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Openbare vergadering
Commissie Algemeen
Bestuur
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Algemeen Bestuur hield de
heer H. Tjoonk (WD) een warm pleidooi
voor het minderheidsstandpunt van
wethouder H.A. Bogchelman (WD) om
uit het batig saldo van de gemeentereke-
ning 1980 in totaal f272.000,- te bestem-
men voorgasaansluitingen in superonren-
dabele gebieden. De meerderheid van het
college wil niet verdergaan dan f125.000,-.
"Het is een kwestie van prioriteit stellen.
Wij gaan ervan uit dat de Gamog onder
druk gezet moet worden en dat zij meer
moet doen dan alleen nota zes uit te voe-
ren", zo verduidel i jkte Burg. Vunderink
het meerderheidsstandpunt. De heer
Tjoonk merkte verbitterd op dat het beleid
van de Gamog ronduit slecht is. "Het is al-
tijd maar weer het buitengebied dat wordt
achter gesteld. Het buitengebied wordt al-
leen maar gebruikt om er Onroerendgoed
Belasting te halen", aldus Tjoonk. Ook de f
77.250,- voorde ruilverkaveling speelt pas
in 1984. Haal het uit de overschotten van
de komende jaren, zo adviseerde hij.
De heer Bannink (éénmansfraktie) vond
het overbodig dat er 20 mille bestemd zal
worden voor de geluidsinstallatie in de
raadszaal. Over het voorstel van de meer-
derheid van het college om 50.000 gulden
te wensen voor een fonds ter stimulering
van de werkgelegenheid waren de menin-
gen binnen de commissie Algemeen Be-

stuur erg verdeeld. De heren Bosch (P.v.-
d.A.) en Voerman (CDA) vonden het een
goede zaak, terwijl Bannink liever zal dat
deze gelden plus de gelden van de geluid-
sinstal lat ie toegevoegd gaan worden bij de
gelden voor de gasaansluitingen. "Dit sti-
muleert meteen de werkgelegenheid", zo
merkte hij op. Op een vraag van de heer
Tjoonk hoe in de praktij k gewerkt gaat wor-
den met het fonds voor deze werkgelegen-
heid antwoorde burg. Vunderink dat nader
onderzocht zal worden in hoeverre hier het
beleid gevoerd moet worden. Hij dacht bij-
voorbeeld om gelden beschikbaar te stel-
len om de "pijn" bij de werklozen te ver-
zachten; of om jeugdige werkelozen tijdig
aan een baan te helpen. Ook zei burg. Vun-
derink dat gekeken kan worden hoe er be-
tere voorwaarden voor het bedrijfsleven
geschapen kunnen worden.
De heer Voerman weer erop dat ook de
werkeloosheid in Vorden stijgende is.
"Dus wel blijven denken, wat we kunnen
doen", aldus sprak hij.
Bannink vond het allemaal maarniets. "Op
deze manier kreëerje oneerlijke concuren-
tie en daar hebben we niets aan".

Bejaardensoos
Op dinsdag 4 mei start de eerste bejaarden-
middag in het parochie zaaltje van de
„Christus Koning kerk". Mensen van bo-
ven de vijftig, die door ziekte of handicap
niet meer kunnen werken, kom een kaartje
leggpn of een praatje maken. Iedereen is
welkom.

Oranjevereniging Vorden
Inmiddels hebt U de Oranjekrant ontvangen waarin o.a. het
feestprogramma staat afgedrukt.
Bij dezen wordt U uitgenodigd hier aan mee te doen en als de
weergoden ook nog meewerken, dan moet het een FEEST wor-
den.

Afgelopen zaterdag hebben wij ondervonden, dat U dit f eest wilt
steunen. Velen hebben zich opgegeven als lid der Oranjevereni-
ging. U hebt begrepen, dat alles niet vanzelf gaat. Bedankt!!!

Verder wijzen wij U op een kleine aderlating in het feestpro-
gramma. De vrijdagmarkt, welke op het parkeerterrein van Ho-
tel Bakker zou worden gehouden, komt tot onze spijt te verval-
len i.v. m. de winkelsluitingswet.

Wanneer U één dezer dagen door het dorp komt en U ziet de
feestzuilen staan, dan weet U dat het versieringscomite aan het
werk is. Denkt U er ook aan om n iet te vergeten de vlag uit te ste-
ken!!!

Donderdagavond toneelavond, aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum. Zaal open 19.30 uur.

Tenslotte veel plezier op 30 april!!!

Bestuur Oranjevereniging

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afsr^Bk- Spreekuur wethouder J.F.
( i cc rkon : v r i j d a g v a n 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.0^^02.00 uur.

Snelheidsbeperkende voorzieningen in
woonwijken

Voor de in woonwijken te treffen maatre-
gelen ter beperking van de snelheid van het
verkeer zijn verschillende mogelijkheden
overwogen, waarbij door middel van proef-
opstellingen en inspraakbijeenkomsten,
de mening van belanghebbenden is ge-
vraagd.
Voor Hoctinkhof en Brinkerhof is, na de
inspraakavond van maandag 19 april j.1. en
na overleg met de commissie voor Alge-
meen Bestuur, door het college van Burge-
meester en Wethouders een beslissing ge-
nomen over de wijze van uitvoering.
In Hoetinkhof zullen verhoogde wegge-
deelten worden aangebracht volgens
ANWB-advies: aan het begin van de weg
nabij de kleuterschool „de Kroezestulp",
op de kruising met de Van Heeckerenstraat
en op de kruising met de toekomstige
noord-zuid-weg, alsmede op twee plaatsen
tussen laatstgenoemde kruisingen.
In Brinkerhof zullen in het zuidelijk deel
van het noord-zuid klinkerwegje twee
stuks soortgelijke konstrukties worden
aangebracht nabij de speelplaats en in het
gedeelte ten noorden van de asfaltweg; één
stuks bij de asfaltweg terwijl nabij de hout-
wal in de nog te leggen noodstraat een ver-
hoging als proef zal worden geplaatst.
Het ligt in de bedoeling over kortere wég-
gedeelten ten noorden en ten zuiden van
de asfaltweg een tweezijdig parkeerverbod
in te stellen.
De betreffende tekeningen van de uit te
voeren werken liggen voor een ieder vanaf
heden ter inzage op het bureau Gemeente-
werken in het koetshuis bij het gemeente-
huis.

De herstratingswerkzaamheden in Hoe-
tinkhof zullen in de eerste week van de
maand mei beginnen; daarbij worden de
hiervoor genoemde snelheidsbeperkende
voorzieningen meegenomen.
De overlast voor omwonenden zal zoveel
mogelijk worden beperkt. Daar bestra-
tingsmateriaal echter met andere plaatsen
moet worden gewisseld, is het niet te ver-
mijden dat straatgedeelten over langere
lengte moeten worden opgebroken. Be-
langhebbenden zullen zoveel mogelijk te-
voren worden gewaarschuwd.

De werkzaamheden in Brinkerhof zullen
ook op kortere termijn beginnen, omwo-
nenden worden daarvan tevoren in kennis
gesteld.
De te treffen maatregelen en uit te voeren
werken ter beperking van de verkeerssnel-
heid in de Molenwijk en de wijk de Boonk
zullen pas later deze zomer kunnen wor-
den uitgevoerd, nadat daarvoor door de ge-
meenteraad het benodigde geld beschik-
baar is gesteld. De bedoeling is deze zaak in
de raadsvergadering van eind mei aan de
orde te stellen. De betreffende tekeningen
van de daar uit te voeren werken zullen dan
bij de raadsstukken ter inzage worden ge-
legd.

Wij hopen dat door te treffen voorzienin-
gen een bijdrage aan de verkeersveiligheid
in de verschillende woonwijken zal worden
geleverd. Uiteraard konden niet alle (soms
tegenstrijdige) wensen van belanghebben-
den worden meegenomen, doch wij hopen
dat een ieder de voorgenomen maatrege-
len positief zal ervaren en aanvaarden.
Wellicht ten overvloede wijzen wij de wijk-
bewoners er nog op dat de veiligheid in de
wijken mede wordt beïnvloed door hun
verkeersgedrag. Wij doen een beroep op al-
len om de snelheid en het rijgedrag aan te
passen aan de woonomgeving.

Nationale Herdenking 1982

De Nationale Herdenking van allen, die
sinds 10 mei 1940 wanneer of waar ook ter
wereld, in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omge-
komen, zal dit jaar worden gehouden op
dinsdag 4 mei.
Evenals in 1981 is het programma voor de-
ze dodenherdenking als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur tot zonson-
dergang, t.w. 21.09 uur, zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlag-
gen halfstok worden gehangen. Particu-
lieren worden verzocht dit eveneens te
doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zal de torenklok van de N.H.
Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen deel-
nemen, worden verzocht om uiterlijk
19.50 uur bij de ingang van de algemene
begraafplaats aanwezig te zijn, waarna
men zich gezamenlijk naar de graven
van de geallieerde bondgenoten en het
symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, zal begeven. Op deze graven
zal door de burgemeester namens het
gemeentebestuur van Vorden een
krans worden gelegd:

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal
volkomen stilte in acht worden geno-
men. De plechtigheid wordt hierna met
een lied, te zingen door het Vordens
Mannenkoor, besloten.

5. Daarna worden degenen die daaraan
behoefte hebben, in de gelegenheid ge-
steld een eenvoudige hulde te brengen
door het leggen van bloemen.

Met het oog op het karakter van de Natio-
nale Herdenkingsavond zullen geen toe-
stemmingen worden verleend tot het hou-
den van openbare vermakelijkheden op de
avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient
op deze avond zodanig te geschieden, dat
hieraan elk vermakelijkheidsaspect ont-
breekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00
uur verzoeken wij u de buitenverlichting,
zoals neon en lichtbakken, te doven.

Sluiting gemeente-secretarie en bureau
gemeentewerken op S en 7 mei aanstaande
In verband met een door het Kabinet geno-
men beslui^Mji 5 mei aan te wijzen alsjaar-
lijks terug^phde nationale feestdag be-
sloot het college van burgemeester en wet-
houders zowel de gemeente-secretarie als
bureau gemeentewerken op genoemde da-
tum te sluiten, en wel de gehele dag. Opga-
ve van kadavers kan die dag ook niet recht-
streeks bij het slachthuis te Zutphen ge-
beuren. Op 7 mei aanstaande zullen de ge-
meente-secretarie en bureau gemeente-
werken eveneens gesloten zijn in verband
met het dan georganiseerde personeels-
reisje. Op 7 mei is er tot 08.30 uur wel gele-
genheid gesteld om aangifte te doen van
geboorte en overlijden. Aangifte van kada-
vers kan die dag wel telefonisch geschie-
den.
Verleende collectevergunningen

Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode 10 mei tot en met 16 mei aan-
staande een collectevergunning afgegeven
aan de AVO, d.i. de vereniging voor ar-
beids- en welzijnszorg voor mindervali-
den.

Verkeersmaatregelen ten behoeve van de
viering van Koninginnedag 1982

In verband met de Oranjefeesten hebben
burgemeester en wethouders besloten om
de volgende verkeersmaatregelen te ne-
men:
op 30 april aanstaande afsluiting van een
gedeelte van de Schuttestraat voor alle ver-
keer, incl. voetgangers en wel vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg
gedurende de periode 09.00 tot 13.00 uur of
zoveel korter of langer als nodig is, dit in
verband met het vogelschieten;
eveneens wordt op die datum een gedeelte
van de Stationsweg (vanaf de Molenweg tot
aan de Burgemeester Galleestraat) afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve voetgangers,
dit in verband met het ringsteken ter plaat-
se, en wel van 10.00 tot 13.00 uur.

Mededelingen in verband met de
verkiezing van de leden van de gemeente-
raad

De burgemeester van Vorden brengt het
volgende ter openbare kennis:
1. de voorzitter van het centraal stembu-

reau heeft op 23 april jongstleden de
geldige lijsten van kandidaten voor de
aanstaande stemming ter verkiezing
van de leden van de gemeenteraad, met
vermelding van de daaraan toegekende
nummers en — in voorkomend geval —
de namen en/of de aanduidingen der
politieke groeperingen, ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage ge-
legd;

2. de voorzitter van het centraal stembu-
reau heeft op 23 april tevens ter inzage
gelegd het proces-verbaal van de zitting
van dat centraal stembureau tot num-

mering van de ingeleverde lijsten van
kandidaten voor de op 2 juni 1982 te
houden stemming ter verkiezing van de
leden van de gemeenteraad. Hij deelde
voorts mede dat aan deze kandidaten-
lijsten de volgende numrn^ji zijn toe-
gekend.

Lijst- Naam of aanduiding Eerste
van de politieke
groepering

C.D.A.
P.v.d.A.
V.V.D.

kandidaat

i ken,J.F.

Tfoonk, H.

Informatiemiddag bestemmingsplan
Buitengebied 1982

Onder verwijzing naar de kolom gemeen-
tenieuws in „Contact" d.d. 15 april j.1. inza-
ke het bestemmingsplan Buitengebied
1982 delen burgemeester en wethouders
mede, dat er op woensdag 12 mei a.s. tus-
sen 13.30 en 16.00 uur nog gelegenheid be-
staat voor een ieder desgevraagd inlichtin-
gen te ontvangen over voornoemd plan.
Die voorlichting, die strikt individueel is,
zal worden gegeven in de boerderij bij het
Kasteel/gemeentehuis te Vorden.

Bezoek aan Kranenburg en diverse
buurtschappen

In het verleden is meerdere malen door
één of meer leden van het college van bur-
gemeester en wethouders een bezoek ge-
bracht aan de Kranenburg en/of de buurt-
schappen. Dit met als achtergrond om een
gedachtenwisseling te houden overallerlei
belangen. Het college van burgemeester
en wethouders heeft onlangs besloten in
het najaar voltallig bezoeken af te leggen
aan de diverse buurtschappen in Vorden,
alsmede in de kern Kranenburg, teneinde
te komen tot een gesprek over de aldaar
aanwezige problemen, verlangens e.d.
Nadere berichtgeving over dit onderwerp
zal te zijner tijd volgen.

Verleende bouwvergunningen, publikaties
ingevolge de Wet Arob

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

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer E.V. Gatacre, Wiersseral-
lee 9 te Vorden, voor de gedeeltelijke
verbouw van het pand Wiersserallee 3;

2. Aan Gems Metaalwerken, Zutphense-
weg 3 te Vorden, voor de bouw van een
fietsenstalling aan het Hoge;

3. Aan de heer K. Cornegoor, Dr C. Lu-
lofsweg 2 te Vorden, voor het vergroten
van de woning aldaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verkeersexamen
127 Leerlingen hebben afgelopen week
verkeersexamen gedaan. 11 Leerlingen
werden afgewezen. De leerlingen van
school De Vordering slaagden allemaal.
Alle leerlingen ontvingen een button. De
diploma-uitreiking vindt nader plaats.

