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Direkteur gemeentewerken
J. v.d. Broek neemt afscheid
"Jammer dat het kon takt met de burger minder is geworden

zien veranderen. Zegt hij: "Momen-
teel worden de regels door de verfij-
ning van de maatschappij allemaal
wat strakker gesteld. De gemeentebe-
stuurderen hebben het moeilijker ge-
kiegen. Persoonlijk vindt ik het jam-
mer dat bijvoorbeeld door de toena-
me van de administratie het kontakt
met de burger wat minder is gewor-
den".
De heer v.d. Broek heeft in zijn Vor-
dense jaren altijd op een prettige wijze
met de colleges samen kunnen wer-
ken. "Natuurlijk waren er wel eens
meningsverschillen met het college.
Als technische man kom je natuurlijk
voor je eigen zaak op. Dan zijn er wel
eens dingen die in mijn ogen dienden
te gebeuren maar dan was er b.v. geen
geld of het college gaf prioriteit aan an-
dere zaken.

Het verstoorde de werksfeer echter
niet. Integendeel. Ik heb me trouwens
altijd op het standpunt gesteld dat de
ambtenaar het beleid van zijn college

moet verdedigen. Kritiek op mij zal er
ook best geweest zijn. In mijn funktie
kun je het iedereen namelijk niet naar
de zin maken. Dat hoort bij de baan".

Brandweer
De heer v.d. Broek is 20 jaar lang in
Vorden kommandant van de brand-
weer geweest. Een funktie die hij
eveneens met plezier heeft vervuld.
Branden zoals die bij café Schoenaker,
de Wientjesvoort, de Sorbo, Harmsen
etc., v.d. Broek kan het zich nog goed
herinneren. Gelukkig alleen materië-
le schade.
Vier jaar geleden heeft hij de funktie
van brandweerkommandant overge-
dragen aan de heer G. te Velthuis.
Het echtpaar v.d. Broek blijft in Vor-
den wonen. "Het is een mooie ge-
meente en ik hou ervan om mensen
die ik ken en die mij kennen goeden-
dag te zeggen", aldus de heer v.d.
Broek die dinsdag 10 mei recipieert in
de boerderij bij het kasteel Vorden.

Volgende week dinsdag wordt tijdens een receptie in de boerderij nabij kasteel Vor-
den afscheid genomen van de heer J. v.d. Broek, direkteur gemeentewerken. De
bijna 62 jarige gemeentearchitekt maakt dan gebruik van de VUT regeling. Eenjaar
geleden heeft hu dit al aangekondigd. Plezier in / ijn werk heeft bij nog steeds.

De heer v.d. Broek argumenteert dat
nu de mogelijkheid er is om eruit te
stappen er nog zoveel andere dingen
in het leven zijn waarvan je kunt ge-
nieten. "Een bijkomend voordeel is
dat de funktie zo wordt overgeno-
men", zo stelt v.d. Broek.

Achterstand
Bijna een kwart eeuw geleden streek
het echtpaar v.d. Broek in Vorden
neer. Geboren in Barneveld was de
heer v.d. Broek na zijn schoolperiode
een aantal jaren in deze gemeente
werkzaam. Van 1955 tot 1959 was hij
plaatsvervangend direkteur gemeen-
tewerken in Olst. In Vorden, naar later
bleek, zijn eindstation, volgde hij de
heer Terpstra op.
'Toen ik in Vorden kwam was er heel
wat werk te doen. Er was een flinke
achterstand op het gebied van riole-
ring waterleiding e.d. Trottoirs moe-
sten worden aangelegd. De ruilverka-

veling met Warnsveld was juist op
gang. Er moesten nog vele wegen ver-
hard worden. Voor ons dus veel inte-
ressant werk", aldus de heer v.d.
Broek.
In de loop der jaren heeft hij als direk-
teur gemeentewerken aan heel wat
voorzieningen een bijdrage mogen le-
veren. Hij heeft mede helpen plannen
ontwikkelen voor de verbouw van di-
verse plaatselijke scholen. Gemeente-
lijke begeleiding op het gebied van de
zuiveringsinstallatie, bestemmings-
plannen in Zuid, Boonk, Hoetinkhof,
Brinkerhof. De bouw van de sport-
zaalv de restauratie van kasteel Vor-
den. Allemaal zaken waar v.d. Broek
in zijn werk mee te maken kreeg.

Minder kontakt met de
burgers
De heer v.d. Broek heeft in al die jaren
heel wat in het ambtelijke apparaat

REKENINGEN MET
MAANDELIJKSE RENTEVERGOEDING

NU

1 JAAR VAST 6%
(EFFECTIEVE RENTE 6,17%)

5 JAAR VAST 7,5%
• (EFFECTIEVE RENTE 7,76%)

MINIMUM STORTING f 15 000-

BONDSSPAARBANK
TWENTE - OOST GELDERLAND

Gezinsdienst in beide
protestantse kerken
a.s. Zondagmorgen 8 mei wordt ereen
gelijksoortige gezinsdienst gehouden

Zomeraktie VordenDeelnemers

DROGISTERIJ

J. ten Kate
Uitstekend adres voor: zeep, eau de colog-
ne, parfum, toilet- en make-up artikelen.
Óók: grote sortering kruiden
Óók: leuke geschenkartikelen
Méér dan een goede drogist alléén!
Eveneens: Kunstgebittenreparaties in één
dag gereed: snel, sterk, betrouwbaar.
En ook nog: Chemisch reinigen van alle
kleding: vlekkeloos veilig.

Zutphenseweg 2, Vorden. Telefoon 2219.

Voor alle aanstaande bruidsparen

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

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

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

Grundig, Telefunken, Saba, JVC, ITT

AUTOBEDRIJF

Driekus Groot Jebbink
Uw adres voor nieuw en gebruikt

voor goed en goedkoop onderhoud

Romax Uitlaat specialist

Uitlijnen banden service

Maak vroegtijdig een afspraak voor
vakantie en grote onderhoudsbeurten.

Shell tankstation, benzine, diesel, LPG,
Autogas.

RONDWEG 2, TEL 05752-1994, VORDEN.

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voor de nodige

Onderhoudswerkzaamheden

schibersbedrijf
V4NMti£É D

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

in de Gereformeerde kerk (Voorgan-
ger: ds. Zijlstra) en in de Hervormde
Dorpskerk (Voorganger: ds. Veenen-
daal). Deze dienst wordt gehouden in
samenwerking ook met Zondags-
school en Jeugdkerk en werd vanuit
beide kerken gezamenlijk mede voor-
bereid. Liturgieën worden gestencild
en uitgereikt. Het is de bedoeling dat
de kinderen in de kerk zoveel als mo-
gelijk bij hun ouders, familie plaats
nemen.

Voor de gezinsdienst in de Dorpskerk
worden ook de kinderen van de Zon-
dagsschool (zij en hun ouders hebben
daarvoor al een uitnodiging ontvan-
gen) en de leden van de Jeugdkerk uit-
genodigd.

Iedereen, heel het gezin is er zeer wel-
kom, a.s. zondamorgen 8 mei in de
Gereformeerde kerk en in de Her-
vormde Dorpskerk.

Het Vordens
jongerenkoor zingt in
Kapel de Wildenborch
Het Vordens Jongerenkoor "Inter-
christ", dat elke vrijdagavond zingt/
oefent in "de Voorde", Kerkstraat 15
(en nieuwe leden zijn zeer welkom;
ook een gitarist en een drummer!)
heeft een nieuwe start gemaakt en wil
graag weer op gezette tijden meewer-
ken aan de eredienst. Voor de eerste
keer in wat kleiner verband en wel op
a.s. zondagmorgen 8 mei in de Kapel
de Wildenborch.

Het Jongerenkoor hoopt dan drie lie-
deren te zingen. Deze koorliederen
worden voluit gestencild in de uit te
reiken liturgie, zodat ze goed te volgen
zijn. De liederen voor de samenzang
van de Gemeente staan in het Lied-
boek voor de Kerken. De kerk-gan-
gers naar de Kapel worden dan ook
verzocht het Liedboek mee te nemen,
net als altijd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Een verzoek van
Koster Eggink
Nu ik het over Het Liedboek heb,
schiet me een verzoek van Koster Eg-
gink van de Dorpskerk te binnen. Hij
vraagt aan de kerkgangers naar de
Dorpskerk om zoveel mogelijk zelf
het Liedboek mee te willen nemen. Er
liggen wel enige Liedboeken in de
Dorpskerk en die mogen natuurlijk
ook best gebruik worden; daar zijn ze
voor maar nu er in de komende tijd
gasten, vakantiegangers komen in ons
dorp en toch ook wel in de kerk wil
Koster Eggink de aanwezige Liedboe-
ken, als een goed gastheer, graag zo-
veel mogelijk aan de gasten aanbie-
den ten gebruike.
Een goed idee! Zijn verzoek geef ik
hier graag door.

Kerkelijke agenda
Maandagavond 9 mei - Evaluatie-
avond van de gezamenlijke Leerhui-
savonden en Bijbelkring.
Donderdagmorgen 12 mei (Hemel-
vaartsdag) - Gezamenlijke Kerkdienst
in de Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg, tegenover het Postkan-
toor.
In de week van 15-22 mei - Pinkster-
Zendings-kollekte in de Hervormde
Gemeente.

Gelezen met het
oog op zondag 8 mei,
moederdag
Een Joods gezegde: „Omdat God niet
overal kan zijn, schiep Hij de moe-
ders".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.C.H. Stoll en H. Hoge-
vonder
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uurEucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, Gezinsdienst i.s.m. Zondags-
school en Jeugdkerk
Donderdag 12 mei 10.00 uur dr. J.
Veenendaal in de Geref. Kerk.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, m.m.v. Vordens Jongeren-
koor "Interchrist"

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra
Donderdag 12 mei 10.00 uur ds. J.
Veenendaal Gez. Dienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 7 en zondag 8 mei dr. Haas,
tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 7 mei 12.00 uur tot

maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Donderdag 5 mei P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Zaterdag 7 en zondag 8 mei N. Edens,
Vorden, tel. 05752-1453.
Donderdag 12 mei P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
tot 15 mei: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m 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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Dat is
een bloem of plant van e
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Zondagmorgen 8 mei, slaperig kijkje op de wekker,
vijf over half acht en daar hoor je ze al de trap af en rommelen in
de keuken. Tien voor acht, sluipende voetjes de trap op en dan...
hier mam, we hebben thee gezet en beschuit gesmeerd enne...
kijk eens wat een bos bloemen... mooi hè ... lachen, een brok in
de keel en beschuitkruimels in bed... dan weetje het...

't is moederdag.

(Bij de VS-markt doe je ook voor moederdag meer met je geld)

allerlei

Limara eau de toilette
75 ml.4^75-

Flair koelbox
25 liter nu

kruidenier

Dfacan
kofier 2 kilo deze week
Nu bij aankoop van 2 koffers 9.- terug via
bank of giro...

