwemmen. Er

liggen medailles gereed voor hen die in
totaal 20 of 30 kilometer afleggen. Het
inschrijfgeld bedraagt voor volwassenen
zes gulden en kinderen vijf gulden. De
commissie Zomeraktiviteiten besluit
haar uitgebreide programma op zater-
dag 8 augustus. Op die dag vindt er ook
een groots opgezette recreatie speeldag
plaats onder het motto "Spring er eens
uit en plons er eens in". Een speeldag
voor jong en oud met diverse attrakties.

Afscheidsavond 4e klas
leerlingen Chr. School voor
L.H.N.O. Vorden
In gezelschap van ouders, leden van de
Commissie van Beheer en docenten
werd maandagavond, 15 juni j.l. afsc-
heid genomen van de leerlingen van de
4e klas van de Huishoudschool.
Een lange stoet eindexamenkandidaten,
verdeeld over drie 4e klassen, kwam de-
ze avond in het bezit van hun diploma
L.H.N.O. Een eerste belangrijke stap
op weg naar hun toekomst, voor het
overgrote deel der leerlingen een stimu-
lans om zich voor een verdere beroeps-
gerichte opleiding elders aan te melden.
Stampvol was de gymnastiekzaal toen
de heer Schouten namens de Commissie
van Beheer de avond officieel opende.
Daarna was het woord aan mejuffrouw
Nijhof f, die in haar toespraak tot ou-
ders en leerling aandacht vroeg voor het
wezelijke onderscheid tussen "het heb-
ben van geluk" en "gelukkig zijn".
De leerlingen die vroeg in de avond al
feestelijk hadden gebarbecued, kregen
met een persoonlijke opmerking voor
ieder van hen door mejuffrouw Nijhoff
hun diploma overhandigd. Daarna werd
het personeel, geheel onverwacht, in het
zonnetje gezet door klas 4c die - zoals ze
het zelf noemden - het maar moeilijk
vonden "bescheiden te blijven als je zo
goed bent als wij!"
Tot slot werd deze feestelijke bijeen-
komst afgesloten met een drankje,
waarna het informele afscheid van de
leerlingen en hun ouders plaatsvond.

Hieronder volgen de namen van de
geslaagden:
I. Bosch, Vorden; G.J. Broekman, Vor-
den; A.J. Groot Jebbink, Vorden; M.
Hengeveld, Ruurlo; J.W. Hoetink,
Zutphen; N. Kluft, Vorden; K. Lauck-
hart, Vorden; J. Leuvenink, Zutphen;
A. de Man, Wichmond; Th. W.M. Mel-
lendijk, Vorden; Y. Mulder, Ruurlo;
H.D. Olthof, Vorden; G. Pardijs,
Wichmond; A. Ruumpol, Vorden; A.
Scholten, Zutphen; Ch. Schotsman,
Vorden; M. Seesink, Vorden; Y.J.G.
Sessink, Vorden; P.M.D. Speijers, Vor-
den; E.S. Steeman, Vorden; M. Ver-
beek, Zutphen; B.J.G.M. Wieggers,
Vorden; H.W. Willink, Vorden; J.W.J.
Beeftink, Hengelo Gld; H. Berendsen,
Hengelo Gld; K.B.W. Berendsen, Vor-
den; H. Bosch, Hengelo Gld.; A.C.
Garritsen, Hengelo Gld; A.B. Heijenk,
Vorden; G.H.H. Hilferink, Hengelo
Gld; W.G. Hoeve, Zutphen; U.A.M.
Hulshof, Vorden; H.W. Jansen, Vor-
den; B.H. Kolkman, Almen; E.H. Loo-
man, Hengelo Gld; J. Nijhof, Hengelo
Gld; H.B. Otten, Vorden; B.H. Rege-
link, Hengelo Gld; M.J. Schepers, Vor-
den; E. Sloot, Vorden; M.W.A. Wa-
genvoort, Hengelo Gld; A.A. Walge-
moet, Vorden; K. Wiegeman, Hengelo
Gld; R. Askes, Lochem; W. Harenberg,
Baak; G.H. Hendriksen, Vorden;
L.J.M. Hoebink, Vorden; I.W.M. Hoe-
nink, Vorden; D.G. Lammertink,
Warnsveld; E.A.H, van Lingen, Vor-
den; M.E.H. Loman, Vierakker; J.H.
Memelink, Warnsveld; G.H. Oldenha-
ve, Hengelo Gld; I.J.A. Schroër, Vor-
den; J. Spaargaren, Zutphen; F.G.J.A.
Steenblik, Hengelo Gld; A. Tichelman,
Warnsveld; E.J. van Til, Warnsveld;
M. van Til, Warnsveld; W. Tjoonk,
Baak; W.J. Tjoonk, Baak; W.M.G.
Wagenvoort, Baak; J.W. Weenk, Vor-
den.