Het voorjaar in het
hoofd...?
U zou gedacht kunnen hebben, dat "we" de
vorige week bij het schrijven van één van
de berichten in de rubriek "Nieuws van de
Kerken" het voorjaar-in-het-hoofd had-
den. Hoe het weer toen precies was, weet ik
trouwens al niet meer, maar de algemene
indruk is: een koud-kil voorjaar, tot nu toe.
(Maar dat kan gelukkig van de ene op de an-
dere dag veranderen). Niet zo gemakkelijk
om dan het-voorjaar-in-je-hoofd te heb-
ben. Toch stond er letterlijk: "De bestem-
ming van het VOORJAARSFONDS is dit
jaar het orgel".
Tussen twee haakjes (of niet): Het orgel in
de Vordense Dorpskerk krijgt een grote
beurt en is enkele weken maar gedeeltelijk
te gebruiken. Bedoeld was en is: HET
VERJAARDAGSFONDS van de Her-
vormde gemeente is dit jaar bestemd voor
het orgel fonds.
Toegegeven: Het verjaardagsfonds is ook
iets feestelijk-voorjaars-achtig, met fleuri-
ge bloemen enz. En, natuurlijk de gift voor
het orgel, dit jaar! Het Loman-orgel is het
waard. Komt u het maar es horen, over en-
kele weken in z'n volle, oude klank-glorie.
Er worden deze zomer ook weer enkele or-
gelconcerten gegeven.

Jeugddienst
a.s. zondagmorgen
In de maandelijkse Jeugddienst op a.s. zon-
dagmorgen 2 mei in de Hervormde dorps-
kerk hoopt voor te gaan Ds. D. Pisser uit
Eefde. Het onderwerp voor de dienst luidt:
"Elke dag een nieuw begin". Het Vordens
Jeugdkoor "Inter-Christ" zingt in deze
Jeugddienst. Iedereen is er zeer welkom.
Na de dienst is er koffie in "de Voorde".

Avonddienst in de
Dorpskerk
A.s. zondagavond 2 mei, de eerste zondag
van de maand (nu weer zonder de R) wordt
er ook een avonddienst gehouden in de
Hervormde dorpskerk, waarin hoopt voor
ta gaan één van de Hervormde predikan-
ten, dit keer Ds. Krajenbrink. Deze derde
zondag na Pasen (of ook wel genoemd: de
vierde Paas-zondag) draagt vanouds de
naam: jubilate, juicht den Heer; naar de
Psalm van de zondag: Psalm 66: Juicht Go-
de, gij ganse aarde.

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: J. Bolink en W.W.
Groot Enzerink
GEHUWD
G.H.Th. Lurvink en G.A.J. Peppelman:
H.J. Miller en CE. Ritter.
OVERLEDEN: H. Beumer, oud 60 jaar
G. Vlogman-Kappert, oud 77 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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 2 mei 10.00 uur ds. D. Pisser, Eefde
jeuddienst m.m.v. "Inter-Christ"
19.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMDEERDE KERK VORDEN
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.G. v. Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag l en zondag 2 mei dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelij k tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Vanaf vrijdag 12.00 uur t/m maandagmo-
rogen 7.00 uur dr. Breukink
De avond- en nachtdiensten dierenarts
Warringa.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003, Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

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

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

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN G/VAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

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

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

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

HEROPENING HEROPENING
op woensdag 28 april

Wegens interne verbouwing en nieuwe
opstanden hebben wij van onze winkel nu een

speciaalzaak voor de Hengelsport
En hopen U nog beter te kunnen bedienen

en voorlichten dan voorheen.

Dus allen hartelijk welkom

Hengelsporthuis Firma

H. HULSTIJN
Raadhuisstraat 16 Hengelo (Gld.)

VOOR
HERENMODE
NAAR

Jacks
Modieuze pantalons

RUURLO

vanaf 65,00

100% katoen 49 , U O

in div. stoffen vanaf IDU,UU

interl. etc vanaf D «f rOU

Moderne overhemden ^39,95
Polo's - Pullovers en T-shirts
Suède jasjes vanaf 169,00

Donderdag koopavond tot 9 uur. Ook open tussen 6 en 7 uur



Wij zijn blij met de geboorte
van

CHRISTIAAN

Broertje van Marjolijn en
zoontje van Ben Lichtenberg
en Tony Lichtenberg Tolboom.
Bij de doop zal hij de namen

Wilhelmus Anthonius krij-
gen

Vorden, 26 april 1982
7251 WJ Hoetinkhof 125

Rieten wasmanden
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

Te koop: Crosslaarzen maat
44 en jonge konijnen
Almenseweg 24.
Tel. 05752-2984

Rieten lektuurmanden
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg

Mevr. C. van Lennep
zoekt voor een ochtend per
week een (huishoudelijke
hulp)
Het Koetshuis,
Almenseweg 58a. Vorden
Tel. 1450.

Houten zitbank
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

Te koop: peugeot bromfiets
A.J. Boers, het Wiemelink 29
Tel. 1872

Boten, stoelen, tafels, plas-
tic zandbakken
Bazar H.J. Sueters
Kranenburg.

Te huur: kamers (vrije opgang)
met gebruik van keuken etc.
Harrie Mentink, St. Janstraat
69, Keijenborg

Te koop: eethoek z.g.a.n.
Tel. 05752-1252

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

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

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

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN - TEL 05752-1971

Te huur gevraagd: kamer met
vrije opgang of eventueel ge-
deelte van woning in Hengelo
of omgeving.
H.G. Roen horst, p/a Ariënshof,
Duinweg 12, Bosch+Duin.
Tel. 03404-3165.

STAATSLOTEN

Verkoop maandag 3 mei.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Voor Koninginnedag: vlagge-
tjes, feestmutsen, toeters
e.d.
POELMAN v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364
Vorden.

1942 8 mei 1982
Op zaterdag 8 mei a.s. hopen wij, met onze
kinderen en kleinkinderen, dankbaar en blij,
ons 40 jarig huwelijk te herdenken.

A. MEIJERINK
R. MEIJERINK-KORENBLIK

U kunt ons feliciteren van 15.00-16.30 uur
in de Herberg, Dorpsstraat 10a, Vorden

Ruurloseweg 9
Vorden

Uw bloemen waren prachtig,
de wensen lang, of kort maar krachtig
en of U dan per kaart, telegram
of wel persoonlijk tot ons kwam,
kadootjes stuurde of een brief,
alles was ons even lief
Wilt U hierbij dan onze hartelijke dank accepteren
voor hetgeen U deed, en wij bijzonder waarderen!

Hartelijke groeten en tot ziens.

GERARD EN ANJA
LURVINK-PEPPELMAN

Ruurloseweg 14,
7255 DH Hengelo (G).

Blij en verrast waren wij dat er zo velen ons
geluk gewenst hebben met ons 50-jarig hu-
welijk, zaterdagmiddag op onze receptie in
hotel Bakker.

Hartelijk dank voor alle kado's in welke
vorm ook. De komst van de "Fanfare" werd
door ons en iedereen bijzonder gewaar-
deerd.

FAM. HARING
V>-̂ X^X^X^x, T-*&^&~*&~*4?-

Voor uw rijbewijs naar auto en motorrijschool

„GERRIT SCHOT"
autorijles met Subaru Hatchback.

Motorrijles binnenkort met nieuwe
Honda wegmotor en off the road.
Ter introduktie nu extra voordelig.

Vraagt inlichtingen:
Insulindelaan 21, Tel. 1276 of 05750-16403.

De openbare bibliotheek ,s

GESLOTEN
op 30 april (Koninginnedag) en 5 mei (herdenking
bevrijdingsdag).

"Oorlog en verzet 1940-1945"
De tentoonstelling wordt gehouden
van 5 tot en met 9 rnei 1982 in het kas-
teel "HUIZE RUURLO".
Openingstijden: van 5 tot en met 8 mei
10.00-21.00 uur op 9 mei 13.00-21.00
uur.

Op de tentoonstelling zullen te zien zijn:
* affiches, brochures, e.d. uit de periode 1940-

1945.
* de "Anne Frank" tentoonstelling
* door het verzet gebruikte vuurwapens
* een maquette van het concentratiekamp "Da-

chau"
* de aanslag op "Rauter"
* zelfgemaakte zend- en ontvangapparatuur ge-

bruikt door het verzet
* folders, strooibiljetten, e.d., uit de periode, uit
Ruurlo en omgeving.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
De 4-5 mei commissie.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis dat met ingang van maan-
dag 3 mei a.s. gedurende één maand voor een ieder ter
gemeente-secretarie ter visie ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "Medler-Tol 1982, nr. 1".
Genoemd plan heeft betrekking op de mogelijkheid
voor de bouw van een woning aan de Onsteinseweg al-
hier.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad te-
gen dit ontwerp-plan.

Vorden, 29 april 1982
De Burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
gemeentehuis zowel als het bureau gemeentewerken
voor het publiek gesloten zullen zijn gedurende de vol-
gende dagen:
a. op woensdag 5 mei in verband met de nationale f eest-

dag;
b. op vrijdag 7 mei in verband met het alsdan georgani-

seerde personeelsreisje.

Zie overigens ook onder de rubriek "gemeentenieuws",
elders in dit blad.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

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

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 057521787

VAKANTIE
fc t/m 22 mei

Kapsalon

p. SIETSMA
Dorpsstraat 1, Tel. 1984

Eetcafé

„ie Morberg
Ook om mee te nemen

portie frites
fricandel
kroket
bal gehakt
saté
slaatje
portie nasi/bami

broodje: hamburger
broodje: hawaiiburger
broodje: dubbelburger
broodje: rosbief
broodje: salade
broodje: onbenullig

Een lief en leuk

moederdagkado
vindt u bij

L0GA
LOG A Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100.

mam

SKOTEEK
Vrijdag 30 april (Koninginnedag)

CHINCHILLA
Zondag 2 mei

TRAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

EEN OVERHEMD GRATIS
bij aankoop van een kostuum of kombinatie

Voor modieuze herenkleding

RUURLO

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

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

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

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

PREMIE A WONING?
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

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

Iets lekkers
bij de koffie, op koninginnedag.

van Banketbakkerij

J.WIEKART
Specialiteit: Zwanehalzen.

tel. 1750
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LM.B. VORDEN
INDUSTRIE WEG 13
7251 JT Vorden

Telefoon 05752-3163.

DAVID BROWN

Off. CASE dealer

Biedt o.a. te koop aan:

* Diverse inruil trakteren

* nog enkele goedkope gebruikte opraapwagens
* PZ-Cyclomaaiers

* Acrobaten

* Trommelschudders

Tel. vertegenwoordiger. Dhr. H. Willighagen. Tel. 05704-1353.



en blijft vooin
Alter eight
per doos
van 4.25 nu voor

3.75
Donkers
fruit assorti
pak 200 gram
van 1.89 voor

439
W.K.
superior koek
van 2.89 voor

229
Smiths chips
zout of paprika
gezinspak

Q89
Nibbitrings
extra qroot
van 1.7 9 voor

149
Chocolade
TV lol l i es
zak van 1.19 voor

0?8
Sun maid
rozijnen
zak 9 doosjes
van 1.79 voor

459
Nutrpma halfvolle
koffiemelk
0.5 liter
van 1.49 voor

rto

1?9
Dos/i
zeeppoeder
koffer 2 kilo
nu nog

Dreft
koffer 2 kilo
nu nog

Q4B
Aarts
mirabellen
pot 560 gram
van 2.29 voor

198
Campina
dubbellik
ijslollies
pak 14 stuks
van 4.95 voor

449
Mickey
voor de kat of
Astor
voor de hond
blik van 0.85 voor

Heraut bier
krat 24 f les
altijd

Nieuw bij VS!
Groli
limonade-
siroop
3 smaken, liter
van 2.89 voor

Proset
ledere dag
shampoo
300 ml
van 1.79 voor

149

Unica stoet
hoog model
epoxy frame
vaste VS prijs

Vileda zeem
van 3.35 voor 939

Slaapzak
150 X 200 cm.
gedessineerd
deze week

5?s
Wella haarspray
bus 320 ml.
normaal en forte
van 6.35 voor

Curver
koelbox

Odorex spray
3 geuren
van 2.98 voor

249

Geldig van 29/4 • 1/5

Schouder-
karbonade
kilo 6?*
Rib-
karbonade
kilo

Q98
Haas-
karbonade
kilo

098
Tartaartjes
± 80 gram
nu 4 stuks

398
Gelderse schijve

fram
gratis^

100 gram
1c

5 stuks

fen

A48
Verse
Grillkuikens
kilo S?5
Johma
huzarensalade
kant en klaar
bak. 1 kilo nu

498
Boeren
Leverworst
per stuks 300 gr 179

Zure zult
150 g re 0.98
Bacon
100 gram 498
Maandag
Spekfgppen
kilo Wkilo
Dinsdag
Verse worst
grof of fijn
kilo

195

Geldig van 29/4 • 1/5
A/een bij uw VS groenteman
van die heerlijke
grasgroene
Grannysmlth
3xy2klio
Heerlijke
Mango
deze vrucht is
afkomstig uit Indonesië, u
krijgt er een toelichting over
deoehandeling en mogelijk-
heden bij.
Grof gesneden
Boeren-
soepgroente
500 gram
Sla
2 forse kroppen

jong, kilo
deze week

Grof volkoren
brood
800 gram
deze week

Melkbollen
zak 9 stuks

•MMrfBMH^^

-f48
Barstens vol sap en heerlijk
smaak...
Ja ff a late
14 forse
ca.2.5kllo
Maandag:
Kas andijvie
kilo 1*8
Dinsdag:
Waspeen
kilo

f28
Woensdag:
Blad spinazie
kilo

A98

Woensdag
Gehakt
50% varkens
50% rund. Kilo

Reeds nu maken wij u er op
attent dat in de week van 3 t/m
8 mei a.s. in verband met
moederdag op 9 mei een grote
sortering kamerplaifÊp-
plantenbakjes-snijbmêmen en
perkplanten aan zult treffen in
uw VS MARKT en voor ledere
beurs. Ook onze jeugdige
klontjes vergeten wij natuurlijk
niet, bij iedere aankoop
krijgen ze een bloemensticker