MiOwood whisky cream S295
-9^5- %^«

Van Nelle supra koffie ̂  39
250 gram snelfilter of normaal %^ •

•pp""̂

Arena roomy staart »Ji95
L £\J\J CC."Lï.yLJ" ^̂ lP 0

Fenjal eau de toilette TFQ5

C->vv«£

Pralinen bonbons
luxe doos 400 gram nu

Carnaby slagroomtaart Q Q5
1000 gram 0^5- W.

Fenjal koordzeep
in öeschenkverpakking 200 gr.

Riedel dtibbeldrank
2 smaken, pak l liter l .98

(Tafelkleed of
vloerkleed 3?£fr-
2 kleuren 60X120 cm.
Tuinset Lattenserie wit ofbruin.
2 latten stoelen hoog met kussens
2 lattenstoelen laag met kussens
l tafel 090 cm. l parasol 0180 cm. met
betonnen voet.
Geheel kompleet 425r-'
Hierbij gratis tafelkleed
a 17.95of9.-kontant.355.-

Voorraadpot
2 liter 3,76-

Nivea cremebad
500 ml. met spons 4£&-

Stadentenflikken
3 soorten 150 gram •2r75-'

2575Pampers
draagpak
super, maxi, mini of maxi plus
Nu bij aankoop van 2 pak 10.- terug via
bank of giro...

WeekendbiscuHs
groot pak plm. 330 gr. ,LÖ9-

Blue band margarine
pak 250 gram VS-prijs

«OlLIM l

Eigen import..
Marina Vermouth
rood ofwit3r9ö—

Sandeman sherry
medium, secco of cream 23&

Dreft afwas
grote flakon 1000 gram4tê9-

Karvan cevitam
fles 0.6 liter nu

Royal dub shandy
krat 24 flesjes nu

3«
695
398
249
995

groenten
Geldig van 5/5 t/m 7/5 '83

2 Grote kroppen sla Zo

l Forse komkommer ff 98

l Forse bos radijs f\ 98

Speciale moederdagaanbieding,
doosje Hollandse
Aardbeien

Maandag 9 mei:
kilo Hollandse
Kas andijvie

148
Dinsdag 10 mei:
Panklare spitskool
500 gram

Q89
Woensdag 11 mei:
Sla
2 forse kroppen

128
Er was eens een moeder in Goor
die sliep op 8 mei maar door
maar toen haar kinderen binnenkwamen
met bossen VS bloemen en cvclamen
maar toen werd ze wel wakker hoor.

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

Zutphen-BorcuIo-Hcngelo(Gld)-Rijsscn-GrocnIo-Goor-Vorden



je wensen ka n,
VS markt voor

J3
oo Uw VS-markt brengt een grandioze sortering bloemen en planten.

Van kleine vetplantjes tot grote Yuca's (twee in een pot), Phoenix, stam
Philodendrons, super kwaliteit Begonia's, Anthuriums enz.

3

4 groene plantjes
in cadeauverpakking

Zondag 8 mei moederdag...
Een greep uit onze sortering:

1750Pracht grote Yuca
plm. 135 cm.
(Twee in een pot), alleen bij de VS....
Vollichte, warme standplaats en matig
water...
Grote
Philondendron
plm. 125 cm. Alleen bij VS
Matig water geven, matig lichte
standplaats.

Grote
Cocospalm
plm. 150 cm. Alleen bij VS
Vollichte warme standplaats en de
potgrond vochtig houcten...

1950

1950

Super grote
hertshoornAlleen bij vs
Weinig water, matig lichte standplaats.

Pracht Begonia
in diverse tinten
Alleen bij de VS...
Supermooie
Fictis Elastica
Alleen bij de VS...

4 Leuke vetplantjes
Alleen bij VS. Per stuk l .75
Kom dit eens zien, dit is uniek voor een
supermarkt en er is nog veel meer. \
En dit voor zeer scherpe prijzen...

13?o
dplaats.6?s

12?o495

i!fei"i:;:::'::r"\

' " . , , • • " 1 ; :." i • ' - ! ' - ' • .' pü; :

RANG

Voor de

Met Hemelvaart gaat men dauw
trappen. Er vroeg op uit. Op de fiets
met een heel stel dat kan best
gezellig worden. Dan neem je graag
wat mee voor onderweg, want je
wordt er wel hongerig en dorstig van
Dan moet je eerst even naar je
VS-markt voor lekker vers en
voordelig...

3-ES sinas, drink of cola
set a 6 blikjes 3£8-

Gevulde koeken
pak 6 stuks ±3$- t

Van Houten chocolade
repen 3 smaken, 4 stuks 2£6~i

Red band drop
alle soorten, puntzak 250 gram i

Grolsch bier
per blikje deze week

Rang fruitroUen
pak 4 stuks ir98-

Frutella rollen
3 pack 4^65-

Mellier bronwater
normaal of citroen, set 6 blikjes'
-3-98-"*~j ,<*s\-/

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

zuivel
Coberco karnemelk
l literpak nu

Jacky slank
4^25-

Eru goudiy ntfe
l .iLd

Mona yokidrink
alle smaken l literpak 4-r7

ft,

1P9

149

kaas
Edammer
jong belegen plm. 1700 gr.
alleen deze week...

Vers van het mes...
Komene kaas
jong, 500 gram

BlacK

slijterij
Du jardin vieux
l liter nu

Du jardin bitter 81
fles nu

Bols
jonge jenever
l literfles

13?5

1545
een fijne smaak en in het
bouquet ontwaart u een speelse fruitigheid
van grote klasse...

bakkerij
176
176
2?8
0?8

slagerij
Geldig van 5/5-7/5'83

Riblappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

Bieflai
500 gram*

Magere
runderlappen

500 gram ^j§Jj Q

idcrgchakt
hele kilo
Maandag tot woensdag: 9/5 tot 11/5 ̂ 83

Varkenslever
500 gram

Magere speklappen
hele kilo

Kuikenbouten
hele kilo

Ontbijtspek
gerold, 100 gram

Vleespastei
150 gram

Hongaarse mix
100 gram

Woensdag gehaktdag
hele kilo

vleeswaren
Geldig van 5/5-7/5
Rauwe boerenham
100 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Bacon zonder zwoerd
100 gram

Champignonpaté
150 gram

iEier salade
200 gram

Russisch ei
plm. 650 gram ,per stuk

Er was eens vroege vogel in Linde
die het dauwtrappen zeer minde
| bij m'n VS markt haalde ik iets te bikken
l en nu zit ik hier voordelig te piknicken
Want ik kan absoluut de weg niet meer vinde...

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphcn-Borculo-Hengelo (Gld)-Rijsscn-Groenlo-Goor-Vordcn *



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon.

Wij noemen hem

RUDY

29 april 1983.

Gerrit Huetink
Wilma Huetink-

Hietbrink

Hendrik van Bramerenstraat 11
7251 XH Vorden.

Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

JOH ANNA HENDRIKA

Wij noemen haar

JOLANDA

H. Bloemendaal
M. Bloemendaal-Brandenbarg
Annet

7251 NB Vorden, 29 april 1983
Zelledijk 3

Hartelijk dank voor de belang-
stelling en medeleven aan bu-
ren, vrienden en bekenden tij-
dens de ziekte en overlijden
van mijn lieve man, vader en
opa

JAN BESSELINK

Onze dank ook aan alle dokto-
ren voor hun goede zorgen.

T. Besselink-Kunst
kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 1983
Het Hoge 8

Te koop: nieuwe dames sport -
fiets.
Hoetinkhof 14, tel. 2757

Te koop: i.pr.st.verk. Sparta au-
tomatic bromfiets ca. 17 jaar
oud. Zeer mooi.
J.W. Heersink,
Het Stapelbroek 4, Vorden.

Te koop: aanrecht, lang 2.20
m, met R.V.S. blad en dubbele
spoelbak. Gasfornuis.
De Horsterkamp 13, Vorden.
Tel. 1850

Bestel voor moederdag zo'n
heerlijke koude schotel met
puur rundvlees en echte mayo-
naise. Zoals het hoort.
Onze koks maken er iets fijns
van.
Bondsrestaurant
„de Rotonde", tel. 1519,
Vorden.

Te koop: z.g.a.n. Ford Taunus
1,6 bj. 1975. Diverse ass.
Km.st. 91000. Grote beurt ge-
had en nieuwe uitlaat.
Te bevr. 05753-3110.
Werkelijk prachtige auto.

Te koop: Daalderop boiler 601.
en broeiramen.
Tel. 05753-3110.

HOU SLAG
BOUWMATERIALEN B V

ISIERBESTRATING
SPOORS1RAAT 28
Üb735 2000RUURLO

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Moederdag is en blijft Bloe-
mendag
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman

L0GA heeft weer nieuwe vi-
deofilm.
L9GA boek en kantoor.
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100.

BELANGRIJK BELANGRIJK

VORDEN - DE HOVEN

a.s. zondag 8 mei
aanvang 14.30 uur.

VORDENS LAATSTE KANS!

BELANGRIJK BELANGRIJK

LEGO
BAZAR SUETÊRS
VORDEN - KRANENBURG

Op zondag 8 mei a.s. hopen onze ouders

A.HJ.WISSINK
en

H.W.M. WISSINK-EYKELKAMP

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 14
mei a.s. van 15.30 tot 17.00 uur in „'t Wapen
van 't Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.

De kinderen:
Freddy
Leo
Gerard - Anita
Marian

Mei 1983
7 2 51 LT Vorden,
Eikenlaan 10
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Op maandag 9 mei is het 2 5 jaar geleden dat
wij in het huwelijk zijn getreden

J.W. OORTGIESEN
H.G. OORTGIESEN-EGGINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 16.30 uur in zaal „Schoenaker", Ruurlo-
seweg 64, Kranenburg - Gem. Vorden.

Ruurloseweg 113,
7251 LD Vorden.

1

In plaats van kaarten

Zaterdag 14 mei D.V. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijk te herdenken

W. OORTGIESEN
J. OORTGIESEN-MAALDERINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Mei 1983
„'t Wiemelink"
Mispelkampdijk 5
7251 DA Vorden.

1933
GERRIT-JAN

1983

en

MARIE REGELINK

zijn op 12 mei a.s. 50 jaar getrouwd.

Op vrijdag 13 mei a.s. hopen wij ons huwe-
lijksfeest te vieren.

Receptie van 18.30 tot 21.00 uur in café-
restaurant "De Boggelaar", Vordenseweg,
Warnsveld.

"Schoolmeester"
Koekoekstraat 7
7233 PB Vierakker

•^&^&~*-&-*&-++

Zaterdag 7 mei hoopt

OMA RIETMAN-VAN TIL

in dankbaarheid haar 90ste verjaardag te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 17.00 uur in zaal de Herberg, Dorpsstraat
10a, Vorden.

Mei 1983
Baakseweg 12
7251 RH Vorden.

-^

Moederdag dat is Moeders - dag!