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



SIMJK»
HELAAS,

Door onvoorziene omstandigheden is het ons niet ge-
lukt om de verbouwing binnen de, door ons gestelde,
termijn te voltooien.

Wij zijn dan ook genoodzaakt de OPENING van de ge-
heel verbouwde soos te verschuiven naar

zaterdagavond 27 juni 1981
Graag tot dan!

Sportieve
geschenken

voor vader
- Echte JAGERSKIJKERS met gecoate lenzen

- LUCHTBUKSEN en -PISTOLEN

- RICHTKIJKERS voor buksen

- TENNIS- en BADMINTONARTIKELEN

- VOETBALKLEDING en -SCHOENEN

- KNICKERBOCKERS en-KOUSEN

- TRUIEN, VESTEN, PULLI'S

- OVERHEMDEN, VAKANTIE SHORTS

Wapen- en sporthandel

Marren
Zutphenseweg - Vorden

Moccataart?
of iets met vruchten,

maar mijn vader heeft
liever slagroomtaart

Wij maken elke smaak,
voor iedere vader, groot- en
schoonvader

BANKETBAKKERIJ

Ü. Wl6K3rt Telefoon 1750

SPECIALITEIT ZWANEHALZEN

Voor vader
hebben wij een ruime sortering
goede electrische cadeaux
o.a.

bureau- en leeslampen

scheerapparaten enz.

DEKKER ELECTRO bv
ZUTPHENSEWEG 8 - TELEFOON 2122

SPECIALE AANBIEDING

Fuji RD 100 Dia film
normaal 10,95 per stuk

nu 2 stuks 1 6,95

FOTO

Kerkstraat 1 -7251 BC Vorden -Tel. 1313

HET OPENINGSSPEKTAKEL
IN WINTERSWIJK
GAAT NOG DOOR

RAPHAEL

spijkerbroeken
ZWARE KWALITEIT

OPENINGSPRIJS

DAMES

Twill broeken
MERK COCAÏNE
rose, bleu en wit

OPENINGSPRIJS

29,50 19,50
DAMES

NACHTJAPON
een prachtige kwaliteit

OPENINGSPRIJS

SCHEMERLAMP
met porceleinen voet

OPENINGSPRIJS

7-DELIGE
/

schroevedraaierset
met spanningzoeker

OPENINGSPRIJS

11,50

Bewust gekozen voor;

het overhemd

hetjack

het vest

of pullover

MODECENTRUM
Aanbieding

KOSTUUMS
nu met

noo,-
KORTESfG

VORDEN - TEL (05752) 1381

DAMES

UNI POLO'S
hoe bestaat dat weer

OPENINGSPRIJS

8-DELIGE

steeksleutelset
6 t/m 22 mm

OPENINGSPRIJS

Weer ontvangen:

WITTE KLOMP
maten 24 t/m 41
prijs slechts 1 C

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1 342

VADERDAG
Verwen hem met een heerlijke taart.
Ruime keus in verschillende soorten.

SLAGROOMTAART
MOKKATAART
CHIPOLATATAART
KWARKTAART
VRUCHTENTAART

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

En daarom stelt hij het best op prijs als hij zo nu en dan eens extra aandacht en waardering krijgt. Zeker op die speciale
dag in juni, die aan hem is gewijd. En dan is 't-ie extra blij met zo'n fijn stuk gereedschap. Of met een handig hulp-
middel, dat het tuinwerk plezieriger maakt. Of met iets anders voor z'n hobby. Goed idee: stap eens binnen bij Barend-
sen, waar wel duizend kleine en grote dingen zijn om een vader mee te verrassen.

Zutphenseweg 15 — Vorden — Tel. 1261
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vakan
BATIK

PIQÜE

V

POLO
100% katoen ^

ve/e ^
voorjaars lifL

kleuren -yjk

ooy

EIHDEB TRAININGSPAKKEN
d/Verse
kleurkombinaties
maten 116 t/m 164 34?s

"calypso"
DENIM
JEANS
zware kwaliteit

'sublieme pasvorm
maten 44/56

in 3 schitterende
batikdessins
maten 36 t/m 42
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(S/WSA»/ïö HOUANOSG-
BCOeM-
KOOL

3«TttUS.eeoeNe.

luchtige heren

ZOMER SHIRTS
100 katoen modieuze kleuren
maten S.M en L

W fff Af SOKKEN
alle zomerkleuren

glazen ASBAKKEN slechts voor.