Gemengd
boeket
4 sonia rozen^
3 dubbele

Veluwse
boerencake
± 400 gram nu

Jacky slank
3 smaken,
120 ml
van 1.12 voor

298
Coppelstock^
jonge
jenever
1 liter nu

13?5

Portal rosé
fles 0.75 liter
van 4.95 voor

395
Brinkers
bak en braad
van 0.82 voor

MARKT
Herschipub

1 literfles
geen 0.89 maar nu

Niersteiner domtql of
Liebfraumilch

fles 0.7 liter
van 4.75 voor

Geldig van 29/4 • 5/5 '82

l
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VORDFN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 29 april

44e jaargang nr. 7

Ingezonden brief, buiten de verantwoording
van de redaktie.
Aan de Vordense V.V.V.
p/a Bondsspaarbank te
Vorden

IJsselstein, 20 april 1982
Mijne Heren
Gedurende de periode 7-4-1982 t/m 18-4-
1982 vertoefden mijn vrouw en ik in een
van de zeergoed ingerichte en leukgelegen
zomerhuisjes te Vorden. De eigenaar en
echtgenote zijn erg hartelijke gasten, trou-
wens we hebben in Vorden en omgeving
niets dan hartelijkheid ontvangen.
We hadden o.a. het genoegen de dansa-
vond van de "Knupduukskes" met de En-
gelse gasten bij te wonen, waarbij bijv. het
aangeboden gratis kopje koffie ons erg
frappeerde als gebaar. Ook deed een klein-
dochter mee aan de eierzoekwedstrijd te
Kranenburg en bezochten we o.a. het Paas-
vuur te Borculo en het prachtige stadje
Bronkhorst.
Periodiek kwamen al onze kinderen (5)
met aangang logeren, evenals onze beste
vrienden.
Iedereen is erg enthousiast geworden voor
de prachtige omgeving, de veelheid aan vo-
gels, het zien van reeën en leuke boerde- •
rijtjes, de prachtige kastelen en de vele mo-
gelijkheden tot fietsen en wandelen.
In het Contact lazen we een verslag over de
gehouden jaarvergadering van de V.V.V.
Hierbij waren o.a. suggesties gedaan om te
komen tot de z.g. paaltjeswandelingen. De-
ze suggestie lijkt me een bijzonder goede,
want Vorden is hiervoor bij uitstek ge-
schikt. Het moet toch mogelijk zijn op een
4- of 5-tal plaatsen wandeltochten uit te zet-
ten voor de volgende afstanden bijv. wit 2 a
3 km. rood 3 a 5 km. blauw 5 a 7 km.
Bij het startpunt dient dan wel de te lopen
afstand te zijn aangegeven. Uiteraard is een
gedeeltelijk gelijkopgaan van de route's
mogelijk, (witte, rode en blauwe kop).
Ook de suggestie voor een uitgezette wan-
deltocht langs de 8-kastelen is niet zo gek.
Het lijkt me wel wenselijk deze bijv. oranje
paaltjestocht dan gelijkertijd voor de fiet-
sers te laten gelden. Ook moet hij op meer-
dere plaatsen kunnen worden aangevan-
gen.
Bij voldoende bekendheid zullen deze uit-
gezette tochten de toch al ruimschoots aan-
wezige aantrekkelijkheid van Vorden bes-
list nog vergroten, hetgeen tweeërlei voor-
delen heeft.
Enerzijds o.a. voor de plaatselijke Midden-
stand (bijv. fietsenverhuur en horeca-ver-
bruik). Anderzijds zullen meer Nederlan-
ders Vorden en omgeving gaan waarderen
als een van de mooiste plaatsen van ons
land. Inderdaad de Paren van Gelderland.

Met vriendelijke groet,
H.G. Verbeek,
Meerenburgerhorn 20,
3401 CD IJsselstein (U)

Auto en aanhanger in
brand
Ter hoogte van Ruurloseweg 47 is een per-
sonenauto met aanhangwagen uitgebrand.
De brandweer bluste de brand, die ver-
moedelijk door een explosie ontstaan is.
De personen-auto, eigendom van
L.J.M.H. uit Doetinchem geraakte total-
loss.

Mooie sucessen voor
leden van
"Sursum Corda"
Op het vrijdagavond en zaterdag gehouden
solistenconcours uitgaande van de Geld.
Bond werden door leden van "Sursum Cor-
da" 3 eerste prijzen behaald. Joop Boer-
stoel speelde in de Ere divisie het zeer
moeilijke nummer Concert no. 3 van K.
Stamitz en behaalde hiermee 46 pnt. en
een 2e prijs. Leo van Zantvoort speelde in
de Ie diviesie Adagio uit het Clarinetcon-
cert van W.A. Mozart en behaalde 48 1/2
punt en een Ie prijs.
Joh. Boerstoel, Joop Boerstoel en Leo van
Zantvoort speelden samen nog een klari-
net-trio Divertimento no. l van Mozart in
de l e divisie en behaalden 49 pnt. hiervoor
de Ie prijs. Dik Boerstoel speelde op trom-
pet in de 2e divisie The young maestro van
Barnes. Hij kreeg hiervoor 51 pnt. en een
Ie prijs. Evenals voor 2 jaar terug was Dik
ook nu weer als hoogste geëindigd in zijn
divisie waardoor hij tevens de divisie prijs
in ontvangsts mocht nemen. De solisten
werden op de piano begeleid door Lucian
Smeenk en mevr. de Koning.

Thema-avond
Vrouwenraad
Maandag 3 mei a.s. organiseert de Vrou-
wenraad in samenwerking met de Werk-
groep Amnesty International Vorden een
thema-avond in het Dorpscentrum. On-
derwerp van deze avond is: "Wat is en doet
Amnesty International?"
De werkgroep Amnesty International wil
op deze avond niet alleen voorlichting ge-
ven over haar aktiviteiten, maar ook ant-
woord geven op vragen die naar voren ko-
men.

Ingezonden brief, buiten de verantwoording
van de radaktie.

Uitstapje, bejaardensoos Kranenburg.
Onder leiding van de heer van Hoorn en
chauffeur Geard Bongen, gingen we om
half negen met een bus van de fa. Moors uit
Zeddam richting Baak en Steenderen waar
nog wat bejaarden instapten. Toen ging het
richting Doesburg-Arnhem-Nijmegen,
waar ons in hotel Molenhoek in Malden,
koffie met gebak werd aangeboden. Het
was inmiddels stralend weer geworden.
Daarna ging het richting Groesbeek om
het prachtige aangelegde Canadese kerk-
hof te bezoeken. Het ligt er erg mooi en
wordt goed onderhouden. Vervolgens
richting Berg en Dal, Heilige Landstich-
ting, Beek en Ubberg en wederom weer te-
rug te rijden naar hotel „Molenhoek", waar
osn een koffietafel wachtte. Iedereen deed
zich te goed, het smaakte dan ook heerlijk.
Welgemoed stapten we weer in de bus om
een bezoek te brengen aan de Pottenbak-
kerijk, „De Olde Kruuke" in Milsbeek. Sat
is dat een mooi ambacht. Geen wonder dat
die artikelen zo duur zijn. Zo langzamer-
hand gingen we weer naar onze thee-stop.
Overal binnendoor, op hele kleine wegge-
tjes (hulde aan Geard onze chauffeur) rich-
ting Venlo naar het plaatsje Velden, waar
het restaurant „de Tauris" ligt midden in de
bossen. Waar we gezellig thee of geborreld
hebben, daarna werd het tijd om terug te
rijden naar de Molenhoek. Wat is het Lim-
burgse landschap ook mooi. Terug in het
Hotel Molenhoek, en een borrel uurtje
ging men aan tafel. We hadden ook allen
wel trek in eten, het lied zich dan ook goed
smaken. Alles was prima in orde. Hulde.
Na afloop hiervan bedankte ieder die ons
zo goed verzorgd hadden en Gerard (de
chauffeur) voor zijn voortreffelijk rijden en
was blij dat alles zo goed was verlopen en
wenste ons allen wel thuis en tot een vol-
gende keer. En zo waren wij dan om half
tien weer thuis.
Het was een prachtige en gezellige dag!

Mevr. Brouwer.

KNIPTIP
Er gebeurt vaak iets
bijzonders in het ge-
zin. Hou daarom de
camera dicht bij de
hand.

Garanties voor sociaal
r

kultureel werker
De gemeenteraad heeft dinsdagavond
fÖ.150,- (inklusief f 5000,- voor kantoor-
ruimte) beschikbaar gesteld aan de stich-
ting Sociaal Kultureel Werk voor het aan-
trekken van ee sociaal kultureel werker. De
heren Bannink (éénmansfraktie) Tjoonk
en Brandenbarg (beiden WD) stemden
tegen. De heer A. Ploeger (P.v.d.A.) hield
een warm pleidooi voor deze soc. kultureel
werker en zag gaarne meer kontinutiteit
voor 1983.
Dit zal ook geschieden want de raad
besloot tot een garantiebedrag van 30.000
gulden, terwijl het college bij monde van
de heer Vunderink de toezegging deed dat
bij de begrotingsbehandeling in december
het college met een aanvullend voorstel zal
komen.

C.Chr. Voerman
verwyt WD
verkiezingsstunt
De gemeenteraad te Vorden heeft dinsda-
gavond uitvoerig gediscussieerd over het
hoe het batis saldo ad. f 511.000,- van de
gemeenterekening 1980 bestemd moet
worden. Het merendeel van het college wil
o.a. f 125.000,- bestemmen voor gasaans-
luitingen in super onrendabele gebieden.
Wethouder Bogchelman (WD) wil hier-
vor f272.000,- bestemmen.
In niet mis te verstane woorden verweet de
fraktvoorzitter van het CDA de heer Voer-
man, de heer Bogchelman in casu de gehe-
le WD fraktie dat het hier gaat om een ver-
kiezingsstunt van de WD. "Het is een ver-
kiezingsballon die wij gaarne willen door-
prikken. De wethouder wekt de indruk dat
alleen de WD deze gasaansluiting wil. Dat
willen wij ook", aldus Voerman. Hij huldig-
de het standpunt van het merendeel van
het college dat bij monde van burgemee-
ster Vunderink uitdrukkelijk verklaarde
dat het de taak is van de gasunie om deze
gebieden aan te sluiten. Er moet maximale
druk op de Gamog worden uitgeoefend om
met nota <^tor\ uit re komen. Zowel de
heer Voerr*|rals later ook de heer Bosch
(P.v.d.A.) vinden f 125.000,- daardoor op
dit moment voldoende. De heer Voerman
merkte op dat de WD er van uit gaat dat ie-
dere bewoner in het buitengebied ook be-
reid is om djdtf>sten te betalen. "En die ko-
sten kunnt^P^g wel eens erg hoog zijn. In
Lochem zijn gevallen bekend van f9000,-
per aansluiting", aldus Voerman.
De heer Bosch (P.v.d.A.) vond het voorstel
van het merendeel van het college logisch.
"De verdeling van de gelden is vrij even-
wichtig". Bosch was blij met het voorstel
om 50 mille te bestemmen voor een fonds
ter stimulering van de werkgelegenheid.

De heer G.J. Bannink (éénmansfraktie)
wilde deze 50 mille liever aanwenden bij
het bedrag voor de gasaansluitingen. Ook
de 20 mille voor de geluidsinstallatie wilde
hij graag voor dit doel bestemmen. "Wan-
neer iedereen voor de vergadering begint,
een borreltje neemt dan kan hij zich best
verstaanbaar maken", aldus Bannink die
door deze opmerking de lachers op zijn
hand kreeg.
De heer Tjoonk (WD) schaarde zich ach-
ter het minderheidsstandpunt van zijn we-
thouder Bogchelman. Hij weersprak de
kritiek van de heer Voerman. "De WD
heeft de belangen van het buitengebied al-
tijd al hoog in het vaandel staan". Hij vond
dat de ruilverkaveling Hengelo best kan
wachten tot 1984.
Het meerderheidsvoorstel van het college
haalde uiteindelijk ook de meerderheid
van de raad. Met de WD fraktie, wethou-
der J.F. Geerken en de heer G.J. Bannink
tegen besloot de raad f2500,- beschikbaar
te stellen aan de Stichting Sociaal Kultu-
reel werk voor het organiseren van de kin-
dervakantiespelen. Het college wilde aan-
vankelijk f2250,- beschikbaar stellen.

KNIPTIP
"Juist op zondag" ...
een radioprogramma
ook voor mensen, die
op zoek zijn naar leuke
foto-onderwerpen.

Aanwinsten bibliotheek
Volwasssenén, KEULS.Het verrotte leven
van Floortje Bloem, KOSSMANN,A. De
nederlaag, KOOLHAAS, A. Een aanzien-
lijke vertraging, JANSEN, B. Thuiskomst,
CATANEDA, C. De vlucht^^ de ade-
laar, WAALS, J. van der. Noo^R'elt, BE-
DESCHI, G. De hel der veTOemden,
HIGHSMITH, P. Wiegend in de wind,
Veen A. v.d. Het wilde feest, HARTLING,
P. Nagelaten liefde, FOWLES, I Het liefje
van de Franse luitenant, SC^fc'ARZE-
NEGGER, S, Bodybuilding, ̂ JLL, P.R.
en J.A. van Reijn. Energie, geen pro-
bleem? STUURMAN, H.B. Cosmicos.
Bouw uw eigen computer. WILSON, C.
Onbewust en bovenbewust, OUD en
nieuw fascisme.
JEUGD:
SCHMIDT, A.M. Jip en Janneke, RA-
BOFF, E. Henri de Toulouse Lautrec.

Een nieuw plan van Gast aan Tafel
De Nederlandse economie zit volop in de problemen. Daar horen en leren we iedere dag meer over. Maar we realiseren ons
daarbij nog nauwe lij ks dat de economische recessie in veel landen van de Derde Wereld nog veel harder aankomt. Door de aan-
dacht voor onze eigen problemen raakt de Derde Wereld uit het nieuws. «.
Gast aan Tafel wil deze tendens tegengaan en komt daarvoor met een nieuw en aantrekkelijk plan. Gast aan Tafel is een aktivi-
teit van Novib, de grootste organisatie in Nederland op het gebied van de Derde Wereld. Er /ijn nu al 180.000 gezinnen die via
Gast aan Tafel steun verlenen aan organisaties in de Derde Wereld.
Organisaties van de allerarmsten /elf, die de handen uit de mouwen steken om een menswaardig bestaan op te bouwen.