Bestel daarom zo'n heerlijke

koude schotel
bij de „Rotonde". Onze koks maken er
wat lekkers van, met puur rundvlees en
echte mayonaise. Zoals het hoort.

BONDSRESTAURANT

„de Rotonde'
TELEFOON 1519, VORDEN.

De openbare bibliotheek
is

GESLOTEN
op donderdag 5 mei*

Voor moederdag bij L0GA

Tot 30 juni 1983:
Mien van 't Sant
WAAR DE RIETVINK NOG FLUIT
Wat een verrassing! Een nieuwe trilogie
van Mien van 't Sant. Drie onvergetelijke
streekromans!
De verre einder
Dat plekje aan de Linge
Een droom gaat in vervulling
Totaal 506 blz , gebonden met een
sfeervol omslag.
Normale prijs / 29,90

Nu slechts f 14,90
Uw voordeel f 15,-

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100.

Hout en Bouwbond C.N.V.
Inlevering vakantiezegels

a.s. Vrijdag 6 mei van 17.00 - 22.00
uur, Zutphenseweg 48, Vorden.

de Plaatselijke vertegenwoordiger

Ledenvergadering
Veilig verkeer Ned. afd. Vorden

op dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur
in Hotel Bakker.

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

perkplanten
Vers uit onze kassen, ook voor handelaren.

Tevens

geraniums
fuchia's
chrysanten stekken

l tomatenplanten
Leeg materiaal meebrengen.

Zelfbedieningskwekerij

1HUBERS Pastoriestraat 1, Baak.
Tel. 05754-406

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6-
5-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van R.K. Kerkbestuur H.
Antonius-Chr. Koning, Onsteinseweg 19, 7251 ML Vor-
den, om vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een propaangasinstallatie alsmede een onder-
grondse opslagtank voor huisbrandolie van 5000 liter;
datum verzoek 31 maart 1983, adres van de inrichting
Ruurloseweg 101, kadastraal gemeente Vorden sectie D,
nummer 2077.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen in de toekomst met betrekking tot gevaar, schade
of hinder buiten de inrichting is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ie-
der kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELINGE BEZWAREN te mogen inbrengen. Dat
moet plaatsvinden vóór 28 mei 1983. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 6 mei 1983
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris De Burgemeester,
J. Drijf hout M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
2323, tst. 19.

"Het Enzerinck" "Het Enzerinck
Op woensdag 18 mei a.s. is er 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur

en 's middags van 1 tot 4 uur gelegenheid een bezoek te brengen aan
"Villa Nuova". In het souterrain is er een keur van artikelen uitgestald,
welke door onze bewoners zijn vervaardigd. Ook nu worden er weer
een aantal andere aktiviteiten georganiseerd, waaraan jong en oud

veel plezier kunnen beleven.
Van harte welkom en veel kooplust toegewenst.

de direktie

"Het Enzerinck" "Het Enzerinck"

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:

RIJWIELBEDRIJF v/h

"TRAGTER
Vorden. Tel. 1256 l

GAZELLE fietsen
en op VREDESTEIN bandenS

TENNISKLEDING
TENNISRACKETS
SPORTSCHOENEN
TRAININGSPAKKEN
RUITERKLEDING
ZWEMKLEDING

l̂ U T 1L1%9 /f

SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

KLUVERS

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

Leden P.K.V. a.s. zaterdag van
9 tot 11 uur tatoëren konij-
nen.
Weevers, Nieuwstad 12
Vorden.

Wie wil van dinsdag t/m vrij-
dag van 8.00 tot 17.00 uur (te-
gen vergoeding) op onze hond
passen.
Vriendelijk, aanhankelijk
beest. Ca. 45 cm. hoog.
Tel. 05750-17473.

Moederdag is en blijft Bloe-
mendag
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman

Te koop: 2 percelen kuilgras.
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden.

Te koop: eetaardappelen
Surprise en een paar betonnen
weidedrinkbakken bij:
B.H. te Veldhuis,
Elzeboomweg 8,
tel. 05736-243.

Voor: schoorsteenvegen,
schoonmaken van kachels
e.d.

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

HOI l SI Ad
BOUW M AH H l Al t N B V

SPOORSIHAA1IQ
Hl 05/35 ?OOORUURIO

moederdag
» TUINMEUBELEN
» TAFELKLEDEN
» GORDIJNEN
» DEKBEDOVERTREKKEN
» LAKENS
» SPREIEN
» HANDDOEKENSETS
» THEEDOEKEN
» SIERKUSSENS
» TAFELLAKENS
» DEKENS
» PLAIDS
» FAUTEUILS
» KAPSTOKKEN
» SPIEGELS
» MIMISETS
» LEKTUURBAKKEN
» STOVEN
» HALKASTJES
» SCHILDERIJEN
» PLANTETAFELS
» PORCELEINKASTJES
» DEKENKISTEN
» T.V. KASTEN
» SECRÉTAIRES

UW ZAAK

Hehnink b.v
ZUTPHENSEWEG 24, TELEFOON 1514.
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Ere-medaille in zilver uitgereikt J v N natuurwandeling
, Kieftkamp Vorden

iiilll

Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Mr. M. Vunderink in de nieuwe zaal van ca-
fé-restaurant Schoenaker aan de heer H.E. Jansen de zilveren medaille, behorende
h i j de aan hem verleende onderscheiding in de orde van Oranje Nassau, uitgereikt.
Dat geschiedde in het bijzijn van fami-
lie en kennissen, maar in het bijzon-
dervan de leden van de Kranenburgse
bejaardensoos. Deze leden waren ge-
nodigd onder het mom van een (ex-
tra) soosmiddag i.v.m. de viering van
Koninginnedag.
De heer Jansen kreeg deze onder-
scheiding voor de vele verdiensten, in
zijn hoedanigheid als koster van de St.
Antioniuskerk verricht ten behoeve
van de Kranenburgse gemeenschap.
Vanaf 1945 tot oktober 1982 had hij de

zorg voor kerk en pastorietuin en de
school.
Hieromtrent mochten we bij zijn af-
scheid in oktober j.1. reeds uitvoerig
berichten.

De heer Jansen mocht vele handen
schudden. Na de koffie met koek bleef
men nog geruime tijd bijeen. De door
het Kerkbestuur aangeboden oranje-
bitter verhoogde de stemming derma-
te dat nog werd besloten tot het leg-
gen van een kaartje.

Ja zeg! Natuurlijk!
Zatardag naar de markt in Vorden, daar staan diverse kramen van: Voetbal-
vereniging Ratti, de E.H.B.O., Stichting Jeugdsoos, de Deldense Buurtve-
reniging, Vogelvereniging Ons Genoegen, het Vordens Mannenkoor, Gym-
nastiekvereniging Sparta.
Kom uw geluk beproeven.

Enorme belangstelling op
GAMOG-informatie-avond
Ruim 170 belangstellenden vulden de zalen van café-reastaurant Schoenaker voor
de info-avond over de aanleg van gasleidingen in het buitengebied in het kader van
het plan Nota VI Gasvoorziening Buitengebied.
Het gehele plan omvat de aanleg van ruim 25 km hoofdleiding.
Dit indien alle geplande percelen meedoen.

Gepland zijndie percelen die niet
meer dan 150 meter van de aan te leg-
gen sub-leidingen(strengen) verwij-
derd zijn. Voorwaarde is dat tenmin-
ste 2/3 van de geplande percelen zich
uitspreken voor aansluiting.
Aansluiting verplicht tot gasafname.
Aangesloten kunnen worden be-
woonde huizen en boerderijen. Wee-
kendhuisjes b.v. komen niet voor sub-
sidie in aanmerking.
De aanleg van hoofdleiding en stren-
gen gaat bij voorkeur door de openba-
re grond, maar waar dit niet mogelijk
is zal gebruik worden gemaakt van
particuliere grond. Een vergoeding
hiervoor zal niet worden gegeven.

De leidingen komen op een diepte
van ongeveer zeventig centimeter,
maar wanneer men de leidingen die-
per in de grond wil hebben kan dat
ook, maar dan zijn er meer kosten.
Indien genoeg eigenaren voor aanslui-
ting zijn, zal nog deze zomer met de
werkzaamheden worden begonnen.
Het is te verwachten dat dan eind van
dit jaar die percelen op de leidingen

kunnen worden aangesloten.
Een uitvoerig informatie-pakket heb-
ben de eigenaren en bewoners inmid-
dels ontvangen. Daarin is alles opge-
nomen over de voorwaarden en de
kosten.
Wil men aangesloten worden dan
dient met het aanmeldingsformulier
uiterlijk 6 mei op te zenden naar de
GAMOG.

Op de info-avond bleek dat heel wat
eigenaren in de Wildenborch ook aan-
gesloten wensen te worden.
De begeleidingscommissie is dan ook
uitgebreid met de heer R. Mennink,
die voor alle bewoners van de Wilden-
borch de nodige voorlichting kan ge-
ven.
De Gamog tenslotte geeft gratis voor-
lichting omtrent het verbruik van gas
en gastoestellen. Indien minimaal
dertig personen zich opgeven worden
ze per bus gehaald naar Zupthen.
Dus: wie in het kader Nota VI aange-
sloten wil worden op de gasleiding
dient zich onverwijld op te geven via
het aanmeldingsformulier.

Bejaardenwoningen
in Kranenburg
Tijdens het informele gedeelte van de
bijeenkomst ter gelegenheid van de
uitreiking van de koninkli jke onder-
scheiding aan de heer Herman Jansen
werd gewezen op het karakter van de
buurtgemeenschap Kranenburg.
In het bijzonder werd gesproken deze
leefgemeenschap levendig te houden.
Met name of het niet mogelijk zou zijn
op de Kranenburg een aantal bejaar-
denwoningen te bouwen, omdat de
op jaren komende inwoners in hun ei-
gen vertrouwde leefgemeenschap
kunnen blijven wonen.

Burgemeester Vunderink, aan wie de-
ze vraag werd voorgelegd, wilde deze
vraag gaarne meenemen en in zijn col-
lege bespreekbaar maken.

Wel maak-
te hij al het voorbehoud dat die wonin-
gen werkelijk dan voor de inwoners
van Kranenburg/Medler beschikbaar
moeten zijn (en ook de huizen die
hierdoor vrijkomen?) De bejaarden-
sociëteit, waaruit bij monde van pas-
toor van Zeelst de vraag werd gesteld,
ziet met belangstelling uit naar het
antwoord. Dan kan een onderzoek
worden gedaan naar de werkelijke
vraag naar deze woningen.

Zaterdagmiddag 7 mei houdt het
I.V.N. afdeling "De Oude IJssel-
streek" een voorjaarswandeling in het
prachtige landgoed de Kief tkamp te
Vorden.
De wandeling o.l.v. erkende natuur-
gidsen leidt u door een van de mooiste
stukjes natuur van de Achterhoek, rijk
aan flora en fauna. U kunt genieten
van de voorjaarsbloeiers, het prille
groen van bomen en heersters en van
een rijk gevarieerd vogelconcert.
Plaats van samenkomst: Kieftkamp-
weg, een zandweg, zijweg van de Lie-
ferinkweg. Deelname gratis.