SPORTTASSEN
verrassend laag in prijs!

badstof

UT&i'SONN&Hfl

vieux 545
WANTfNB

267«es--
^/M- •

KOMMQK

-&
M •«"«5* 645

NIEUWSTAD VORDEN
SïSöSïsSssïiS

KINDER SOKKEN

NIEUWSTAD 5, VORDEN

Philishavemetde
dubbele scheertechniek
Een volkomen nieuw en glad gevoel.

Tijdelijk tot 25,- inruil bij
aankoop van de nieuwste
Philishave.

Fa. WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1280

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

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

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud^ binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730



GRASSCHAAR oplaadbaar
KABELHASPEL
10 meter

van 25,50 voor 21,95
CURVER

TUINGIETER ioi,ter

barendsen
Zutpnenseweg 15, Vorden

Elke dag vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries.

KWEKERU HENDRIKS
Uilenesterstr 1 5 - Keijenborg
Telefoon 05753-1395

JONG GELRE VORDEN
Vrijdag 19 juni

BARBECUE-AVOND BIJ

Eskes — Kerkhoflaan 2

Meisje van 16 jaar zoekt va-
kantiewerk. Liefst in de huis-
houding.
Telefoon 05752-2964

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

Adverteren
doet

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

GEVELREINIGING
MPREGNEREN ALLE COATWGS

KELDERS VWTERDCHT MAKEN

MOBELGRTSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWIS iT
WUhtfminilaan 7. 7251 EN Vorden
T«. 05752 - 1335 of 05750 - 17543

Te koop. aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12.00 uur en
na 19.00 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Diverse overjarige fietsen
waaronder 2 racefietsen, zeer
aantrekkelijke prijs, enkele
gebr. damesfietsen.

Twee wie Ie rbed rijf

TRAGTER Zutphenseweg

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI.- TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Wee] naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

„Schenk vader kwaliteit"
14,95

21,95

EELAART jonge jenever
Nu voor

GAUTRET fine cognac
Nu voor

ACHT KASTELEN kruidenbitter
Per fles nu voor ^ .̂

Per kruikje nu voor

15,25
16,25

GROTE SORTERING

Vaderdaggeschenken in gedistilleerd,
bier en wijn!

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbou wtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

Iers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

27 juni a.s. worden onderstaande woningen
te Ruurlo verkocht:

nieuwe woning Wiersseweg 37
nieuwe woning Wiersseweg 37a

bestaande semi-bungalow Wiersseweg 41

Nadere inlichtingen:

KOLLER MAKELAARDIJ B.V.
Markt 6 - 7241 AA Lochem - Telefoon 05730-3236

ZWARE DENIM

SPIJKERBROEK
ADVIESPRIJS 59,-

VADERDAG TOPPER

45,-

HEREN

OVERHEMD
MET KORTE MOUW

VADERDAG PRIJS

25,-

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

WEEKENDER
ADVIESPRIJS 39,95

speciale M f\ g\r

vaderdagprijs l «f f uw

HhntlM onUnl in bleu en beige

ADVIESPRIJS 32,50

vaderdag
knaller

KNALLER!
HEREN V HALS

PULLOVER
ADVIESPRIJS 44,-

VADERDAG KNALLER

29,-

Onze panrmkoeken !
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

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

U wilt prettig en veilig
met Uw auto op vakantie?
Wij staan voor U klaar om elke reparatie, kleine

en grote onderhoudsbeurten vakkundig
te verzorgen.

Maak een afspraak met

Autobedrijf Kuypers
Telefoon 1393

Aangeboden: caravan van f
13.000,-voor f 9.000,-; cara-
van spiegels; kant en klaar ca-
mera; judopak 10-14 jr.;
zwemvest 6-10jr.
't Jebbink 43 - Vorden - Tel.
05752-2102

TE KOOP:
alle soorten koolplanten —
tomaten — prei — selderie —
peterselie — knolraapplan-
ten — bieslookpollen en sla-
planten.

D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

GAZELLE POPULAIR

met remn. f 519,-; met trom-
melrem. 3 versn. f 664,-; met
remnaaf 3 versn. f 608,-
in voorraad bij

TRAGTER TWEEWIELERS

KNIPTIP

Durf de schaar
te gebruiken bij
het monteren.
Wie met overleg knipt,
maakt films, waar vaart
in zit.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Rabobank
0129