De organisatie CDTF in
Tanzania
De afkorting CDTF staat voor The Com-
munity Development Trust Fund of Tan-
zania. Deze opbouworgajiisatie is in 1962
opgericht, na de onafhankelijkheid van
Tanzania. Doel ervan is het ondersteunen
van seljhelpprojeclen op het platteland.
Het CDTF is geen regeringsorganisatie, al
krijgt het wel enige steun van de overheid.
Voor huisvesting bijvoorbeeld. Maar fi-
nanciële steun voor het eigenlijke werk van
het CDTF moet van donateurs uit binnen-
en buitenland komen. Zoals van Gast aan
Tafel. Het werkterrein van het DCTF om-
vat onder andere steun voor scholen, werk-
plaatsen, apotheken. Verbetering van de
landbouwmethoden, introductie van vee-
teelt, aanleg van waterleidingen voor
schoon drinkwater, bevorderen van vak-
bekwaamheid, verbetering van de gezond-
heidssituatie en het vergroten van het zelf-
bewustzijn en de motivatie van de dorpe-

lingen om aan hun eigen ontwikkeling te
gaan werken. Over de praktijk zegt CDTF-
directeur Chonya: 'De dorpen worden aan-
gemoedigd zelf vrachtwagens aan te schaf-
fen voor het transport van de oogst en ook
voor het vervoer van kunstmest'.
En projectmedewerker Freddie Alli van
het CDTF: 'Het CDTF beschouwt de hulp
die gegeven wordt aan de boeren alleen
maar als een steuntje in de rug voor het
werk dat dadorpelingen zelf doen. We kun-
nen natuurlijk ook gewoon geld geven voor
allerlei voorzieningen, maar als de boeren
zelf in staat zijn door de verkoop van mais
die voorzieningen bij elkaar te verdienen
hebben we dat liever. De dorpen moeten
ook zelf met de initiatieven komen'. Voor-
beeld van zo'n initiatief kwam van de boe-
ren uit het dorp Lukuyufusi in de streek
Songea.
In 1976 klopten een aantal boeren uit Lu-
kuyufusi bij het CDTF aan om steun voor
hun nieuwe landbouwplannen. Het CDTF
zorgde o.a. voor zaaigoed en kunstmest. En
werkte — samen met alle bewoners — aan
vergroting van hun vakbekwaamheid. Lu-
kuyufusi heeft nu een grotere graanoogst
dan het zelf nodig heeft.
En dit dorp kan het volgend jaar voor het
eerst redden zonder het CDTF.
J^Ju zijn ook meer dorpen in Songea met het

CDTF gaan samenwerken. En kunnen met
elkaar de graanschuur voor Tanzania wor-
den. Het eerste bewijs is geleverd. Daar-
voor zijn nog wel enkele jaren steun nodig.
Maar zo'n planmatige aanpak als van Gast
aan Tafel partnerorganisatie CDTF is wel
de enige manier die uiteindelijk succes kan
hebben. En kan leiden tot het niet meer no-
dig hebben van hulp.
Daarom werkt Gast aan Tafel in de Derde
Wereld alleen samen met organisaties.

Het nieuwe Gast aan Tafel
plan
U kiest zelf een partnerorganisatie in de
Derde Wereld. Uw geld gaat daarheen. U
hoort regelmatig aan welke projecten uw
partnerorganisatie uw geld besteedt.
Krijgt Nieuwsbrieven over voor- en te-
genspoed. Omdat de mensen in de Derde
Wereld u meer willen betrekken bij hun
strijd. En zij de samenwerking verkiezen
boven alléén financiële éénrichtingsver-
keer.

Als u meer informatie wilt over dit Nieu-
we Plan kunt u Novib bellen of onder-
staande bon opsturen.

een

Verkeersdrempels
favoriet by wijkbewoners
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Algemeen Bestuur deeldle
burg. Mr. Vunderink woensdagavond me-
de dat de bewoners van de Hoetinkhof zich
inmiddels hebben uitgesproken voor ver-
keersdrempels in plaats van wegversmal-
lingen. Kosten zijn er vrijwel niet aange-
bonden aangezien er toch herstraat moet
worden. Bij de bewoners van de wijk Brin-
kerhof ligt het iets anders. Hier gaat de
voorkeur uit naar verkeersdrempels ge-
combineerd met bloembakken. De buurt-
bewoners hebben laten weten deze bloem-
bakken zelf te willen aanleggen. Het colle-
ge zelf voelt niet zoveel voor bloembakken.
De heer Bosch (P.v.d.A.) stelde voor mo-
biele bloembakken te plaatsen. De heer C.
Chr. Voerman (CDA) was het hier wel mee
eens. De andere helft van de commissie te
weten de heren Bannink en Tjoonk zagen
hierin niet zoveel heil. Dezer dagen zal het
college een definitief besluit nemen. Ook
in Brinkerhof zijn de kosten gezien het her-
straatwerk voor eventueel te nemen ver-
keersmaatregelen gering.

Jong Gelre in de pri j/en
De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft
tijdens een culturele provinciale wedstrijd
een tweede plaats behaald met de opvoe-
ring van het toneelstukje "Jeugd en toe-
komst" en "Niet meer maar beter". Dit
werd geschreven door Henk Tjoonk. Me-
despelenden waren Adriaan Eskes, Henk
Tjoonk, Liesbeth Weenk, Anja Wullink,
Hannie Harmsen en Han Tjoonk.

Tijdens een kegelavond van Jong Gelre
won Wim Loman met 131 punten de eerste
prijs, 2. Jan Hendriksen, 3. Ronnie Stok-
kink. Bij de dames 1. Hannie Harmsen, 2.
Johanna berenpas, 3. Rienke Regelink.

Ook heeft Jong Gelre een bezoek gebracht
aan de exportslachterij van de heer Jansen
te Apeldoorn. Een groep van Jong Gelre
onder leiding van Dinie Fokkink behaalde
een tweede plaats tijdens een regionale
speurtocht. Op 9 mei wordt de ledenverga-
dering van de afdeling gehouden, terwijl
voor 28 mei een klootschietavond in Bar-
chem staat gepland. Voor fietsend Vorden
zal van 17 t/m 20 augustus een avondfiets-
vierdaagse worden gehouden.

,Oud Vorden"

Dorpsstraat zonder verkeersproblemen. Vanuit de muziektent in de tuin van Hotel Ensink
kon men omstreeks 1900 nog de treinen bij het station zien aankomen.

Voor het verzorgen en bijplaatsen van tekst van de foto's oud Vorden hebben wij
de heer H. Haverkamp, Komvonderlaan, telf. 1265, bereid gevonden dit te verzor-
gen. Dus als u foto's e.d. hebt gaarne bezorgen bij bovengenoemd adres.

BFj ons in d'n Achterhook
„Foi, daor in 't Vordense darp heb ze ok altied wat anders, 't schient wel of ze
mekare zovölle meugeluk dwars wilt zit t'n."
Toon van de Spitsmoes had net de wekkelukse boodschappen bi'j de voore
ehaald. Zien vrouw was de leste tied nogal an 't sökkelen. Eers van 't winter
de griep waorze nog nooit weer goed oaverhen was en now was 't eur veurugge
wekke bi'j 't roeten zeemen ok nog in de rugge eschott 'n. Soms zo'j zeggen dat
ze las begon te kriegen van 'n olden dag.
't Was maor goed dat Toon nog zo goed kon, den mekeern nooit wat. 'De
boerden'je hoeven ze zich neet meer met te bemuujen, de jonge l uu redd'n zich
daor bes met. Zodoende had Toon alle tied umme zien vrouw behulpzaam te
wean as dat neudug was en dat gebeurn de leste tied nogal 's.

Zoas alle vri'jdage was e ok now nao Vorden ewes hen boodschappen doen.
'n Hekkei had Toon neet an dat wark, daorkonn 'n ze um bes hen stuur'n, al
was 't allenen maor umdat e zich dan op de mark nog 's un gebakken visken
kon koop'n. Want daor was e gek op. 't Was t'r altied wel raozend druk bi'j de
viskraom maor un hötjen wachten had e d'r wel veur oaver.

„ Waor heb ze dan now weer heibel oaver?", wol zien vrouw wet t'n.
„Now, oaver die mark op Koneginnedag, de oranjekemissie wol daor op den
dag ietsfeesteluks van maak 'n. Hoewel de markkemissied'r wel neet zovölle
veur vuul 'n waarn de markkoopluu d'r nogal veur. Neet zozeer um de oranje-
kemissie un plezier te doen maor meer uut medeli'jen met eur eigen potteme-
nee!" Un stuk of wat winkeliers, die eur winkel op den dag veplich mot
s l uu t'n, zaogen hierin un stuk „oneerlukke konkerensie" en begonnen met 't
wetboek te zwaaien met 't gevolg dat de börgemeister zei: 'Die mark geet neet
deur op koneginnedag'. Dus gin mark op Koneginnedag, tot vedriet van de
oranjekemissie."

„Maor konn 'n ze 't neet met mekare op un akkoordjen gooien, daor was toch
wel wat op te vinnen ewes?"
„Och, 't kump meschien wel deur dat 't wat late bekend is ewodd'n, dan is t'r
te weinig tied um d'r nog 's röstug oaver tepraot'n. De winkeliers zölt vaste gin
hekkei hemmen an de oranjekemissie, kiek maor nao defeeskrante: deur de
advetenties van de winkeliers kan den edrukt en bezorgd wodd'n. Van de an-
dere kante zal de oranjekemissie de winkeliers bepaald gin eksta konkeren-
sie an will'n doen deur de mark. Die kemissie hef allene maoran 'tfees edach
en da 's heel begriepeluk. Hoe meer d'r te doen is hoe bet ter heb die edach en
daor heb ze nog geliek an ok.
Van beide kanten kont ze 't hele geval maor betterzo gauw meugeluk vegeten
en drinken d'r maor un borreltjen oaver. Op de gezondheid van de Konegin-
ne, de oranjekemissie en de winkeliers. Want zee heb mekare toch neudug.
En allene wie helemaols niks dut mek ok gin fouten, zo is 't now eenmaol bi'j
ons in d'n Achterhook."

H. Leestman

P.S. Zaoterdag is 't bestuur van de oranjeverenuging rond ewes op Brinker-
hof en Hoetinkhof um nieje leden te winnen. D'r heb zich un hele hoop men-
sen opegeven. Datgefut bestuur weer moot. Dus mensen, a'j ow nog neet ope-
geven hebt, dan ku'j dat ok now nog. Hoe meer leden, hoe betterfees, want
kankeren ko'j makkeluk zat. Low de humor neet vegen 'n en maor denken: i'j
mot lachen da'j d'r bi'j ummevalt, dat holt ow op de bene bi'j ons in d'nA ch-
terhook.



Wenken voor fietsvakanties
• Gebruik een degelijke fiets, die in goede staat van onderhoud is.
• Zeer lichtgebouwde fietsen zijn niet berekend op zware bagage.
• Gebruik fietstassen zowel boven en naast het voorwiel als boven en naast het achterwiel,

zodat bagage qua volume en gewicht gelijkmatig kan worden verdeeld. Dat stuurt beter
en de fiets blijft in evenwicht.

• Zeker in het buitenland zijn vrijwel altijd versnellingen gewenst. In de bergen zijn minimaal
10 versnellingen onontbeerlijk.

• Neem voor onderweg reparatiemateriaal en een fietspompje mee. Bij lange tochten in het
buitenland ook reserveband en -onderdelen.

• In andere landen zijn remmen op voor- én achterwiel vaak verplicht, maar altijd gewenst.
• Zorg voor een degelijk fietsslot en eventueel kabel- of kettingslot als extra.
• Plak kaartje met naam, huisadres en telefoonnummer op uw fiets en draag persoons-

gegevens bij u.
• Noteer framenummer en andere gegevens van uw fiets, zodat bij vermissing nauwkeurig

aangifte kan worden gedaan.
• Regel tijdig het eventueel nodige vervoer van uw fiets per trein, bodedienst of vliegtuig

naar uw vakantiebestemming of vertrekpunt.
• Zet vantevoren de route uit en kies daarvoor kaarten op schaal 1:50.000 of 1:100.000.
• Kies vantevoren de overnachtingsplaatsen en reserveer zo nodig. Vertil u niet aan te

lange dagafstanden.
• Neem naar het buitenland woordenlijstje mee met vertaling van benamingen fiets-

onderdelen.

Uitvoerige voorlichting vindt u in de boekjes 'Goede raad voor fietstochten' (f 6,40) en
'Fietsvakantie in het buitenland' (f 7,-); aan te vragen bij stichting: fiets!, Amsterdam, door
overmaking op postgirorekening 234567.

PUZZELLIJN

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUIST ERSPE
Heerf U pen en papier klaar?

SOM OF

LEDEN F 5.-
ET LEDE N F 750

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSB\REN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

Grote sortering vijvervissen:
o.a. Goudkarpers
Koykarpers
Goudwindes
Shubinkin
Goudvis
Zeelt

Alles in verschillende maten. Verder ruim gesor-
teerd in:

Hengelsport
Voeders
Hond- en katbenodigdheden
Aquariumbenodigdheden

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo (Gld.).

f •

•GOEDE RIJDERS
VERDIENEN

EEN
LAGERE PREMIE

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

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

Ik wil vrijblijvend mijn premie weten.
Naam _ Geboortejaar.
Adres

Nationale Nederlanden

Woonplaats.Postcode
Huidig no claim percentage
Hoeveel km rijdt u gemiddeld per jaar?.
Merk/type
Gewicht .
Bouwjaar
Catalogusprijs
Huidige waarde

Aantal schadevrije jaren

-kg.

Antwoordnummer 15
7240 VE Vorden

Telefoon 05752-1 531

assurantiekantoor + makelaars o.g.

Echt een klomp om zonder zorgen
de hele.dag te dragen.
Met masserend voetbed en 't geheel
heeft een Skandinavië-styling.
Absolute prijs-topper.
Maten
36-41.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Natuurlijk
hebben wij Desinee!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

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

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

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

KOMT

Hielbandsandaal
met duurzame

zooi en 4 cm
sleehak, voor vele
zomers lang loop-

plezier.

f 99,95

Modieuze en toch sportieve^
damessandaal met voetbed
en sleehak. Loop er
maar op los!

f 86,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

MMKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Zwembad "In de dennen"
Het zwembad is dit jaar geopend van 8 mei tot en met 5 september.
De openstelling is 8 mei a.s. om 14.00 uur.
De openingstijden zijn: maandag 14.00 - 20.00 uur

dinsdag 10.00 - 1 2.00 14.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00 uur
vrijdag 1 0.00 - 1 2.00 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00 uur
zondag 14.00 - 18.00 uur

Daarnaast is het zwembad bovendien voor abonnementshouders geopend dins-
dag t/m vrijdag van 7.00 - 10.00 uur. Gedurende het hoogseizoen 5 juli t/m 30
augustus is het zwembad ook van 12.00 - 14.00 uur geopend.