Verpleeginrichting
huize
"Het Enzerinck"
Het bezig zijn van one bewoner is voor
hen niet alleen ontspanning, maar ook
therapie. Het is er gelukkig dat door
allerlei omstandigheden de laatste tijd
meer aandacht aan dit aspekt van de
verpleging kon worden geschonken.
Meer mogelijkheden tot deelname
aan de bezigheidstherapie vergden
niet alleen meer geldmiddelen voor
de aanschaf van materialen, maar ook
het aantal vervaardigde werkstukken
nam hierdoor sterk toe.
Bezuinigen en inleveren zijn voor een
ieder bekende begrippen geworden
en de werkelijkheid is dat hetgeen
men te besteden heeft langzaam maar
heel zeker steeds minder wordt. Dit
neemt niet weg dat er ook ditjaar weer
een verkoopmorgen- en middag
wordt georganiseerd in het vaste ver-
trouwen dat dank zij de medewerking
van vele bezoekers dit werk ten be-
hoeve van onze bewoners kan worden
voortgezet.
Voor bijzonderheden wordt verwezen
naar de advertenties.

Staatsbosbeheer zit
in voormalige
Medler-school
Sinds \^fec week is het ambtenaren-
korps v^Rtaatsbosbeheer gehuisvest
in de lokalen van de voormalige Med-
ler-school. Hiermede is een eind geko-
men aan een langdurige leegstand van
deze school.
De Rijksgebouwendienst heeft vorig
jaar de school aangekocht en na een
verbouwing, welke ongeveer f.
160.000,- heeft gekost, kon de dienst
Staatsbosbeheer vorige week de etage
van het Administratiekantoor de Regt
B.V. aan de Ruurloseweg te Vorden
ontruimen.
Genoemd administratiekantoor had
zelf dringend de beschikking over de
verhuurde ruimten nodig.
De officiële opening van het kantoor
van Staatsbosbeheer zal plaats heb-
ben op woensdag 8 juni a.s.
De opening zal worden verricht door
gedeputeerde Mr. J. Fokkens.

Plattelandsvrouwen
Op uitnodiging van de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen kwam
de heer G. Monnink uit Oldenzaal de
dames vertellen over zijn belevenis-
sen tijdens een fietstocht naar de
Oriënt. Samen met een vriend fietste
hij omstreeks 1936 (de heeer Mon-
n ink was toen 27 jaar) naar Jeruzalem
en bezocht daarna ook Egypte. Over
de avonturen die zij samen beleefden
wist de heer Monnink leuk te vertel-
len. Ook in het T.V. programma "Sho-
wroom" deed hij dit al eens. De presi-
dente mevrouw Westerveld bedankte
hem aan het slot voor de gezellige ver-
halen en attendeerde de dames tevens
op 18 mei. Dan komt het ééndagsbe-
stuur met een verrassing.

Geen sportman van het
jaar in Vorden
De recentelijke oproep van Fred Fran-
sen om de Vordenaren warm te krij-
gen om mee te doen aan wedstrijden
met als inzet "Sportman van het jaar"
blijkt achteraf aan dovemansoren ge-
richt te zijn. "Toen er alles bij elkaar
maar zes deelnemers bleken te zijn,
was voor mij de lol eraf. Ik weet echt
niet meer wat je tegenwoordig moet
organiseren om de mensen "in de be-
nen" te krijgen", aldus een verbitterde
Fred Fransen. Hij heeft inmiddels be-
sloten deze wedtrijden geen doorgang
te laten vinden.

Gezellig en zonnig Oranje/eest

Oud Vordenaar Freek Barink
schutterskoning
Mij komt nog regelmatig in zyn geboortedorp hij familieleden op visite. Eenmaal per jaar op Koninginnedag viert de nostalgie
helemaal hoogty. Dan vertrekt aannemer Freek Barink 's morgens al vroeg vanuit Gaanderen naar Vorden om maar niets te
missen van het Oranjefeest.
HU wist zaterdagmorgen dan ook niet wat hem overkwam toen hu met een welgemikt schot de "vogel" naar beneden haalde om
daarmee schutterskoning van Vorden te worden.

"Toen het mijn beurt was en ik naar
boven keek toen dacht ik bij mijzelf
verdomme de vogel kan er eigenlijk
best af. Toch schrok ik toen hij naar
beneden viel", aldus Freek Barink. De JeUgdsOOS
laatste bleek overduidelijk want toen
het edele dier nog in het gras lag te
spartelen greep Freek Barink vertwij-
feld naar zijn hoofd en dacht hij ge-
schrokken "het is inderdad gelukt".

padvindersgroep "Davis Alford",
waarna Burgemeester Vunderink een
korte toespraak hield.

Oranjefeest 1983
Een bijzonder feestelijk gebeuren
waarbij een vriendelijk Oranjezonnet-
je feestvierend Vorden de gehele dag
terzijde stond. Ook de bevolking zelf
droeg een enorm steentje bij, want ve-
le vlaggen sierden woningen en ge-
bouwen. In samenwerking met ver-
schillende verenigingen was de Oran-
jevereniging erin geslaagd een pro-
gramma samen te stellen waarbij Jan
Publiek als grote overwinnaar te voor-
schijn kwam want er viel deze dag heel
wat te zien.

Toneel
Het feest begon reeds op vrijdaga-
vond in het Dorpscentrum waar de
Wildenborchse toneelvereniging
T.A.O. de aanwezigen het toneelstuk
"Beloofd is beloofd" voorschotelde.
Een plattelandskomedi^^ie met veel
verve werd gebracht. V<^BT.A.O. was
het jammer dat de zaal nieTgeheel was
gevuld. Je kunt hier echter duidelijk
stellen; zij die niet geweest zijn heb-
ben wat gemist. Het wel aanwezige
publiek heeft heel w a t n n e n afla-
chen.

Aubade
Nadat zaterdagmorgen allereerst de
klok van de N.H. Kerk werd geluid,
gingen de kinderen van de lagere klas-
sen van de scholen walgemutst op pad
om een orienteringsrit te rijden. De
voorzitter vana de Oranjevereniging
de heer Schipper opende de dag met
een welkomswoord. Op het plantsoen
voor de kerk werd vervolgens de vlag
gehesen door de verkenners van de

De Stichting Jeugdsocieteit Vorden
maakte zich verdienstelijk voor de
kinderen van de scholen door in het
Dorpscentrum een programma te or-
ganiseren, waarbij figurentheater "De
Trekwagen" optrad met het "Konin-
ginnedagsper.

Dogkarrijden
De aanspanning "In de Reep'n" orga-
niseerde aan de Stationsweg wedstrij-
den in ringsteken per dogkar waar-
voor een goede belangstelling en deel-
name bestond.

Demonstratie
Politiehonden een
groot sukses
De politiehondenvereniging
"P.H.D.C. Vorden" trok deze morgen
aan de Horsterkampweg ook veel pu-
bliek. Hier kon men genieten van een
demonstratie, waarbij bleek dat men
een hond veel kan leren en dat toe-
komstige misdadigers zich nog wel
eens een keer zullen bedenken alvo-
rens men de wet overtreedt. Voor dat
je het in de gaten hebt heeft een goed
afgerichte hond je te pakken. Het is
maar dat u het weet.

Jo Junk and his Hotdogs
De jeugdsoos " 't Stampertje" schoot
zaterdagavond volop in de roos. Jo
Junk and his Hotdogs boden een pro-
gramma waarvan de jeugd, getuige de
bijval met volle teugen genoot. Het
werd een spectaculaire knaller van de
eerste orde. In het voorprogramma
trad de formatie de "Shed Band" op.

Fakir Hypnotiseur
Bij Corry ten Barge van "De Herberg"
was een show- en dansr.vond georga-
niseerd met medewerking van de fa-

kir-hypnotiseur "Madrahasj". Een
man met vele kwaliteiten voor wie het
bijvoorbeeld helemaal niet moeilijk
valt om mensen plotseling in een
brandweerman te veranderen.

De beide plaatselijke muziekvereni-
gingen "Sursum Corda" en "Concor-
dia" zorgden deze dag voor de muzika-
le medewerking. In de verschillende
horecabedrijven was er de gehele dag
hetzij stemmingsmuziek hetzij dans-
muziek.

Uitslagen festiviteiten
koninginnedag:
yogelschieten: 1. Freek Barink
(romp); 2. H. Bargeman (kop); 3. J.
Bosch (staart); 4. G. Bloemendaal
(1.vleugel); 5. J. Boers (r.vleugel).
Ringsteken: l . mevr. Norde; 2. mevr. I.
Woltering; 3. mevr. Begieneman; 4.
mevr. Donken; 5. mevr. Haverkamp.
Baanschieten (vrije baan): 1. G. Olt-
voort; 2. W. Bosman; 3. D. Besselink.
Baanschieten (personen baan): 1. E.
Gotink; 2. A. Eskes; 3. D. Besselink.

Orienteringsritten:
Jongens klas 6: l. Gerard Lenselink, 2.
Harm Harmsen, 3. Stephan Braak-
hekke, 4. Jurgen Kruitbosch, 5. Mark
Bergenhenegouwen.
Jongens klas 5: 1. Arjan Broekman, 2.
ErikReindsen,3. Martijn Voskamp,4.
Jeroen Dijkman, 5. Marcel Vruggink.
Jongens 6 t/m 14 jaar: 1. Marcel
Mcyer, 2. Peter Besselink, 3. Bert
Huetink, 4. Bertjan Weys, 5. Herbert
Hissink.
Meisjes klas 6: 1. Nency Rossel, 2.
Christine Walgemoet, 3. Diana Pij-
pers, 4. Annette Begieneman, 5. Ivon-
ne Hissink.
Meisjes klas 5: 1. Esther Schuerink, 2.
Natalie Wolbers, 3. Esther Dolphijn,
4. Milha van Est, 5. Marijke Hulshof.
Meisjes 6 t/m 14 jaar: 1. Emmy Jan-
sen, 2. Trijnke Kamerling, 3. Riekie
Verkerk, 4. Rineke Broekman, 5. Mie-
ke Voskamp.
Volwassenen: l . R u u d U b i n k , 2 . Rikde
Gruyter, 3. Anja Oltvoort, 4. H.G.
Wullink, 5. Henk Menkveld.