De prijzen voor het seizoen 1982 zijn als volgt vastgesteld:

Gezinsabonnement (bestemd voor ouders + kinderen
die op 1-5-'82 nog geen 16 jaar zijn) 144,00
Abonnement kinderen (die op 1 -5-'82 nog geen
16 jaar oud zijn) 40,00
Abonnement personen vanaf 1 6 jaar 74,00
Tienbadenkaarten kinderen 16,00
Tienbadenkaarten personen vanaf 16 jaar 27,50
Dagkaarten kinderen 2,00
Dagkaarten personen vanaf 16 jaar 3,00
Zwemleskaarten voor 12 lessen 24,00
Voor personen in het bezit van de pas 65 geldt het jeugdtarief.

Abonnementen zijn te verkrijgen:
a. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling
van het juiste bedrag op
rek.nr. 3664.24.262 bij de Rabobank te Vorden. Gironr. van de bank is 862923
of
rek.nr. 4863.78.543 bij de Amrobank te Vorden. Gironr. van de bank is 837570
Onderstaande strook moet worden ingezonden naar H.J.A. Mombarg, het
Kerspel 27, 7251 CT Vorden.

b. door invulling en inlevering van onderstaande strook en betaling van het juiste
bedrag tijdens de zittingavond in het Dorpscentrum op 7 mei a.s. van 18.00-21.00
uur.

In beide gevallen worden de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad uitgereikt. Na 8 mei worden de prijzen van de abonnementen met
f 7,50 verhoogd.

Invulstrook:

Naam:..

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1982 t.b.v. het zwembad „in de dennen" te Vorden

O een jeugdabonnement van f 40,- roepnaam kind

geb. datum kind

O een abonnement van 16 jaar van f 74,- voorletters

geb. datum

O een gezinsabonnement van f 144,- voorletters vader

geb. datum vader

voorletters moeder

geb. datum moeder

Kinderen beneden 16 jaar roepnaam geb. datum

Het verschuldigde bedrag ad f is heden overgemaakt via de

bank/giro bij de Amro/Rabo bank.

datum,. Handtekening,.

Deze strook bij rechtstreekse betaling per bank of giro opzenden naar H.JA
Mombarg, Het Kerspel 27, 7251 CT Vorden of inleveren tijdens de zittingavond
op 7 mei a.s. in het Dorpscentrum.

Opgave zwemlessen: In de eerste week na de opening
aan de kassa op het zwembad.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is t* huur bij:

HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor nachtkleding zowel voor
dames als voor heren naar

CONFECTIE EN MODE

KUNSTHANDELS.
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Die ene prent, terecht zorgvuldig
bewaard, is te mooi voor punaises
Laat 'm inlijsten, dan hebt u er wat
aan. Lijst 'm als u wilt zélf in:
op onze hulp en adviezen kunt u
rekenen!

Leuke aanbiedingen in de ka-
dohoek voor moederdag
POELMAN v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364
Vorden.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties
- direct

il k naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

EIKEN FAUTEUILS VOOR MOEDER
alleen bij

Fauteuil ALJAN
met interieur zitkussen

485,-

voor
meeneem-

prijzen o.a.

Fauteuil ROLIEN

v.a. v.a.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

M. ARFMAN
Wildenborchseweg 21. 7251 KE Vorden. Tel. 6732.

Uw adres voor:
Onderhoud en reparatie
In en verkoop van nieuwe en ge-
bruikte trakteren en landbouwma-
chines
Scherpe prijzen!

Wilt u graag een

mooi gazon?
Laat ons dan uw machine nazien en het mes vak-
kundig slijpen.

Fa. Kuypers tel. 1393

SHOW

Morgennacht begint de muggenjacht

Luxafkit Horren.
ie n muggen De frisse luchi kan naaf binnen

De nieuwe Jalouette.
Goed geraamd.

l >•'

Luxaflex. Oog wx»drkoratinv(H,nK

Ur• . .

SPECIALE SHOWAANBIEDING
4 terrasstoelen in een robuuste
uitvoering + bijpassende tuintafel

kompleet ̂  l O/^

(alleen geldig tijdens de show).

VERDER:

Op onze show kwaliteits

zonwering tegen messcherpe prijzen

Doe het zelf schermen

• Breedte

vaste arm

windvaste arm

knik arm

150

268,-

382,-

250

350,-

478,-

788,-

350

434,-

580,-

884;-

450

1036,-

Q

Alleen tijdens de show

10%extra korting op

deze zware kwaliteits „DHZ" zonne

schermen.

Slaapzakken
Windschermen etc.

Volop Vlaggen
Vlagge stokken
Vlagge stok houders
Wimpels

3500 M2 MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT —

Diverse Dessins

Rolgordijnen uit voorraad

Met 10% korting HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL Ob7b2 1 9 7 1 VORDEN

Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond



Staande klok
Bken Westminster
van 3500.- voor 2950.
Régulateur
Notcnhout *i*f
van 840.- voor 6oS.'
Westminster
Régulateur
van 725.- voor 585,
"Wuba"
Grenen hangklok
Bim-bam slagwerk
Van 715. voor 595.'
Eiken barometer
Van 230.-voor i 90.'

Kolberts en pantalons
Zelf gaan combineren is momenteel erg in. Evenals de ko-
stuums hebben wij oo hierin een dijk van een collectie hangen.
Er is een keuze die zijn weerga niet kent, ook in lichtgewicht.
Mensen ga eerst naar De Tuunte voor U elders koopt. Want ze-
ker 30% is zo verdiend. Er zijn al kwaliteits
kolberts bij ons vanaf ' Tuunteprijs

Zomerjaponnen

"Wuba"
hangklok
Enkelslag of bim-bam
Van 495.-voor 425.'

.̂ v
Ze zijn er in vele modellen en stoffen. De mooiste japonnetjes
kosten bij ons haast niet. Voor die Tuunteprijzen kunt U zelf niet
meer gaan zitten naaien. Japonnetjes die overal
minsten 39,- tot 49,- gulden kosten
koopt U in De Tuunte
voor slechts Tuunteprijs 29,50

Eiken klok
Model "schippertje"
Van 482.-voor 382.
"Orfak" hangklok
Bim-bam slagwerk
Van 470.-voor 320.

ips

Hangklok "Junghans'
Met slagwerk
Van 475.-voor 295.'
Wandklok aardewerk
Quarts uurwerk
Van 210. voor 770.-

De klokken worden gratis gebracht en opgehangen.
Op alle klokken 10% korting.
(Uitgezonderd aanbiedingen)

Horlogerie-goud zilver optiek spaistraat 15, Hengelo (Gld).

vt ,«s»
^sf

Voor

optimaal grasmaaien
biedt een nieuwe motorgazonmaaier van ons U ja-
renlang plezier.

Uit voorraad bij:

tel. 1393.

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op vrijdag 30 april 1982 (koninginne-
dag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 30 april 1982 verplaatst naar donderdag 29
april 1982

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats OD
MAANDAG 3 MEI

10-14 uur op het marktplein tegenover Vmo-
theek Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te
Kranenburg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering
nieuw en gebruikt.

• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.

• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.

• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en

zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak,

maten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroe-

ken, blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook

extra lang.
• Luchtbedden, 1 - en 2-persoons, ook extra

lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere

kleuren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Dames nachthemden
in vele modellen te kust en te keur. Denk aan moederdag en ze-
ker aan de Tuunteprijzen. Deze week hebben we een speciale
aanbieding gemaakt. Deze nachthemden * ̂ ^ ^^ ̂
kosten minsten normaal 39,50 Weektopper l W/ v O

Dames en meisjes slips
Er zijn ook nog wat bijpassende meisjes singlets. We hadden
nog meerdere restanten zitten in vele modellen en kleuren. Ook
geborduurd en bedrukt. Het zijn allemaal slips die bij ons nor-
maal minstens 2,50 tot 2,95 gekost hebben.
Deze restanten gaan nu *1
de deur uit voor slechts Weektopper l/

Uni baddoeken
Een zeer zware en royale baddoek 64 x 100 cm.
Een fantastische kwaliteit in de kleur beige
De normale winkelprijs van deze doek is zeker
11,95. Er is een beperkte voorraad
en die gaat weg voor Weektopper 4,95

CURVER NAAIBOX
Een grote naaibox met veel mogelijkheden
De adviesprijs is 19,95 Tuunteprijs 17,95
CURVER AARDAPPELSCHILBAK
maat 40 x 28 x 24.-Handig deze bak met extra
inzetbakje. Verwen moeder een keer het kan
nu. Adviesprijs 13,95 Weektopper 9,95

•&•

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Steun het Astma Fonds. Postgiro 55055. Leusden.

Herenjacks ikieur nu49f

Kinderjacks nu25,
BlOUSeS restanten 1 5,'

Overhemden rekten 15r- en 25,
Modecentrum

Ruurlo

Stuur door de natuur
Milieuvriendelijk, oergezellig en

hartstikke gezond. Voor alle leeftijden
is er de juiste fiets: een stevige,

duurzame en toch vederlichte
GAZELLE. U vindt ze bij:

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

GAZELLE fietsen J
rijden op VREDESTEIN bandenS

Welkoop,met moederdag laag in prijs,
/*T ,. 49, *

Tesa bij-de-
handje
Altijd alles binnen hand-
bereik. Schaar, plakband,
pennen etc. Compleet met
rol plakband en notitie-
blokje.
Van 9.95 voor

Moederdag,
vergeet
het niet
Zondag 9 mei.

Met moederdag is er bij
Wel koop weer veel te
vinden tegen scherpe

prijzen. Vooral met het
zonnige tuinseizoen voor
de deur. Kom naar
Welkoop, u vindt er alles
voor uw tuin, voor doe- %
het-zelf en uw huisdier

Pobsurt!

ASL hogedruk
plantenspuit
"Polyspray 8"
De betere hogedrukspuit
voor uw plantenonder-
houd. Zowel binnen als
buiten. Tankinhoud
1 1/4 titer.
Van 26,45 voor

Prijzen incl. B.T.W. geldig t/m 8/5

Meer dan 150 winkels in Nederland, in uw regio:

UvCl 2 II IlcIwiTI Cwi uMilè -' ^ — ' ™- •---

HENCELO-C, Spaistraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
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Jan Harkink wint trial
"De Graafschapryders"
Jan Harkink is erin geslaagd om de clubria-
la georganiseerd door "De G raafschap rij-
ders" op zijn naam te brengen. Aan deze
trial, waarin 8 non-stops waren opgeno-
men, werd door 32 personen deelgeno-
men. Het traject diende drie keer te wor-
den afgelegd. Aan het eind van de middag
werd er nog een snelheidsproef gehouden
over 2 ronden. Jan Koop toonde zich op
Montesa de snelste.
De uitslagen waren: Jeugdklasse: l. Gerrit
Pardijs, 2. RobGrootTjooitink,3. Erik van
Ark, 4. Tjeerd Stapelbroek, 5. Lubert Len-
selink.
Overige klasse: l. Jan Harkink, 2. Erik Bul-
ten, 3: Jan Klein Brinke, 4. Marcel Bulten,
5. Nico Bouwmeister.

Vordens Tennis Park
De teams van Vordens Tennis Park heb-
ben inmiddels twee competitieweekenden
achter de rug. Van de negen teams zijn er
vier die alle gewonnen hebben te weten he-
ren I (zaterdag); mixed I en II (zaterdag) en
de junioren van de zondagcompetitie. Za-
terdag moest Gerard de Vries als reserve
hals over kop zijn schilderskwast verruilen
voor een racket. Dit weerhield hem er niet
van zijn partij met Joop te Brake tot winst te
brengen.
De uitslagen waren: zaterdag. HerenVTPI
- De Schaeck 5-1; Mixed. VTP I - Groenlo
5-0, Mallence Molen - VTP II1-4, Zutphen
III - VTP III 4-1, Junioren. Braamveld -
VTP 5-0. Zondag: Heren Zutphen II - VTP
13-3, Nieuwe Hellewei-VTP II6-0, Mixed.
VTP I - Zutphen V 3-5, Junioren VTP I -
Groenlo II 5-3.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense taferten-
nisvereniging heeft de competitiewed-
strijd tegen Winterswijk met 7-3 verloren.
Deze nederlaag heeft voor de Treffers ver-
regaande konsekwenties, want na twee-
maal achtereen te zijn gepromoveerd,
werd door deze nederlaag degradatie een
feit. Voor de tegenpunten tegen Winters-

wijk zorgden Evers 2x en Knippen. Hoven-
kamp kwam niet tot winst.
Het tweede team kreeg eenforse 9-1 neder-
laag te slikken tegen Grol. W. Voortman
redde de eer. G. Wull ink en H. Blijderveen
verloren alle partijen.
Het derde team verloor met 7-3 van Keyles
uit de Keyenborg. R. de Heus won twee
partijen en D. de Beus éénmaal. H. Dieters
wist niet tot winst te komen. Het dubbel-
spel eindigde eveneens in een overwinning
voor Keyles.
Het jeugdtema won thuis met 10-0 van
Vios uit Beltrum. Peter van der Wal, R.
Kramp en Jeroen den Enting wonnen alle
partijen plus het dubbelspel.

Ratti l - Socii 3 2-1
Ratti startte deze wedstrijd met een zekere
matheid over de ploeg, waardoor de greep
op de wedstrijd uitbleef, ondanks alles
slaagde men er toch in om op 1-0 te komen
door een mooie diepte-pass aangegeven
door Robbie Heuvelink werd het goed af-
gewerkt door de ingelopen Jan Waarle.
Deze stand bleef gehandhaafd tot de rust
en vele afstandschoten misten scherpte en
leverden daardoor geen resultaat op.
De tweede helft leverde eenzelfde spel-
beeld op, zelfs kon socii door een slechte
pass in de voorhoede een counter opzetten
wat resulteerde in een tegendoelpunt 1-1.
10 minuten voor het einde ondernam Rob-
bie Heuvelink een solo mede geholpen
door middenvelders die gaten trokken kon
het leer achter doelman Rutgers gewerkt
worden. Met nog 3 wedstrijden te spelen
waaria l punt behaald moet worden mag
Ratti het kampioenschap niet meer ont-
gaan.

Uitslagen s.v. Ratti Ratti l - Sp. Teuge l 9-0,
Ratti 2 - Zelos 4 2-7 en Ratti 3 - Groen Wit 8
1-4.
Programma s.v. Ratti.
afd. Jeugd: Ratti a - Steenderen a, Sp. Lo-
chem b2 - Ratti b, Grol c3 - Ratti c. Afd za-
terdag: Ratti l - Sp. Eefde l: Almen 3 - Ratti
2: Ratti 3 -Almen 5.
Afd. zondag Zutphen 4 - Ratti l : Ratti 4 -
Oeken 6.
Afd. dames: Ratti l - De CJV'ers, Rattti 2 -
Zutphen.