Grote deelname
Oranjedorpsloop

G. Voortman uit Rijssen wint de 12 kilometer
De zogenaamde "Oranjedorpsloop" die de V.R.T.C. "De Acht Kastelenryders" or-
ganiseerde is een eklatant succes geworden. Niet minder dan 125 deelnemers ver-
schenen 's middags bij de sporthal "Het Jebbink" aan de start. De afstanden voor
de zogenaamde prestatielopers waren respektievelyk 3 en 6 kilometer. Voor de
wedstrydlopers was een trajekt van 12 kilometer uitgezet.
De finish van deze wedstrijdloop was ste veteraan. J. Visschers uit Vorden
zo gepland dat deze viel in de pauze
van het motorsportgebeuren op het
terrein nabij de borstelfabriek van de
Havo.
G. Voortman uit Rijssen werd win-
naar in een tijd van 37 minuten en 56
seconden; 2. Ë. Veneklaas, Holten
38.55; 3. G. Harmsen, Eefde 39.11; 4.
J. Jansen, Warnsveld 39.42; 5. L. Klap-
wijk, Doetinchem in 40 minuten en 50
seconden.
Deze Klapwijk was hiermede de snel-

was in 41.10 zesde en tevens de eerst
aankomende Vordenaar. De eerste
aankomende Vordense dame was me-
vrouw G. Bruggert-Pardijs in 45 minu-
ten en 12 seconden.
Uitslag 3 kilometer prestatieloop: 1.
M.C. Jolink, Leuvenheim, 2. H. Nij-
hof, Eibergen, 3. M.J. Batenburg, Vor-
den.
Zes kilometer: l. F. Monasso, Doetin-
chem, 2. W. Wichers, Bathmen, 3. W.
Klein Baltink, Gorssel.

S traten-motorcross
De Vordense auto- en motorclub "De Graafschapryders" organiseerde een groots
motorsportspektakel op het terrein van de Burgemeester Galleestraat / Mulders-
kamp. Bij dit gebeuren was veel publiek aanwezig.
Voor deze gelegenheid was een speciale parcours gebouwd met diverse hindernis-
sen. In totaal namen zo'n twintig coureurs aan deze wedstrijd, die in 20 heets vol-
gens het ysracesysteem werd verreden, deel.

Bijde senioren werd Rolf Oosterink
uit Vorden winnaar; Eric Berendsen
uit Hengelo werd tweede, terwijl Jan
Koop uit Warnsveld op de derde
plaats beslag wist te leggen.
Bij de jeugd ging de zege naar Frank
Arendsen uit Hengelo met Gerrit Par-
dijs uit Vorden op de tweede plaats.
Rob Groot Tjooitink uit Warnsveld

werd derde.
In de pauze van dit motorsportgebeu-
ren presenteerde het nieuw opgerich-
te fietscrossteam van "De Graafschap-
rijders" zich aan het publiek.

Het bestuur van de Oranjevereniging
hielt in de pauze een kollekte om de
onkosten enigzins te dekken.

Vordens Tennis Park
De heren van Vordens Tennis Park
hebben een belangrijke 5-1 zege ge-
boekt tegen Groenlo. In deze 5e klas
staan V.T.P., Eibergen en LTC Zut-
phen met 10 punten gelijk bovenaan;
Groenlo volgt met 6 punten.
De jeugdmix (zaterdag) doet het voor-
treffelijk. Tegen Voorst werd een 4-1
zege behaald. Vorden staat samen
met Schaeck bovenaan met 9 punten.
Gorssel en Voorst hebben 6 punten.
Gebrek aan ervaring speelt het twee-
de herenteam parten. Tegen Ruurlo
werd thuis met 1-5 verloren. Apel-
doorn staat bovenaan met 13 punten,
2. Warnsveld 12 punten, 3. Ruurlo 6
punten, 4. Vorden 5 punten.
Het zaterdag mixteam verloor met 3-2
van Eerbeek. Door deze nederlaag
zijn de kansen voor Vorden om kam-
pioen te worden heel klein geworden.
De stand in deze 4e klas is thans Pre-
sikhaaf 13 punten, 2. Vorden 8 pun-
ten, 3. Eerbeek 6 punten, 4. Wapen-
veld 3 punten.
Het tweede mixteam won met 3-2 van
Ruurlo. Een belangrijke overwinning
waardoor handhaving in de 5e klas
reëel blijft. Neede staat hier bovenaan
met 12 punten, 2. Gorssel 7 punten, 3.
Vorden 6 punten, 4. Ruurlo 5 punten.
Het derde team verloor met 0-5 van
ALTB 6. De overmacht in deze afde-
ling is te groot voor Vorden. Arnhem
wordt met 14 punten kampioen, 2.
Giesbeek 8 punten, 3/4. Vorden en
Doetinchem 4 punten.
Het tweede zondagherenteam won
met 6-0 van Wichmond V.T.P., staat
daardoor met 17 punten ruimschoots
op kop, waardoor het kampioenschap
de Vordenaren nauwelijks meer kan
ontgaan.



Zomeraktie Vordense Winkeliersvereniging
In de maand mei organiseert de Vordense Winkel iersvereniging een fantast ische /omerakt ie .

U k u n t elke /aterdag in mei t ien ta l len prij/en winnen van 50 en 100 gulden hij de deelnemende
winkel iers . Ook worden er 's morgens om 10.00 uur waardehonnen van 10 gulden tussen de deel-
namelbrmul ieren afgeschoten op het p le in t je voor de kerk. Het geld l igt er dan als het ware voor
het oprapen. Dé afgeschoten deelnamcformul ieren worden geldig als u voor meer dan 5 gulden
koopt hij de deelnemende winkeliers. Bent u tijdens het afschieten n ie t aanwe/ig dan k u n t u de

dag nog deelnamelbrmul ieren hij de stands van de diverse verenigingen afhalen. Wanr
dus vaak in Vorden koopt, maakt u ook vaker kans op een van de vele pr i j /en .

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

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

Bondsrestaurant

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

8 mei moederdag
Voor moeder een gezellige

Hang-, wand- of staande

Dekker Electro b.v
ZUTPHENSEWEG 8, VORDEN. TELEFOON 2122

Uw Echte Bakker
voor de nodige
broodvariatie
Zo uit de oven
in de winkel

VANASSELT
®yZutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Uiterweerd's
SCHILDERSBEDRIJF
Verkoop van

glas verf en behang
Ruime parkeerplaats.

Tevens het adres voor:

al uw glas en schilderwerken
alsmede gevelreiniging
RUURLOSEWEG 35, VORDEN. TEL 05752-1523

Chinees-lndisch Restaurant

TAO-SING
Dorpsstraat 28 Vorden.
Telefoon 05752-1905

U bent
van harte welkom

U weet toch dat er in vlees veel vitamines, ijzer
en hoogwaardige eiwitten zitten!

U weet toch ook dat U dat goede

vlees
en die lekkere

vleeswaren
kunt halen bij

Slagerij Krijt
Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

Bon etalage-kastelen
zoek-wedstrijd
Tel alle ansichtkaarten van de Vordense Kastelen in de etalages
van de adverteerders van de Vordense Winkeliersver.

Totaal aantal kastelen:

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Plaats:

Deze bon in de bus bij Schoenhandel Wullink deponeren.

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

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

Heel hartelijk welkom dus verrukkelijk voorjaar!

voor haér. voor hem. voor u, voor
iedereen.
Voor ons betekent dat: presentatie
van een sprankelend nieuwe voor
jaarskollektte: gouden en zilveren
sieraden, met zorg gekozen uit
internationale kollekties.
Horloges van vermaarde wereld
merken.
Razend perfekte quartz horloges.
fenomenaal mooi van model.
Kortom, een nieuwe kollektie die
u werkelijk zou moeten zien!
Geef toe aan dat voorjaarsgevoel en
kom kijken,

'ff U bent van harte welkom!

Laatste l• i /
y Hieuws <T

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Sandalet met
5 cm hak en
gepolsterde
binnenzool.
Het softi-leder
voegt zich
gemakkelijk
naar de voet.
Ideaal voor snel dik
wordende voeten, 't
zit als een pantoffel.
Styled by Jacobs

... doet meer voor uw voeten'

WULLINK
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 05752-1342

Een california
gemaakte sandaal
met kurkvoetbed

en 3'/2 cm hak. Voor
dikke, zuchtige voeten.

Styled by Rohde

95
f94

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijl meubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

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

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

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

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

ALKO

EEN NIEUWE
GENERATIE

GAZONMAAIERS
VAN AL-KO

•• •• •• ••
* AL-KO kwaliteit
* Moderne vormgeving
* Goud/brons kleur
* Elektro en benzine

uitvoering.

Uw motormaaierspecialist

Barendsen Vorden B.V,
TELEFOON 05752-1261

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Knickerbockers en -kousen
Lederen wandel- en jachtschoenen
Overhemden en dassen
Spencers, vesten en truien
Hoeden en petten

Marte
ttttdt dotltnfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Telefoon 05752-1272.



Kies voor een

moederdaggeschenk

bijL«GA

BOEK EN KANTOOR
RAADHUISSTRAAT 22, VORDEN, TEL 05752-3100

MEI-MAAND WM . .
AANBIEDING m) Husqvarnd

Elektronisch gestuurde motor, Stretch-te-
ken, Automatisch knoopgat. Automatische
naaldstop Verkoopprijs 1299,- Nu voor

11OO,-
Uw naaimachinespecialist

Parkeren
Tijdens de aktie/aterdagen is parkeren geen probleem, /o / i j n o.a. de volgende parkeer te r re inen
beschikbaar: bij cate Kskes, Bodega ' t Pantolïel t je , Hotel Bakke r , V 'eenendaal Supe rmark t , Super

ccntrum De Tuunte, Coenraadts Supe rmark t , Meubel /aak H e l m i n k .

Dit /ijn de medewerkende verenigingen op /aterdag 7 mei: Voetbalvereniging Katt i , de l . . l l .B
Stichting Jeugdsoos, de Deldense Buur tve ren ig ing , Vogelvereniging On n. Het

Vordens Mannenkoor, en gymnas t iekveren ig ing Sparta.

Kerkstraat 13, Vorden. telefoon 1385
Wij repareren alle merken naaimachines in eigen werk-
plaats! Ruim gesorteerd in kleinvakartikelen.

Sportief
chintz
jack

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

Meimaand - bloeimaand -f eestmaand.
Elke dag weer feest met zo'n ovenvers
broodje van de Warme Bakker.

Brood
wel 30 soorten in vele variaties! Bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Feestaan bied ing: Chipolatapunten

Voor al uw

Groente
Fruit
Fruitsc&alen
Refornrartikelen

naar Uw groentespecialist

BRUNEMREEFT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Zomer!!
ook bij dames- en
herenkapsalon

Heersink
Zutphenseweg 21, Vorden
Telefoon 05752-1215

Maak het moeder hiet moederdag ge-
makkelijk en gezellig, met een heerlij-
ke.

gourmet- of
fondue schaal van

SLAGERIJ

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN.

PS Let op onze dagelijkse aanbiedingen!

ARAL SERVICESTATION

E.W.A. v.d. Weijden
Zutphenseweg 30, 7251 DK Vorden
Tel. 05752-1840. 05700-12270

Voor uw complete auto onderhoud
Gasinbouw Remmen service
Schade rep. Uitlaten
Banden Accessoires (ook inbouw)
Accu's Schokbrekers
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

SUPER ELASTIC
MOTOR
OLIE

Tuinmeubel en Zonneweringshow

P.V.C. lattenstoel,
hoog model, extra zware kwaliteit,
weerbestendig in wit of
bruin per stuk 59^4 stuks

8 mei moederdag
Tuinmeubelaanbiedingen in
Diverse soorten terrasstoelen, inzetkussens, ter-
rastafels, parasols, relaxstoelen, klapstoelen,
stretch bedden etc.

China matten
190 x 140 voor caravan
of slaapkamer voor slechts

Tevens hét adres voor alle soorten zonnewering

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

6.-
Voor een breed
assortiment spellen
van de bekende
merken.

Poelman

landbouwwerktuigen

Aktie zaterdag 7 mei diverse

Bouwplaten
van Ravensburger van ca 11,50
nu uitzoeken voor

per plaat.

v/h Koerselman

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

b.v.
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508. b.g.g. 2054.

NEDERLANDSE
HOVENIERS EN

G ROE N VOOR ZIENERS

HOVENIERS MET
ERKENNING ""

Uw bloemist-hovenier is deelnemer
aan de Winkeliers-actie. Brengt U eens
een bezoek aan ons bedrijf, het is echt
de moeite waard.

Zó zit dat

Een prachtfauteuil
die qua komfort en af-
werking aan hoge eisen voldoet De kus-
sens zijn bekleed met een gedistingeerde
stof met fraai bladmotief.

JVu komen kijken!!

LAMMERS
Meubelen, Tapijten, Lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Tel. 1421. Vorden

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

AUTO

> Verkoop automobielen
Nieuwen gebruikt

> Onderhoud reparatie

> Vrije merk benzine, diesel

> Herstellen van carrosserie
schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.
TELEFOON 05752-1329

Moederdag, voor elk wat wils
voor iedere beurs.

H. Houdelijke art.
Rietwerk
Kop en schotels
Koffiezetapp. enz.

v. bijzondere kwaliteit

Speelgoed

Bazar Sueters
Ruurloseweg 91 - Dorpsstraat 15 l



Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

* CAFÉ - RESTAURANT
* DANCING - DISKOTHEEK
* CAFETARIA
* SLIJTERIJ
* DIV. ZALEN TOT CA. 450 PERSONEN

NIEUW! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

WAND-EN VLOERTEGELS

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

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

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

8 mei moederdag
Ze is het waard om verwend te worden
met zo'n lekkere

TAART
Slagroom, Mocca,
Vruchten enz.

ECHTE BAKKER

®

VAN

Zutphenseweg 18, Vorden

5TICHTIfl£
QORPSCEOTRUm

GROTE
LU5TRUMVIERING

he
AANVANG 1Ö3O

A TU

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17
Vorden

tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Komfort-
sandalet voor
urenlang winkel-
plezier... 'n echte
prijstip voor
uw portemonnee. 24,-

Leren muil met
verstelbare gesp en

komfortabel voetbed.

20,-

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

Gezellige

dansavond en
meeting

in Hengelo Gld. op zaterdjJM7 mei a.s. in

ZAAL

IVIlClielS ('tAverenck).
Spalstraat 45, Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Zaal open 18.00 uur.
Entree f 6,- p.p.
Organisatie: de "Zwerfkei" en "Morgenrood".

s.v. Ratti s.v. Ratti
Houdt u van de voetbalsport

Meldt u aan als lid van de s. v. Ratti
Wij hebben plaats voor

Jong tot oud
Dames of heren

Jongens of meisjes
Opgave bij waarn. secr.

J.L.A.M. Huitink
RUURLOSEWEG 60, TEL 6429

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping
^^^ Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
^nfc en watertechnisch installateur

D

Laat nu uw SCHOORSTEEN-
VEGEN, kachel schoonmaken
en kleine reparaties bij:
Fa. G.W. Eskes,
Dorpsstraat 33, Ruurlo.
Tel. 2913 b.g.g. 1221.

DUNLOP TENNISBALLEN
kleur geel per tin a 3 st. 11,75

Martei

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

Sport- en jachtart.
Zutphenseweg 9
Vorden.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

f. f, VAMAT 2,$-

>f ti\ >f 3 re p &*

Moederdag Moederdag

Verrassingsaanbieding
Zonwering zolang de voorraad strekt

ROLGORDIJNEN
kleur: blauw - groen - bloemmotief m*%f%
1 50 breed x 135 hoog f 174,- nu 13Uf—

Aluminium zonwering
Kleur: gebroken wit, lamelbreedte 3,5 cm.

65 N 150 f 173, nu

60 X 110 f 163 -nu 123,

59 N 150 f 173 nu 130,

120 X 110 f 177 nu 134,

96 X 94 f 159 -nu 120,

RUURLOSEWEG 35, VORDEN. TEL 05752-1523
MEESTERSCHILDER.
RUIME PARKEERGELEGENHEID

Zwembad „In de dennen'
met de zwemlessen wordt begonnen
op maandag 16 mei a.s.

Inschrijfformulieren en opgave hier-
voor van maandag 9 mei t/m vrijdag
13 mei a.s. van 14.00 - 17.00 uur aan
het bad.
Eventueel nog de week daaraan vol-
gend.

Profiteer nu!

66 cm beeldbuis, stereo en teletekst,
met afstandsbediening, (ook voor
videorecorder). 90 voorkeurzenders.
Totaal 4 luidsprekers. Groot verm.
Vele extra's.
Catalogusprijs 3245,-.
Onze prijs 2845,-.
Nu met inruil oude KTV *

2495,-
22 CS 1260/10z

56 cm beeldbuis met afstandbedie-
ning - groene toets - muz. spr. scha-
kelaar 12 voorkeuzezenders. Aanslui-
ting v. hoofdtelefoon.
Catalogusprijs 2095,-.
Onze prijs 1859,-.
Nu met inruil oude KTV *

1595,-

nTi crfi
gS nrr

Draagbare kleuren tv met afstandbe-
diening, 12 voorkeuze stations. Aan-
sluiting voor hoofdtelefoon. Ook zeer
geschikt voor videorecorder weer-
gave.
Catalogusprijs 1245,-.
Onze prijs 1069,-.
Nu met inruil oude KTV * of goed
spelende zwart-wit portable TV

95O,-
* mits spelend en niet ouder
dan ca. 7 jaar. e.e.a. ter onzer
beoordeling.

Aanbiedingen zolang de voorraad
strekt.

66 cm beeldbuis. Afstandbediening.
Teletekst. 90 voorkeuzezenders.
Groene toets voor beeld en geluid.
Aansluiting voor: recorder, hoofdte-
lefoon, versterker installatie enz. enz.
Catalogusprijs 2895,-. Onze prijs
2445,-
Nu met inruil van oude KTV *

2195,-
26 CS 1006/30z

11! !

66 cm grootbeeld KTV klaar voor de
toekomst met 20 voorkeuzezenders
en automatisch zenderzoeksysteem.
Spraak-muziek schakelaar enz. enz.
Catalogusprijs 2075,-.
Onze prijs 1695,-.
Nu met inruil oude KW *.

1450,-
Wij leveren uitsluitend NEDERLANDSE Philips kleuren TV toestellen en videorecorders waarop wij 100%
echte Nederlandse Garantie en service verlenen!

F A. MULLINK
Akkermansstraat 9, Velswijk-Zelhem
Telefoon 08344-301

VERKOOP VAN RADIO EN T.V.
EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
EN REPARATIE-INRICHTING
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Vïerdaagsekrant Sparta
De tekst voor de advertenties voor de vierdaagsekrant dient uiter-
lijk vrijdag 6 mei ingeleverd worden bij drukkerij Weevers,
Nieuwstad 12.
De krant verschijnt 12 mei per post.

4-granen brood
Vanaf 11 mei bak de echte bakker een nieuwe broodsoort: het Viergranenbrood van
de Molen!! Als Echte Bakker heeft men de molenaar gevraagd om eens wat ver-
schillende granen te malen en te mengen. En dat is hem uitstekend gelukt.
Verenigd in de Stichting Echte Bakkersgilde, hebben de Echte Bakkers, de warm-
ste bakkers van Nederland, als geen andere ambachtelijke bakker banden met de
nog resterende wind- en waterkorenmolens.

Als sinds 1976 bakt men van het meel,
dat op 12 in ons hele land verspreid
staande molens, op wind- en water-
kracht aangedreven en door molen-
stenen wordt gemalen, een bijzonder
molenbroodje, dat "Bruin van de Mo-
len" heet.
Dank zij dit initiatief, waarop die 400
Echte Bakkers best een beetje trots
zijn, malen die 12 molens weer volop
broodgraan, kunnen jonge molenaars
het vak leren, hoort het vak van mo-
lenbouwer niet tot de uitstervende be-
roepen, kortom: zijn de vele topnen
restauratiegelden niet weg gegeven
aan het instandhouden van een
"plaatje".
Mede daarom en vanwege het puur
natuurlijke karakter van het Bruin van
de Molen, geniet deze broodsoort een
groeiende belangstelling door de "ou-
derwetse" broodsmaak, die het mole-
naarsvolkorenmeel aan dit brood ver-

leent.
Het was dan ook te verwachten dat er
een nieuwe molenbroodsoort zou ko-
men.

Op 14 mei wordt het Viergranenbrood
in de winkel van bakkerij van Asselt
ten doop gehouden. Zoals de naam al
aanduidt zijn in het brood vier graan-
soorten verwerkt: tarwe, gerst, mais
en rogge. Ze geven het brood een na-
tuurlijke malsheid en een geheel ei-
gen bakaard.
De eenvoud van de receptuur is even-
redig omgekeerd aan de rijke smaak
van dit broodje, waaraan de bakker
niet meer heeft toegevoegd dan water
- gist - zout en wat eiwitten om het rij-
zen te verbeteren.
Van dit nieuwe brood verwacht men
dat het een welkome aanvulling zal
betekenen op het toch al royale aan-
bod aan "gezonde" broodsoorten.

Dorpscentrum 5 jaar
A.s. vrijdag en zaterdag kulturele manifestatie van diverse verenigingen.
Meer dan 200 personen werken aan het programma mee.
Op 7 mei is er bal na.
Kaartverkoop, Dorpscentrum en Amrobank.
Breng een bezoek aan de manifestatie, het is de moeite waard!