Nederlaag voor dames I
Dash
De laatste competitiewedstrijd in de Vor-
dense Sporthal oogste weinig bewonde-
ring. Setach liet niet alleen meer inzet en
inzicht zien, maar trok het initiatief volle-
dig naar zich toe. Kennelijk zat de dames
het feeste van de voorgaande avond/nacht
nog in de benen. Het werd met de setstan-
den 10-15, 15-11, 6-15 en 13-15 een ver-
diende 3-1 nederlaag. Het is wenselijk, dat
de Dashianen zich het volgend jaar meer
toeleggen op een sterkere mentalitiet. Er
zit voldoende kwaliteit in de ploeg.

Zeer verrassende zege
heren I Dash
Nadat de heren afgelopen donderdag tegen
Voorwaarts in Twello met een 2-2 gelijk-
spel genoegen moesten nemen als gevolg
van enkele onbegrijpelijke scheidsrechter-
lijke beslissingen, die veel deining veroor-
zaakten, was er afgelopen zaterdag een
sterke behoefte zich te revancheren tegen
Hansa 2, dat nog uitzicht had op promotie
naar de 3e divisie. Dash had de volle winst
nodig om zich van degradatie te kunnen
vrijwaren. Hansa kwam als gevolg van ver-
hinderingen niet met de sterkste opstelling
naar Vorden. De zenuwen kregen bij Dash
een positieve uitwerking. De eerste set wed
snel en overtuigend met 15-8 door Dash ge-
pakt, terwijl de 2e set eveneens naar Dash
ging. In de 3e set dreigde het mis te gaan,
maar tijdig kwam der voor Dash een gun-
stige wending zodat tenslotte met 16-14
ook deze set werd gewonnen. Een verdien-
de 3-0 overwinning. Dash blijft volgend
jaar promotieklas spelen.

Dames 2 Dash delen
punten met Bruvoc
In een nogal kleurloze wedstrijd in de Vor-
dense Sportzaal kwam Dash niet verder
dan een 2-^Büjkspel. De setstanden waen
15-2,9-15jBpï5 en 15-11. Het uitzicht op
een 3e pk,^is hiermede voor Dash wel be-
keken. Na'de wedstrijd werden attenties
uitgereikt met een toepasselijk woor aan
Annie Reia^sen, die na 10 jaar competitie
het voor ^•Ken" houd. In haar verliest
Dash een l"J^uwbaar en toegewijd speel-
ster.

Vorden verliest
onfortuinlijk met 1-0
van Zelhem
Wanneer je de kansen krijgt en ze worden
niet benut dan verdien je niet om te win-
nen, zo luid een voetbal-stelregel. Maar
wanneer je zoals Vorden zondag in de uit-
wedstrijd tegen Zelhem ook nog eens drie
keer tegen de lat schiet dan zijn de druiven
toch wel van een zeer speciale zure smaak.
Met het degradatiekoord om de nek, heeft
Vorden en elk geval geprobeerd om Zel-
hem met aanvallend voetbal te kloppen.
In een stormachtig eerste kwartier knalde
Bertus Nijenhuis buiten bereik an doel-
man Luimes tegen de lat, terwijl diezelfde
Luimes op fraaie wijze een inzet van Bert
Vlogman uit de hoek plukte. Stand bij de
rust 0-0.
In de tweede helft al direkt een goede mo-
gelijkheid voor Theo Schotsman, die was
ingevallen voor Chris Hissink. De prachti-
ge lob van Schotsman werd door één van
de Zelhem-verdedigers uit het lege doel ge-
kopt. Even later een knal van Harry Klein
Brinke op de lat. De terugspringende bal
werd op nonchalante wijze door Eddy Hid-
dink in uitstekende positie over geschoten.
Twee minuten later opnieuw een bal tegen
de lat. Ditmaal van Eddy Hiddink. Aan de
andere kant had Zelhem meer succes. Een
onoplettendheid in de toch wel resolute
Vorden-defensie werd door Wesselink af-
gestraft 1-0. Vorden kreeg hierna nog een
drietal mogelijkheden de balans in even-
wicht te brengen. Theo Schotsman 2x en
Bertus Nijenhuis faalden echter. Zelhem
won dus wel maar vraag niet hoe!

Touwtrekcompetitie
begonnen
De zomercompetitie van het Gewest Oost
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond
werd ingezet met wedstrijden te Bussloo.
De Touwtrekvereniging Vorden wist op
deze eerste competitiedag goede resulta-
ten te behalen. De jeugd van Vorden wist
in de A-klasse een eerste plaats te behalen.
Voorts waren er twee tweede plaatsen en
een der plaats voor de senior
gen:
Jeugd A. Vorden 11, Bathme
560 kg. Eibergen 15, Heure 1]
720 kg. Eibergen 14, Bisons 12
640 kg. A. Eibergen 14, Vorde
9.
640kg.B.EHTCl3,Eriche
10.

)e uitsla-

,ison 4.
f den 8.
veld 10.

ussloo

Wofboys

640 kg. C. EHTC 14, Vorden 9, Erichem 9.
A.s. zondag wordt de competitie voorge-
zet. De laatste competitiewedstrijden zul-
len plaats vinden op het uitgebreide terrein
van de Touwtrekvereniging Vorden.

Dammen
Het Vordense bekerteam heeft zonder veel
problemen de volgende ronde behaald. Er
werd met 7-1 gewonnen van DOG Elden,
een team waar vorig jaar nog maar krap van
gewonnen was met 5-3. Gerrit Wassink
zorgde al snel voor de eerste overwinning
doordat zijn tegenstander een damcombi-
natie over het hoofd zag. Op de overige
punten moest lang gewacht worden, maar
de overwinnnin is geen moment in gevaar
geweest. Johan Krajenbrink speelde remi-
se tegen de oud-Australische kampioen
Jurcka.

In de voorlaatste ronde heeft Simon Wiers-
ma zij n plaats voor de Gelderse finale veilig
gesteld. Zelf won hij van Oonk, en doordag
mede-koploper Lueks won van Seinhorst
bedraagt het gat met de nummer3 - 3 pun-
ten, met nog l wedstrijd te spelen. Bij de
aspiranten won Henk Hoekman zijn 2 par-
tijen.

Bij het jeugdappel dat afgelopen zaterdag
in Winterswijk gehouden werd ws er voor
de Vordense spelers weinig eer te behalen.
Wim Berenpas en Wim Hulshof, die alhoe-
wel ze aspirant zijn bij de junioren waren
ingedeel, speelden wel goede partijen,
maar misten de slagvaardigheid om een
kans temaken. Wim Berenpas behaalde l
punt uit 3 wedstrijden, Wim Hulshof 3
punten. Bij de aspiranten behaalde Ger-
ben Brinkman 3 punten, Benny van Zuyle-
kom 4 punten en Emiel van Est slechts l
punt.

Bij de rayonwedstrijden zijn de Ie ronden
voorbij. Doordat op zaterdag en zondag ge-
speeld word, zijn er twee partijen per week.
De Vordense derby tussen Henk Ruesink
en Henk Grotenhuis werd door laatstge-
noemde gewonnen. Henk Ruesink speel-
de remise tegen de „remisekoning" Geert
Prinsen (Doetinchem), in een vreemde
partij, waarbij door beiden in tijdnood een
vrij direkte winst gemist werd.
Henk Grotenhuis ten Harkel is samen met
de Almeloër Marinus Morsink koploper
met 3 punten. Zondag speelde hij in een
gelijkopgaande partij remise tegen Huisse-
naar Theo Berends.

Volleybal scheidsrechter
Fredericus de Vries en Rolf Voerman de-
den onlangs met succes examen voor het
diploma Volleybalscheidsrechter van de
Nevobo.

Extra kykdagen kasteel "Huize Ruurlo"
De kijkdagen die de afgelopen weken wer-
den gehouden voor "Huize Ruurlo" zijn
een groot succes geworden, vooral de twee-
de zaterdag, 24 april j.1., was de belangstel-
ling enorm. Dit is aanleiding geweest voor
het gemeentebestuur van Ruurlo een aan-
tal extra kijkdagen toe te voegen aan de
oorspronkelijke 2 l /2. Wanneer u nog niet
in de gelegenheid was een kijkje te nemen
of als u het allemaal nóg een keer wilt zien,
dan kan dat. Het is werkelijk een unieke
kans een stuk historie van honderden jaren
te aanschouwen. Wanneer het kasteel over
ca. 2 jaar verbouwd zal zijn tot gemeente-
huis, zult u hiervan minder kunnen terug-
zien als thans nog het geval is. De extra
kijkdagen worden gecombineerd met de
Oorlogstentoonstelling van de 4-5 mei
Commissie Ruurlo; U bent welkom op de
volgende dagen en tijden:
woensdag 5 mei 1982 van 10.00-19.30 uur
(doorlopend).
donderdag 6 mei 1982 van 10.00-19.30 uur
(doorlopend).
vrijdag 7 mei 1982 van 10.00-19.30 uur
(doorlopend).
zaterdag 8 mei 1982 van 10.00-19.30 uur
(doorlopend)
zondag 9 mei 1982 van 13.00-19.30 uur
(doorlopend).

In elke ruimte van het kasteel is iemand
van de gemeente, architektenbuerau He-
naman (dat het ontwerp voor de verbou-
wing heeft gemaakt) en van de 4-5 mei
commissie aanwezig om eventueel uw vra-
gen over resp. het kasteel en de expositie te
beantwoorden. Ook ligt er wat informatie-
materiaal om mee te nemen. Zo ligt er een
stencil met informatie over de historische
ontwikkeling van het kasteel en een stencil
dat gaat over de verbouw van het kasteel tot
gemeentehuis. Beide informatiebladen
zullen al veel van uw vragen beantwoor-
den. Tenslotte verzoeken wij Ruurloërs zo-
veel mogelijk zonder auto te komen omdat
er maar een beperkte parkeergelegenheid
is voor auto's (staat aangegeven door bor-
den).

N.B. HET KASTEEL WORD OM 19.30
UUR GESLOTEN IN VERBAND MET
HET FEIT DAT ONVOLDOENDE VER-
LICHTING AANWEZIG IS!

Programma Oranjefeesten
08.00 UUR:
Klokluiden.

08.10 UUR:

De kinderen van de klassen 2,3,4,5 en 6 van de la-
gere scholen en kinderen van dezelfde leeftijd die
een school elders bezoeken verzamelen zich op het
plein achter de Openbare School in het dorp.

08.30 UUR:

Vlaghijsen op het plantsoen voorde N.H. kerk door
de verkenners van de padvindersgroep „David J.
Alford". Aansluitend aubade en toespraak door de
Edelachtbare Heer Vunderink, Burgemeester van
Vorden.

09.00 UUR:
In het Dorpscentrum organiseert de Stichting
Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma voor de kin-
deren van de klassen 2, 3 en 4 van de lagere scho-
len en voor kinderen van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken.
Figurentheater „De Trekwagen" zal voor de kinde-
ren optreden met het „Koninginnedagspel".
In dit poppenspel worden door de figuren uit
sprookjesland plannen gemaakt voor een cadeau
voor de koningin. Dit cadeau wordt via allerlei om-
wegen op een gegeven moment aangeboden aan
de vorstin.
Einde ca. 10.00 uur.

09.00 UUR: _
Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen
van 11 t/m 14 jaar.
Nadere mededelingen worden op school verstrekt.
Voor leerlingen van deze leeftijd die een school el-
ders bezoeken, bestaat er de gelegenheid gratis
mee te doen, als ze zich aanmelden op 23 april a.s.
tussen 17.00 en 18.00 uur bij de Hr. AA.M. Over-
mars. Schoolstraat 11, tel. 2011.

09.30 UUR: _

Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouder.
Men kan zich opgeven op het schoolplein achter
de Openbare School in het dorp vanwaar ook
wordt gestart.
De prijzen voor deze groep worden om 16.30 uur
uitgereikt op het plein achter de O.L.S. Dorp, of bij
slecht weer in de grote zaal van het Dorpscentrum.

09.30 UUR: _
Vogelschieten voor dames en heren aan de Hor-
sterkamp.
Tevens gelegenheid tot buksschieten, personele
en vrije baan. De schutterskoning(in) wordt om
16.30 uur uitgeroepen op het plein achter de O.L.S.
Dorp of bij slecht weer in de grote zaal van het
Dorpscentrurn.
Inschrijfgeld fl. 3,50; na 3e ronde bijbetalen.

10.30 UUR: _

De kinderen van de kleuterscholen en de eerste
klassen van de lagere school evenals kinderen van
dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken
worden verwacht in het Dorpscentrum waar de
Stichting Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma or-
ganiseert. Ook nu treedt het figurentheater „De
Trekwagen" op met het „Koninginnedagspel".
Einde ca. 11.30 uur.
In verband met de verkeersmoeilijkheden worden
de ouders verzocht hun kinderen om 10.30 uur in
de zaal te brengen en om 11.30 uur vanuit de zaal
weer op te halen.

10.30 UUR: _

Aanspanning „In de Reep'n" organiseert ringsteken
per Dogkar voor dames en heren.
Parcours: Stationsweg.
Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt om
16.30 uur op het plein achter de O.L.S. Dorp of bij
slecht weer in de grote zaal van het Dorpscentrum.

11.00 UUR:

De boerendansgroep „De Knupduukskes" ont-
vangt in zaal „'t Pantoffeltje" verschillende folklo-
ristische dansgroepen en vendeliers o.a. uit Dene-
marken en Nederland.
Deze groepen zullen gezamenlijk het middagpro-
gramma verzorgen.

Muzikale medewerking aan dit morgenpro-
gramma wordt verleend door Muziekvereni-
ging „Concordia".

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen
kunnen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de kleuter- en lagere scholen
ontvangen deze vrijkaartjes op school.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vor-
den bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij
de Amro Bank op 28 april.

MIDDAGPROGRAMMA

13.15 UUR:__^.

Opstellen voor de folkloristische optocht bij be-
jaardencentrum „De Wehme".
Aan deze optocht nemen deel:
De boerendansgroep „De Knupduukskes" uit Vor-
den.
Folkloristische dansgroep uit Wieringerwaard.
Folkloristische dansgroep „Gudbjerg" uit Dene-
marken.
Folkloristische kinderdansgroep „De Stedeker
Krummels" uit Diepenheim.
Vendeliersgroep „St. Oswaldusgilde" uit Stokkum.
Muziekvereniging „Sursum Corda".
Muziekvereniging „Concordia".