Programma Lustrumviering 6 en 7 mei 1983
1. Sursum Corda Muziek van 19.30-19.45
2. Volksdansen Kinderen van 19.45-20.00
3. Kinderkoor i.s.m. Nuts Blokfluit en

Melodicaclub van 20.00-20.15
4. Vordense Toneelvereniging van 20.15-20.45
5. Majorettes i.s.m. Drumband Sursum Corda van 20.45-21.00
6. Volksdansen Ouderen i.s.m. Boerenkapel van 21.00-21.15

PAUZE
7. Concordia Muziek van 21.45-22.00
8. Drumband Concordia i.s.m. Majorettes van 22,00-22.15
9. Toneel Jong Gelre van 22.15-22.30

10. Volksdansen De Wikke van 22.30-22.45
11. Zangver. Excelsior - Dameskoor van 23.00-23.15
12. Vordens Mannenkoor van 23.15-23.30

Laatste kans "Vorden"
Het eerste elftal van "Vorden" speelt
zondagmiddag thuis de laatste com-
petitiewedstrijd tegen de Hoven.
Voor Vorden een uitermate belangrij-
ke wedstrijd. In elk geval dienen de
geelzwarten, die een punt achterstand
hebben op Hercules, de volle buit te
halen. Indien echter Hercules de volle
winst pakt tegen de Witkampers dan is
de droom van Vorden om na eenjaar
weer terug te keren in de KNVB, voor-
bij. Hercules is dan de derde club uit
de Hoofdklasse die promoveert.

Hemelvaartsrit
"De Graafschaprijders"
Liefhebbers van een orienteringsrit
kunnen op Hemelvaartsdag al vroeg
in de morgen aan hun trekken komen.
Namens de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" hebben Bert Regelink
en Harry Horsting een rit uitgezet met
een lengte van circa 50 kilometer. De
start is 's morgens bij cafe-restaurant
Schoenaker.
De Hemelvaartsrit is de tweede rit
meetellend voor het clubkampioen-

schap van "De Graafschaprijders"
voor leden en niet-leden. Het is tevens
de tweede rit voor de fraaie clubpla-
quette. De rit is zowel voor A en B als-
mede voor toerrijders georganiseerd.

K.P.O. sluit
voorseizoen af
Twee en vijftig dames van de K.P.O.
hebben een gezellige reisje gemaakt
naar Amsterdam. Na de koffie, welke
in Amersfoort werd gebruikt ging
men naar de Huishoudbeurs. De da-
mes lieten zich uitgebreid voorlichten
omtrent de allerlaatste nieuwtjes.

Na flink wat kilometers belandde men
op de terugreis in Zevenaar. Terug in
Vorden werd in cafe-restaurant
Schoenaker een uitgebreid diner aller
eer aajaiedaan.

Maandag 9 mei verzamelen de K.P.O.
dames zich voor een tocht per f u:K
naar De Boggelaar. Aldaar zullen'de
dames gaan kegelen. Daarmede slui-
ten d^lames een alleszins geslaagd
voorswRen af.

Hi! iH 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. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.1)0 tot l 1.00 uifr - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Ophalen huisvuil
Op Hemelvaartsdag (12 mei a.s.) zal er
geen huisvuil opgehaald worden. Het
huisvuil dat anders op die dag opge-
haald zou worden wordt thans op 19
mei a.s. opgehaald.

2. Verleende bouwvergunning, publica-
ties ingevolge de Wet Arob

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft U onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de N.V. P.G.E.M. Utrechtse-
straat 85 te Arnhem, voor het bouwen
van een traforuimte aan de Enkweg te
Vorden.
2. Aan de heer E.V. Gatacre, Wiersse-
rallee 9 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk veranderen en vergroten van de
woning aan de Wiersserallee 4 alhier.
3. Aan de heer J. Korenblik, Zelstweg
2 te Vorden, voor het plaatsen van een
kunstmestsilo aldaar.
4. Aan de heer A. Pellenberg, Laren-
seweg l te Vorden, voor het gedeelte-
lijk vergroten van een kantoor met
doorloop aldaar.
5. Aan de heer J.B.W. Aartsen, Brin-
kerhof 43 te Vorden, voor het bouwen
van een schuurtje aldaar.
6. Aan Nedac B.V. Nieuwstad 4 te

Vorden, voor het veranderen van de
voorgevel van het pand Enkweg 17 al-
hier.

3. Sluiting gemeentesecretarie en afde-
ling Gemeentewerken op 5 en 6 mei a.s.
In verband met de aanwijzing als na-
tionale feestdag van de 5e mei zullen
de gehele gemeentesecretarie en de
afdeling gemeentewerken gesloten
zijn.
In verband met het jaarlijkse pcrso-

neelsreisje zullen de gemeentesecre-
tarie en de afdeling gemeentewerken
ook op de 6e mei gesloten zijn. Wel is
op die dag het bureau Bevolking en
Burgelijke Stand van 9.00 tot 12.00
uur geopend.

Het opgeven van kadavers kan op 5
mei rechtstreeks bij het slachthuis ge-
beuren (tussen 10.00 en 12.00 uur), op
6 mei kunt u normaal naar het ge-
meentehuis bellen.

Nationale Herdenking 1983
Heden avond woensdag 4 mei

De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940 wanneer of
waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, als-
mede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgeko-
men, zal dit jaar worden gehouden op woensdag 4 mei.

Evenals in 1982 is het programma voor deze dodenherdenking als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang, t.w. 21.09 uur, zullen
van alle openbare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok worden
gehangen. Particulieren 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 deelnemen, worden verzocht om ui-
terlijk 19.50 uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aanwezig
te zijn, waarna men zich gezamenlijk naar de graven van de geallieer-
de bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden,
zal begeven. Op deze graven zal door de burgemeester namens het ge-
meentebestuur van Vorden een krans worden gelegd.

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

5. Daarna worden degenen die daaraan behoefte hebben, in de gelegen-
heid gesteld een eenvoudige hulde te brengen door het leggen van
bloemen.

Met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond zul-
len geen toestemmingen worden verleend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt.

Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

5 mei Bejaardenkring Dorpscen-
trum

6 mei Lustrumviering Dorpscen-
trum Jong (>4fc

7 mei Lustrumvierin^borpscen-
trum Jong Gelre

9 mei KPO fietstocht
13 mei Jong Gelre alg. voorjaarsver

Hotel Bloemenclaal
17 mei NCVB Dorp^krum
17 mei Avondvierdaagse
18 mei Avondvierdaagse
19 mei Avondvierdaagse
19 mei Bejaardenkring reisje
20 mei Avondvierdaagse
23 mei Jong Glere sportdag

Appies Happies de Veldhoek
25 mei HVG Vorden Dorp
28 mei Jong Gelre buitensportdag

te Borculo
31 mei Fietsvierdaagse VRTC

1 juni Fietsvierdaagse VRTC
2 juni Fietsvierdaagse VRTC

• 2 juni Bejaardenkring Dorpscen-
trum

3 juni Fietsvierdaagse VRTC

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

Wildenborchers organiseren
verkooptentoonstelling
In het buurtschap Wildenborch neemt de Kapel een belangrijke plaats in. Meerde-
re malen hebben de bewoners de handen uit de mouwen gestoken om daadwerke-
lijk te helpen wanneer de Kapel vernieuwd of gemoderniseerd moet worden.
Zo ligt er momenteel weer een "fikse" begroting op tafel. Op het oude gedeelte van
de Kapel moet de dakbedekking namelijk vernieuwd worden. De geraamde kosten
bedragen f. 5300,-.

Wat zegt men dan in de Wildenborch?
Daar moet wat aan gedaan worden.
Zo ook de gedachten van de dames
Fryda te Lindert, Wil Kok, Rie Klein
Breteler en Diny Staring. Deze dames
organiseren namelijk op vrijdagavond
13 mei een verkooptentoonstelling in
de Kapel, waarvan de baten dus ten
goede komen aan de Kapel, 's Avonds
kan men in de kapel terecht. De eigen
gemaakte spullen op handvaardigheid
mogen echter niet direkt gekocht wor-

den. Nee, tot 19.30 uur kan men rustig
rondkijken, een kopje koffie drinken,
een praatje maken e.d.
De verkoop begint dan vanaf half
acht. Dit alles om eventuele "laatko-
mers" ook de gelegenheid te geven
wat te laten zien, maar wat belangrij-
ker is wat te verkopen.
Momenteel hebben de organistoren
al een leuk aanbod van diverse artike-
len voor deze verkooptentoonstelling
binnen.

Prinses Julianaschool
Wildenborch krijgt vrijwel
zeker een kleuterafdeling
Het is een bekend gegeven dat buurtscholen het momenteel moeilijk hebben om
het vereiste aantal leerlingen van 24 te halen. Geheel anders ligt het hij de Prinses
Julianaschool in het buurtschap Wildenborch. Deze school telt momenteel 32 leer-
lingen, dus ruimschoots boven de norm.

"De komende zes jaren behoeven we
ons bovendien geen zorgen te maken.
We blijven in deze periode in elk geval
boven de 30 leerlingen zitten", zo ver-
telde ons het hoofd der school de heer
H.J. Kok.
Momenteel stelt het schoolbestuur in
de Wildenborch verwoede pogingen
in het werk om een kleuterafdeling
van de grond te krijgen. De heer Kok
hierover: "Ik denk dat ons dit lukt.
Voor een kleuterafdeling heb je vol-
gens de wet acht kleuters nodig. We
hebben er momenteel al zeven. Er
zijn nog enkele gesprekken gaande
met ouders van kleuters die juist op
het "grensgebied" van de Wüden-
borch wonen.
De gemeente Vorden is ook sterk
geïnteresseerd. Ik krijg regelmatig een
telefoontje met de vraag "hoe staat het
er mee", zo zegt de heer Kok.
De vraagstelling van de gemeente

Vorden is begrijpelijk.
Onlangs moest namelijk een kleuter-
school in het dorp worden gesloten.
"Wanneer de kleuterafdeling bij ons
definitief van de grond komt dan kun-
nen de kleuters terecht in het derde lo-
kaal van onze school. De onderwijze-
res die in het dorp de kleuterschool
moet verlaten kan dan bij ons komen.
De gemeente Vorden heeft de spullen
van de school in het dorp zo lang voor
ons opgeslagen. Ik heb goeie hoop dat
we in elk geval op l augustus 1984 van
start kunnen gaan. We hebben nog
even gedacht aan augustus van dit
jaar. Dit zal waarschijnlijk niet luk-
ken", aldus de heer Kok.
Vooreen buurtschap heeft de Prinses
Julianaschool een groot aantal leden.
Niet minder dan 102 personen staan
als lid ingeschreven. Intussen is de
voorlopige medezeggenschapraad op
school omgezet in een definitieve.

Familie
zaalvoetbaltoernooi
Zaterdag 7 mei wordt er vanaf 8.30
uur in de sporthal 't Jebbink het jaar-

houden, geo-ganiseerd door de zaal-
voetbalvereniging Velocitas. In totaal
zullen hieraan 12 teams meedoen, die
een gastspeler in hun midden mogen
hebben. Het toernooi is vorig jaar ge-

lijkse familie-zaalvoetbaltoernooi ge- wonnen door de familie v.d. Vlekkert.

Zaterdag afschieten
deelname formulieren

Zaterdagmorgen wordt doormiddel van een z.g. Blaazer/Kanon de deelna-
meformulieren afgeschoten op het marktplein. Ook /ijn dan bij de stands
van diverse verenigingen deelnameformulieren te verkregen, deze kunt u
gebruiken in de grote zomeraktie van de Vordense Winkeliersvereniging.