Tevens wordt de Vordense schooljeugd verzocht in
ouderwetse klederdracht en eventueel met oude
gebruiksvoorwerpen aan deze optocht mee te
doen.
Voor diegenen, die het origineelst gekleed zijn stelt
het bestuur van de Oranjevereniging prijzen be-
schikbaar.
Er zijn 3 prijzen voor groepen en 3 prijzen voor en-
kelingen. De jurering vindt plaats tijdens het op-
stellen voorde optocht. Prijsuitreiking om 16.15 uur
op het plein achter de O.LS. Dorp of bij slecht weer
in de grote zaal van het Dorpscentrum.
Voor het opstellen van de optocht zullen de diverse
dansgroepen en de vendeliers een demonstratie
geven voor de bewoners van de Wehme.

13.45 UUR:

Vertrek van de Folkloristische optocht langs de vol-
gende route: Wehme, Nieuwstad, Raadhuisstraat,
Het Hoge, Dr. Lulofsweg, De Boonk.
Op de Dr. Lulofsweg en de Boonk wordt een twee-
de demonstratie door de verschillende groepen ge-
geven.
Verder gaat de route over Het Jebbink, Burg. Gal-
leestraat naar het plein achter de O.L.S. Dorp of bij
slecht weer naar het Dorpscentrum.

14.45 UUR: _

Grote folkloristische demonstratie door de diverse
dansgroepen en vendeliers.
Afhankelijk van de weersgesteldheid vindt dit
plaats op het plein achter de O.L.S. Dorp of in de
grote zaal van het Dorpscentrum (bij slecht weer).
Toegang fl. 2,50 p.p.
Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op
vertoon van de lidmaatschapskaart.
(Max. 2 personen op 1 lidmaatschapskaart.)
Kinderen t/m 15 jaar gratis toegang.

16.15 UUR:

Afhalen van de schutterskoning(in) door Muziek-
vereniging „Sursum Corda" en het bestuur van de
Oranjevereniging met rondrit door het dorp in een
open Landauer.

16.30 UUR:

Aankomst van de schutterskoning(in) afhankelijk
van de weersgesteldheid op het plein achter de
O.L.S. Dorp of in het Dorpscentrum, aansluitend
huldiging van de koning(in) en uitreiking van de
prijzen voor het vogelschieten, baanschieten,
oriënteringsritten, ringsteken en optocht.

OPENSTELLING DIVERSE
GELEGENHEDEN 'S-MIDDAGS
Jeugdsoos geopend van 14.00 tot 18.00 uur.

„De Schuur" van hotel Bloemendaal de gehele dag
geopend.

„De Herberg", zaal geopend vanaf 14.30 uur met
stemmingsmuziek van orkest „Transit", vrije toe-
gang.

Bar Bodega „'t Pantoffeltje" de gehele dag stem-
mingsmuziek, vrije toegang.

Café-Restaurant „Bakker" de gehele dag stem-
mingsmuziek.

AVONDPROGRAMMA
Jeugdsoos, optreden van de echte „Son of Tarzan".
Deze „Son of Tarzan" vormt in zijn eentje een gehe-
le rock-band, bedient met zijn voeten een kom-
pleet drumstel, met zijn handen een gitaar en zingt
daarbij of speelt harmonika.
Entree leden jeugdsociëteit fl. 5,-
Niet leden fl. 7,50

Dansmuziek in zaal „Eykelkamp"
dansorkest „Blue Danio's".

't Medler, o.l.v.

Gezellige dansavond in zaal „De Herberg" met me-
dewerking van dansorkest „Transit".
Entree f l. 4,- p.p.
Leden van de oranjevereniging fl. 3,- p.p. op ver-
toon van lidmaatschapskaart. (Max. 2 personen.)

Bar Bodega „'t Pantoffeltje", stemmingsmuziek.
Entree gratis.

Café-Restaurant „Bakker", stemmingsmuziek.

„De Schuur", Hotel Bloemendaal geopend.



STOER!
Sportieve Zweedse

muil in wit en
zwart, voor een
zacht pri jsje.

Maten 36/46

M'^KKINK
Nicuwsuid U Vonk-n - l eU-fonn 05"52-23X6

Fleur koffer van 12,95 voor
10,-
POELMAN v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364
Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennisgat zij voornemens zijn om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, mede-
werking te verlenen aan de heer J.F. Geerken, het Wie-
melink 2 te Vorden, voor de bouw van een woning aan
de Onsteinseweg te Vorden (Medler).
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf 3 mei a.s. gedurende 14 dagen
voor een ieder ter visie ter gemeente-secretarie.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden bezwaren tegen dit voorstel indienen bij
hun college.

Vorden, 29 april 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Vrijdag 30 april

ORANJEBAL
voor gehuwden en
verloofden
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEK:

BLUE DANIO'S
Reservering mogelijk.

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. EYKELKAMP - RUURLOSEWEG 114 - VORDEN

Elke week met de prijzen knallen. Da s pas een

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.I. Gedipl.

VOORAtUW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tltedi dotltrtfftnJI

Zutphenseweg Vorden

CONTACT
een graag

gelezen blad

Stoffen voor zelf maak mode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTtRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Diverse Dessins Rolgordijnen
en Balastores
uit voorraad tegen scherpe
prijzen.

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24
Vorden.

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

voorjaar!

o m

SIASAUS
BRW2ï%$lAOUe

INKOUOO,75UTtt

Gouda's
Glorie
slasaus,
fles
0,75 liter

//*?{/? ^os-*c>rl

Sammy

1 -#&rtJu>e&Ae4 ^*&# 7.

Tissue toilet-
papier,
10 rollen
a 200 vel

\ l

fecbcc4>.

Becel voor
de koffie,
f les 0,5 liter

Dobbelman
gezins-
wasmiddel,
vat
3600 gram

l l

Tissue
keuken-
rollen,
2 stuks

..«iKjtt»**n«:v> P***
i <JT,«ft .«t»wV'lW*r»it-

Fay ceistof-
luiers,
pak 30 stuks

Iglo tuinbonea
zak 1 kilo
Honig boterkoekmix,
pak 400 gram
Amstel pils,
flesje 0,3 liter
Bavaria bier,
blikje 0,33 liter _
Blikje frisdrank,
0,33 liter, sinas, ola of jewel
Lux toiletzeep,
3 stukken a 90 gram
Rosé de France,
fles 0,7 liter
Keiler Geister,
fles 0,7 liter
Appelmoes,
heel blik
Geisha asperges,
blik 250 gram _
Slagersleverworst,
ring 500 gram
Knakworst,
potje 8 stuks _
Knorr soep,
zalqe, groente, kip of tomaat

3 voor10,00

99
199
199
99
69

Unox hamburgers, QQQ
blik480gram téöu

Hongaarse goulash, zcn
blik 425 gram UU V

Unox Frankforten, OQQ
blik 300 gram ItUV

Corned Beef,
blik 340 gram _ 369
Appel-of sinaasappelsap i AQ
literpak lUw

ere chocolademelk, 70
Daar, literflacon l u

California soep,
4-bordenblik,
groente, kip of tomaat. 59

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 1 mei a.s.

Granny Smith appelen,
kilo
Uien,
Hollandse, 2 kilo
Komkommer,
Hollandse, per stuk
Honey dew meloen,
per stuk ,

Slagerij

299
149
69

299

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 1 mei a.s.

Runderlappen,
mals, mager, kilo
Bieflappen,
mals, mager, 500 gram
Verse kuikenbouten,
kilo

12,98

_895

Olvarit groen,
kindermaaltijd, -«en
potje 250 gram, diverse smaken l Do
Choca
boterhamvlokken, on
pak 200 gram 00
Boterhamkorrels,
licht of donker, pak 300 gram _
Superieur margarine,
250 gram
Gouda's Glorie
frituurvet,
pak 500 gram
Remia fritesaus,
emmer 0,6 liter
V. Nelle theezakjes,
Engelse melange,
20 stuks a 4 gram „.
Zelfrijzend bakmeel,
pak 500 gram _
Cream crackers,
pak 200 gram _
Cocosmacronen,
pak 6 stuks
Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks.

29

169
199

105
69
59

179
189

Stationsplein 31, Zutphen
PRIJS-SLAG

Nieuwstad 5, Vorden



Bijlage
WEEKBLAD CONTACT

Uitgave
Drukkerij Weevers B.V..
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjefeest 1982
Aan alle inwoners van Vorden

Als U deze FEESTKRANT in uw brievenbus vindt, heeft U nog
enige dagen de tijd om het f eest programma door te nemen.
Misschien brengt het U nog op een idee, wellicht grijpt U de
kans om aan een aktiviteit mee te doen. Er is keus genoeg voor
jong en oud.

Jeugdprogramma-puzzelritten
Vogelschieten - Buksschieten - Ringsteken
De kermis en deze keer ook nog de markt
Ontvangst dansgroepen door de Knupduukskes
Stemmingsmuziek in de Horecabedrijven

en dan 's avonds in de Jeugdsoos de echte Son of Tarzan.

Ditalleskrijgt een feestelijktintjedoor de versiering in het dorp.
Doe mee aan de folkloristische optocht!!!
Startpunt bejaardencentrum de Wehme. Muzikale begeleiding
door de muziekverenigingen Concordia en Sursum Corda.

U vindt alle informatie hierover in deze feestkrant.

Het bestuur der Oranjevereniging, Knupduukskes, commissies
en diverse medewerkers hebben er alles aan gedaan om het
een geslaagd feest te laten worden.

Doe mee!!! Steekt allen de vlag uit!!!

Wij wensen U veel plezier.

Namens bestuur Oranjevereniging,
A. Schipper, voorzitter

VORDENS VOLKSLIED
Woorden en muziek van J.H. Janssen.

1

Er ligt een vriendlijk dorpje, „Ergens in Gelderland"
Men heeft er acht kasteelen, als 't waar om heen geplant,
Wilt gij het leeren kennen, ga dan eens op bezoek,
Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek (bis)

Daar in dat oude dorpje, dat achtkasteelenoord,
Vind men nog veel natuurschoon, dat 's mensen oog bekoort,
En in zijn mooie bossen, waar 't beekje rustig vliedt,
Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalenlied (bis)

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij,
Want daar leeft men gemoed'l ij k, eenvoudig en gastvrij,
't Geen men U daar kan bieden, vindt g'aan geen zee of strand,
Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland (bis)

Prinses
Juliana
73 jaar

Pieter van
Vollenhoven

43 jaar

Prins Willem
Alexander

15 jaar

H.K.H. Prinses Juliana wordt
vrijdag 30 april 73 jaar.

Mr. P. van Vollenhoven wordt
vrijdag 30 april 43 jaar.

Z.K.H. Prins Willem-Alexander
wordt dinsdag 27 april 15 jaar.

AAN HET FEEST-
PROGRAMMA
NEMEN DEEL:
De boerendansgroep „De Knupduukskes uit Vor-
den.
Folkloristische dansgroep uit Wieringerwaard.
Folkloristische dansgroep „Gudbjerg" uit Dene-
marken.
Folkloristische kinderdansgroep „De Stedeker
Krummels" uit Diepenheim.
Vendeliersgroep „St. Oswaldusgilde" uit Stokkum.
Muziekvereniging „Sursum Corda".
Muziekvereniging „Concordia".

WERPSCHIJF

2,95
FLEUR

promotiepop
12,95

FLEUR

paard 24,95

POELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 05752-1364

v/h
Koerselman

.KUNSTHANDEL*

. LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

Vorden
Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaterelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

Bloemen horen .erbij
Ze houden van mensen

Zomaar door de week
of bij een feest of verjaardag

U houdt toch ook van bloemen

van uw
Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5, Tel. 1334

LID FLEUROP - INTERFLORA

Op Koninginnedag

vanaf 16.00 uur

in 't café
PIANIST
HERMAN NOSSENT

HOI BAKKI



Donderdag 29 april 1982

20.00 UUR:
Toneelvereniging TA.O. uit de Wildenborch brengt
voor U het toneelstuk „Eigen Aard is goud waard"
geschreven door J. Hemmink-Kamp.
In dit toneelstuk handelt het zich als in zovele blij-
spelen om de liefde. Doch de dolkomische situa-
ties richten zich niet zozeer op de geliefden, dan-
wel op de ouders die elkaar en de kinderen voor
schut zetten. Dat hierbij zo nu en dan bijtende hu-
mor voorkomt laat zich gemakkelijk raden.
Het geheel wordt met verve gebracht door dit
amateurgezelschap en U zult er zeker een hele
avond van genieten.
De zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
Entreekaarten a f l. 4,- p.p. verkrijgbaar 's-avonds
aan de zaal.
Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op
vertoon van de lidmaatschapskaart. (Max. 2 perso-
nen op 1 lidmaatschapskaart.)

Vrijdag 30 april 1982

MORGENPROGRAMMA

08.00 UUR:
Klokluiden.

08.10 UUR:
De kinderen van de klassen 2,3,4,5 en 6 van de la-
gere scholen en kinderen van dezelfde leeftijd die
een school elders bezoeken verzamelen zich op het
plein achter de Openbare School in het dorp.

08.30 UUR:

Vlaghijsen op het plantsoen voor de N.H. kerk door
de verkenners van de padvindersgroep „David J.
Alford". Aansluitend aubade en toespraak door de
Edelachtbare Heer Vunderink, Burgemeester van
Vorden.

09.00 UUR:
In het Dorpscentrum organiseert de Stichting
Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma voor de kin-
deren van de klassen 2, 3 en 4 van de lagere scho-
len en voor kinderen van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken.
Figurentheater „De Trekwagen" zal voor de kinde-
ren optreden met het „Koninginnedagspel".
In dit poppenspel worden door de figuren uit
sprookjesland plannen gemaakt voor een cadeau
voor de koningin. Dit cadeau wordt via allerlei om-
wegen op een gegeven moment aangeboden aan
de vorstin.
Einde ca. 10.00 uur.

09.00 UUR: _
Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen
van 11 t/m 14 jaar.
Nadere mededelingen worden op school verstrekt.
Voor leerlingen van deze leeftijd die een school el-
ders bezoeken, bestaat er de gelegenheid gratis
mee te doen, als ze zich aanmelden op 23 april a.s.
tussen 17.00 en 18.00 uur bij de Hr. AAM. Over-
mars. Schoolstraat 11, tel. 2011.

09.30 UUR: _
Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouder.
Men kan zich opgeven op het schoolplein achter
de Openbare School in het dorp vanwaar ook
wordt gestart.
De prijzen voor deze groep worden om 16.30 uur
uitgereikt op het plein achter de O.L.S. Dorp, of bij
slecht weer in de grote zaal van het Dorpscentrum.

09.30 UUR: __
Vogelschieten voor dames en heren aan de Hor-
sterkamp.
Tevens gelegenheid tot buksschieten, personele
en vrije baan. De schutterskoning(in) wordt om
16.30 uur uitgeroepen op het plein achterde O.L.S.
Dorp of bij slecht weer in de grote zaal van het
Dorpscentrum.
Inschrijfgeld fl. 3,50; na 3e ronde bijbetalen.

10.30 UUR: _

De kinderen van de kleuterscholen en de eerste
klassen van de lagere school evenals kinderen van
dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken
worden verwacht in het Dorpscentrum waar de
Stichting Jeugdsociëteit een Jeugdprogramma or-
ganiseert. Ook nu treedt het figurentheater „De
Trekwagen" op met het „Koninginnedagspel".
Einde ca. 11.30 uur.
In verband met de verkeersmoeilijkheden worden
de ouders verzocht hun kinderen om 10.30 uur in
de zaal te brengen en om 11.30 uur vanuit de zaal
weer op te halen.

10.30 UUR:

Aanspanning „In de Reep'n" organiseert ringsteken
per Dogkar voor dames en heren.
Parcoufs: Stationsweg.
Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt om
16.30 uur op het plein achter de O.L.S. Dorp of bij
slecht weer in de grote zaal van het Dorpscentrum.

11.00 UUR:

De boerendansgroep „De Knupduukskes" ont-
vangt in zaal „'t Pantoffeltje" verschillende folklo-
ristische dansgroepen en vendeliers o.a. uit Dene-
marken en Nederland.
Deze groepen zullen gezamenlijk het middagpro-
gramma verzorgen.

Muzikale medewerking aan dit morgenpro-
gramma wordt verleend door Muziekvereni-
ging „Concordia".

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen
kunnen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de kleuter- en lagere scholen
ontvangen deze vrijkaartjes op school.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vor-
den bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij
de Amro Bank op 28 april.

De gehele morgen zal er de gebruikelijke vrij-
dagmorgen markt zijn op de parkeerplaats
van hotel Bakker en de Insulindelaan.

Iedereen wordt verzocht te vlaggen

Voor dames - en heren -

nachtkleding

ZUTPHENSEWEG 29 VORD6N - TEL O5752-1971

KONINGINNEDAG
in

„Se Berberg
C> De gehele dag staan wij voor U klaar met koffie, drankjes, een balletje

gehakt, hamburgers, uitsmijters enz.

<> Een bar vol barre gezelligheid van 's morgens 8.30 tot 2.00 's nachts.

C> Zaal: vanaf's middags 14.30 uur TDA1VQTT»
stemmingsmuziek m.m.v. het orkest ,, l Iv/VlN Ol L

VRIJ ENTREE!!!!
's avonds: gezellige dansavond m.m.v. het orkest „Transit".

Aanvang: 20.00 uur Entree: f 4,- per persoon
(Leden van de Oranjevereniging op vertoon van lidmaatschapskaart f3,-)

WIJ WERKEN DE GEHELE DAG MET KONSUMPTIE-MUNTEN.
DEZE ZIJN IN HET CAFÉ EN IN DE ZAAL VERKRIJGBAAR.

DE KONSUMPTIE-BONNEN VAN HET PANTOFFELTJE EN DE KON-
SUMPTIE-MUNTEN VAN DE HERBERG ZIJN IN BEIDE ZAKEN TE
GEBRUIKEN.

Wij wensen U een hele prettige dag toe tijdens Koninginnedag in Vorden.

geld en goede raad

Rabobank
Modieuze
kollektie in: TENNISKLEDING

ZWEMKLEDING
RUITERKLEDING
Groot assortiment

tennisrackets
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

KLUVERS sport totaal
Zutphenseweg 41, Vorden

De Oranje vereniging
wenst U een

prettig Oranjefeest

Goed ondergoed
zowel voor dames, heren
als kinderen? Dan naar

ZUTPHENSEWEG ?9 VORDEN TEL 05752 1971

Pracht sortering

BEHANG
tegen lage prijzen

en bij aankoop voor 100,-

EENAUTOPLAID |f|
voor | ̂ J j

bij aankoop voor 200,-

EENAUTOPLAID GRATIS

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolste. 6-8 - Vorden - Tel. 05752-1486

De juiste en veiligste weg
voor

MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

B. Lammers
Meubelen - Tapijten Lederwaren

Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

adverteren doet verkopen!

ORANJEFEEST

SOFT IJSTAARTEN

(1 dag van te voren bestellen)

7,50
10,00
12,50

Diverse meeneembekers en Milksha-
kes.

Usbuffet „Kerkepad"
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 1921

RUSTIEKE EIKEN MEUBELEN geloogd
KASTEN, BANKSTELLEN EN
EETKAMERAMEUBLEMENTEN
ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons
uitgevoerd

DUtlMHÜI S RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden, telefoon 05752-1216

Toonzaal: Nijverheidsweg 2

Openingstijden van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur

Voor al uw 61G Kt f l SC tl 6

installaties
Vakkundige voorlichting en aanleg

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

U w geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken. Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn.

am robank!1'

4*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TTTTTTTTTTinr>

Voor vers vlees, eigengemaakte vleeswaren
en vele specialiteiten uit eigen worstmakerij,
naar:

JAN KRIJT
Dl ECHTE SLAGER

DORPSSTRAAT 32, VORDEN, TELEFOON 05752-1470



MIDDAGPROGRAMMA

13.15 UUR:
Opstellen voor de folkloristische optocht bij be-
jaardencentrum „De Wehme".
Aan deze optocht nemen deel:
De boerendansgroep „De Knupduukskes" uit Vor-
den.
Folkloristische dansgroep uit Wieringerwaard.
Folkloristische dansgroep „Gudbjerg" uit Dene-
marken.
Folkloristische kinderdansgroep „De Stedeker
Krummels" uit Diepenheim.
Vendeliersgroep „St. Oswaldusgilde" uit Stokkum.
Muziekvereniging „Sursum Corda".
Muziekvereniging „Concordia".

Tevens wordt de Vordense schooljeugd verzocht in
ouderwetse klederdracht en eventueel met oude
gebruiksvoorwerpen aan deze optocht mee te
doen.
Voor diegenen, die het origineelst gekleed zijn stelt
het bestuur van de Oranjevereniging prijzen be-
schikbaar.
Er zijn 3 prijzen voor groepen en 3 prijzen voor en-
kelingen. De jurering vindt plaats tijdens het op-
stellen voor de optocht. Prijsuitreiking om 16.15 uur
op het plein achter de O.L.S. Dorp of bij slecht weer
in de grote zaal van het Dorpscentrum.
Voor het opstellen van de optocht zullen de diverse
dansgroepen en de vendeliers een demonstratie
geven voor de bewoners van de Wehme.

13.45 UUR:

Vertrek van de Folkloristische optocht langs de vol-
gende route: Wehme, Nieuwstad, Raadhuisstraat,
Het Hoge, Dr. Lulofsweg, De Boonk.
Op de Dr. Lulofsweg en de Boonk wordt een twee-
de demonstratie door de verschillende groepen ge-
geven.
Verder gaat de route over Het Jebbink, Burg. Gal-
leestraat naar het plein achter de O.L.S. Dorp of bij
slecht weer naar het Dorpscentrum.

14.45 UUR:

Grote folkloristische demonstratie door de diverse
dansgroepen en vendeliers.
Afhankelijk van de weersgesteldheid vindt dit
plaats op het plein achter de O.L.S. Dorp of in de
grote zaal van het Dorpscentrum (bij slecht weer).
Toegang fl. 2,50 p.p.
Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op
vertoon van de lidmaatschapskaart.
(Max. 2 personen op 1 lidmaatschapskaart.)
Kinderen t/m 15 jaar gratis toegang.

16.15 UUR:
Afhalen van de schutterskoning(in) door Muziek-
vereniging „Sursum Corda" en het bestuur van de
Oranjevereniging met rondrit door het dorp in een
open Landauer.

16.30 UUR:

Aankomst van de schutterskoning(in) afhankelijk
van de weersgesteldheid op het plein achter de
O.L.S. Dorp of in het Dorpscentrum, aansluitend
huldiging van de koning(in) en uitreiking van de
prijzen voor het vogelschieten, baanschieten,
oriënteringsritten, ringsteken en optocht.

OPENSTELLING DIVERSE
GELEGENHEDEN 'S-MIDDAGS

Jeugdsoos geopend van 14.00 tot 18.00 uur.

„De Schuur" van hotel Bloemendaal de gehele dag
geopend.

„De Herberg", zaal geopend vanaf 14.30 uur met
stemmingsmuziek van orkest „Transit", vrije toe-
gang.

Bar Bodega „'t Pantoffeltje" de gehele dag stem-
mingsmuziek, vrije toegang.

Café-Restaurant „Bakker" de gehele dag stem-
mingsmuziek.

AVONDPROGRAMMA

Jeugdsoos, optreden van de echte „Son of Tarzan".
Deze „Son of Tarzan" vormt in zijn eentje een gehe-
le rock-band, bedient met zijn voeten een kom-
pleet drumstel, met zijn handen een gitaar en zingt
daarbij of speelt harmonika.
Entree leden jeugdsociëteit fl. 5,-
Niet leden fl. 7,50

Dansmuziek in zaal „Eykelkamp", 't Medler, o.l.v.
dansorkest „Blue Danio's".

Gezellige dansavond in zaal „De Herberg" met me-
dewerking van dansorkest „Transit".
Entree fl. 4,- p.p.
Leden van de oranjevereniging fl. 3,- p.p. op ver-
toon van lidmaatschapskaart. (Max. 2 personen.)
Plaats reserveren mogelijk.

Bar Bodega „'t Pantoffeltje", stemmingsmuziek.
Entree gratis.

Café-Restaurant „Bakker", stemmingsmuziek.

„De Schuur", Hotel Bloemendaal geopend.

AUTO verkoop
onderhoud
reparaties
accessoires

RIJWIEL tour en sport
race en cross
reparaties en
alle onderdelen

TAXI ziekenfonds
O.G.Z.O. en
particulier
ook busjes

Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf „TRAGTER"
Zutphenseweg 85

Telefoon 05752-1256

Voor goede en betaalbare dames-
confectie naar de
grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

van Uw Warme Bakker

is kwaliteitsbrood

Dat verschil proeft U wel degelijk!

/fl̂ ^^tv Warme bakker

(DO) bakt het dagelijks voor U

Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. 1373

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?

Wij zijn er niet alleen voor -
wij kunnen het ook!

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Interieurverzorgers van huis uit!

KONINGINNEDAG
's middags en 's avonds stemmingsmuziek

• GRATIS ENTREE •

Konsumptiebonnen van 't Pantoffeltje en de Herberg,
U kunt er in beide zaken mee betalen.

bodeqa

vorden -tel . 1770-1519

RESERVERING MOGELIJK

En natuurlijk kunt u voor 'n lekker etentje
terecht bij A.N.W.B. Bondsrestaurant

„25e &otonbe

Vlaggenset
DRALON

Vlag

Wimpel

Stqk
Stokhouder

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg2 Vorder^BL Telefoon 1794

Uw adres voor:
ONDERHOUD EN
REPARATIE

VERKOOP NIEUW EN
GEBRUIKTE AUTO'S
Inruil en financiering mogelijk.

Het adres voor:

ONDERHOUDSARTIKELEN
zoals matten, hoezen, spiegels,
mistlampen voor en achter,
radio's enz.

SPECIAAL ADRES VOOR

ROMAX UITLATEN

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg en onderhoud
van de

elektrische
installatie's
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

Elke vrouwenvoet toont
superslank in deze
sierlijke sandalet
met 5 cm hak
en enkelband-
sluiting

97,90

KLASSE'
Leren sandalet in
modieuze
roomkleur,
voor een op en top
elegant prijsje!

Schoenen
l edei wa ren

Repara t i e

KKINK
N i e u w s i a t l 14 Voulen Telefoon05752-2386

kreatief
centrum

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

speciaal adres voor al uw hobby- en vrijetijds-
artikelen zoals wol, borduren, stoffen, cou-
pons, bouwpakketten, macramé, emailleren,
kleien.

Voor de komende feestdagen diverse soorten
linten (oranje, rood/wit/blauw)



En toch... /s Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752 -1523

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP

Diverse bankstellen, kasten, wandmeu-
bels, klaptafels, eethoeken, knopstoelen
ronde, rechthoekige en ovale tafels (blad-
dikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, de-
kenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaars, lampen-
standaards (gedraaid) diverse maten.

J. W. Klein Kranenbarg &Zn
Hackforterweg31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425

700 m2 koopplezier

maandagmorgens gesloten
vrijdags koopavond tot 20.00 uur

Het supercentrum voor iedereen
Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752 2124

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP

Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeestjes
enz. enz.

3500 M2 MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT

HELMINK B.V.
VORDEN

Zutphenseweg 24 -Tel. 05752-1514

Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond

H.H. LANDBOUWERS,

VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN

VARKENS EN PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Ook In nood helpen wij u met klein en groot!

Herman Voskamp
Reeoordweg 6 - Tel. 1503

GEREEDSCHAP
en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 05752-1261

De zaak zonder parkeerproblemen

De supersnelle jogger
met topprestaties op 't gebied van

kwaliteit en lage prijzen.
Niet alleen voor de aktieve sport,

maar ook gewoon

overdag bij de

nonchalante

spijkerbroek.

Echt suède.

voor

Maten 27-30 32,-
Maten 31-35 34,-
Maten 36-40 36,-
Maten41-4638,-

WULLINK
DORPSSTRAAT 4 -VORDEN

Ontbijt koek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

SPORTIEF?
Onze serie bijzonder fraaie

LICHTGEWICHT SPORTFIETSEN

in de merken Gazelle, Batavus en Peugeot zal U de
keuze gemakkelijk maken.

Komt U maar met Uw wensen, ook wat service
betreft.

Tweewielerbedrijf KUYPERS
TELEFOON 1393

Auto Boesveld
•

Verkoop van alle
merken automobielen

* Onderhoud - reparatie

* Vrije merkbenzine

* Ook financiering

Enkweg 5-7, Vorden
Telefoon 05752 -1329

b.g.g. 1743

Alle zaken

voor

alle mensen

Bondsspaarbank
Decanijeweg 3, Vorden. Telefoon 1988

Dagelijkse rente berekening

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B.H. J.DEREGT
B. J. BLOEMENDAAL

ADMINISTRATIE: BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN

AUTOMATISERING
ADVIEZEN: FISCALE - JURIDISCHE

BEDRIJFSECONOMISCHE
ORGANISATORISCHE

RUURLOSEWEG 21 - 7251 LA VORDEN - TELEFOON 05752-1485

LUCHTBUKSEN

WAPEN- en SPORTHANDEL
d> jotitnfw. Zutphenseweg 9 - Vorden

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531
LidNBM/MCC
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