Hier. Iets moois van de juwelier.
Omdat we zoveel van je houden
om je geven. We zeggen dat
niet zo vaak.
Maken het je niet makkelijk.
Misschien is het daarom
moederdag. Om ongemerkt
"dank je wel" te zeggen.

Oö juwelier
siemennk

j O' oo- opticien
zutphenseweg 7 - vorden.

Shell boekje uit de kranten bak
en even 4 cent korting halen

U kunt nog twee maanden profiteren van de
kortingcoupons uit het Shell helpt-boekje.
Dus: leg dat boekje in uw auto en gebruik het.
Anders krijgt .u nooit alle coupons op.
En dat zou zonde zijn, nietwaar?

Tot ziens bij:

TANKSTATION AUTOSHOP

KUYPERS Tel. 1393



Zomeraktie Vordense Winkeliersvereniging
In de maand mei organiseert de Vordense Winkeliersvereniging een fantastische /oineraktie.

U kun t e lke /ate.rdag in mei t iental len prijzen winnen van 50 en 100 gulden hij de deelnemende
winkeliers . Ook worden er 's morgens om 10.00 uur waardebonnen van K) gulden tussen de cleel-
nametbrmulierei l afgeschoten op het pleint je voor de kerk. Het geld ligt er dan als het ware voor
het oprapen. De afgeschoten deelnameformulieren worden geldig als u voor meer dan 5 gulden
koopt bij de deelnemende winkel ie rs . Bent u tijdens het afschieten n ie t aanwe/.ig dan k u n t u de

dag nog deelnameformulieren bij de stands van de di\ <i ig ingen afhalen. Wanneer
dus vaak in Vorden koopt, maakt u ook vaker kan- Ie p r i j / c n .

Moederdag - Bloemendag

Zoekt U nu eens echt iets
leuks op bloemengebied?
Dan weet U bij ons niet
wat U ziet!

r rBloemsierkunst

Grady Klumper
Dorpsstraat 19, Vorden. Tel. 1436.

Leverbaar t/m
maat 57

. Dé manier om met een maatje meer
er toch vlot uit te zien

ZUTPHENSEWEG 29 - VOADEN- TEL 05752-1971

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

Oma- en opafietsen
Race- en trimfietsen

vanaf

vanaf

voor op de camping 297,50

Tweewielerbedrijf KUYPERS
Dorpsstraat 12, Telefoon 1393, Vorden.

ff
begint m§t een goed advies

over meubelen - tapijten - gordijnen - wanden - verlichting en kleuren.
Neem eens contact met 4fc op - wij kunnen U nog veel meer vertellen.

signatuur van beter woonkomfort
vorden • dorpsstraat 22 • tel. 05752-1314
warnsveld • rijksstraatweg 108 • tel. 05750-23346

Nieuw in onze collectie Arabia serviezen uit Finland
Een „design" onder de serviezen. Als introductie hebben wij voor U een pakket samen-
gesteld bestaande uit:

4 platte borden, 4 diepe bordjes,
1 grote schaal en 1 kleine schaal
met een verkoopprijs van f 224,- ter introduktie bij ons 139,

Moederdag
Speciaal voor moeder deze week

2O% KORTING
e damestassenop a

bij uw vakmanschoenwinkelier.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Verwen moeder
met een

Taart
Gebak off
bonbons

van

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

VOR

Vinotheek Smit
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 05752-1391

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

„Se Herberg"
Dorpsstraat lOa

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

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

Voor lekker brood
en fijn banket

naar de bakker die op kwaliteit
let!

Warme Bakker
OPLAAT

Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

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

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

Informeer geheel vrijblijvend bij:

Rijwielbedrijf "Tragter"
Zutphenseweg 85, Vorden. Telefoon 1256

GAZELLE UNION FONGERS

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318



DEN
Een geslaagde moeden
met bloemen op bed
grote sortering verse snijbloemen
volop keus in bloeiende en groene planten

Alstublieft
IxdnCleladr compleet met kaars en rozet van 9,95 voor 7,25

Leuke plantenbakjes vooreike beurs vanaf 9,50

Voor kwaliteit en service naar

Bloemenspeciaalzaak J.J. Dijkerman
ZUTPHENSEWEG 5 - VORDEN - TELEFOON 05752-1334

Parkeren
Tijdens de aktie/aterdagen is parkeren geen probleem, /.o /ijn o. a. de volgende pa men
beschikbaar: bij ca i Pantotïeltje, Hotel Bakker , Veenendaal Supermark t , Super

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

Deelnemende verenigingen 7 mei
Dit zijn de medewerkende verenigingen op zaterdag 7 ITK ilvereniging Ra t t i , de I . .H . IU)

Stichting Jeugdsoos, de Deldense Buurtvereniging, Vogelvereniging On en, Het
Vordens Mannenkoor, en gymnast iekverenig ing Sparta.

exclusieve
trouwreportage.

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

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

Haal, eet of drink waar U kwaliteit en gezelligheid vindt

Ruime zitgelegenheid binnen - Groot buitenterras.

Sensationele moederdag verkoop
Far west canvas

pantalons
Tip Top

dames zakdoeken
Brabantia
shopper

3 kop en
schotels

een gewassen carotte model
op achterzakken 2 ritsen
smal toelopende pijpen

normaal bij ons 49,50 nu

per 3 stuks in luxe doos
geweven ruitjes
normaal 4,95
nu per doosje

handig en sterk
normaal 69,-

nu

diverse modellen
normaal 4,25 p. st

nu 3 stukswaskorf
met deksel: normaal 24,50 nu

39,50 3.5O K SOwdEurW14,95
40 delige

sola cassette
Leren

riempjes
Curver
Badbox

Brabantia
raamwasser

Nicohentje
badlakens

Dames
blouses

1,5 cm breed
in vele moderne kleuren

normaal 3,95
nu 2 stuks

inhoud 35 liter
normaal 22,95

nu

een prachtig bestek
normaal 250,-

nu

met borstel en
telescoop steel.
normaal 24,95

nu

in vele modellen
met lang en korte mouw
normaal 25,-en 29,50

nu

m diverse sportieve modellen
maat 70 x 130
normaal 19,95

nu

198,-17,50 14,9519,95 15.-
Flair combi

plus
Uni

baddoekenWat mooi (s) voor Moede r in vele kleuren
zware kwaliteit
maat 50 x 100

normaal 9,95 nu

voor vele dingen te
gebruiken.

Normaal 22,50

Voor moeder en vader
Met Wörishofer Fussbet
Dat loopt lekker voor maar 14,5ODeze originele Zweedse klomp

koopt u nergens zo voordelig

B.K. 5 delige
pannenset

Brabantia
droogmolens

Herenklomp zwart en bruin

voor gas en electra
incl GRATIS fluitketel

in 2 modellen
normaal 226,- nu

topspinner 5 jaar
garantie. 40 en 50 mtr.

normaal vanaf 98,-
nu vanaf

Damesklomp wit en blauw

198
verenigingen let op uw kas!!!
Ook op deze superaanbiedingen
geven wij de bekende
sponsormunten.

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Vanaf nu: halve prijs op de nog in voorraad zijnde

Stoelen - Tafels - Kasten
Kleinmeubelen - Ledikanten
Beddegoederen - Lampen etc.

Uitsluitend a contant

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V

ROLLUIKEN
SPOORSTRAAT 28
05735 2000 RUURLO

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

Moederdag - geschenkendag
Vanzelf een uitgebreide collectie plan-
ten, bloemen, aardewerk etc.

Uniek aanbod:

Hydro-pot compleet met plant
Terra, jaarrond tuinierkalender

Grote Begonia voor een kleine prijs

Speciaal gemengde Moederdag boeketten.

Uw service bloemist

b.v.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508.

U weet net zo goed als ik dat het geen wat Moeder
allemaal doet eigenlijk onbetaalbaar is, maar wel
betaalbaar is, zo'n heer/ijk

lichtlopende fiets
van

RIJWIELBEDRIJFv/h

"TRAG1ER"
ZUTPHENSEWEG 85, TEL. 1256.

GAZELLE UNION FONGERS

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

Bloemen voor die vrouw
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bestel voor moederdag zo'n
heerlijke koude schotel met
puur rundvlees en echte mayo-
naise. Zoals het hoort.
Onze koks maken er iets fijns
van.
Bondsrestaurant
„de Rotonde", tel. 1519,
Vorden.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735 2000 RUURLO

Bejaardenboottocht 1983
Zo U weet is de bekende Vordense be-
jaardentocht, dit maal in het mooie
vroege voorjaar en wel op dinsdag 31
mei a.s.

U hoeft niet in het bezit te zijn van een
pas. Alle deelnemers kunnen op een
kollêktieve pas.

Opgave voor deze bootreis naar Emme-
rik, beslist voor 16 mei a.s. i.v.m. de
aanvragen van deze gezamenlijke pa-
pieren.

Zoals alle jaren belooft het weer een
mooie reis te worden.

Namens het bestuur
G. Remmers,
G. Eijerkamp.

OPGAVE:
Van Ark, Kluvers,

Zutphenseweg, tel. 1318

Helmink, Zutphenseweg, tel. 1514

KI. Hekkelder, (Hassmk), tei. 1332.

Geef moeder
een sportief geschenk

TRAININGSPAKKEN,
MAJO'S
BALLET- en GYMSCHOENEN
TENNIS- en BADMINTON ART.
SPENCERS, TRUIEN, JACKS
PRISMA JAGERSKIJKERS

»
Jacht- en Sportartikelen

Zutphenseweg 9, Vorden.

Martens

TAARTEN
horen bij moederdag
Maak die dag gezellig met o.a.

- SLAGROOMTAART
- KWARKTAART
- MOKKATAART
- VRUCHTENTAART
- CHIPOLATATAART

Alles vers van de Warme Bakker

Bestel tijdig bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

met
Televisie

reparaties
_ direct

u naar

uw vakman
van vertrouwen

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zèff meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Perkplanten Perkplanten

Verkoop vanaf zaterdag 7 mei o.a.

Garaniums, Fuchcia's, Petunia's,
Afrikanen, Salvia's enz.

HUITINK
RUURLOSEWEG 60, VORDEN. TEL 05752-6429

REPARAT IK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphei,
Tel. 05750-15410.

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel 05750-13813

Autorijles in
Schakelauto of automaat?

informeer bij

Autorijschool
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden
Telefoon 2783

Rijkserkend

Adverteren
doet

verkopen!

Bloemen voor die vrouw
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman.

Aanstaand echtpaar, beiden
werkend zoekt passende
woonruimte bijv. deel van
boerderij of huis in omgeving
Hengelo Gld.
H uur ca f 400,-
Telefon 05753-3218.

NIEUW VAN
UW ECHTE BAKKER.

viergranenbrood
van de
molen

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Voor moederdag volop keuze in

koffers
tassen
portemonnees
paraplu's (knirps)

LAMMERS
Meubelen -Tapijten - Lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 05752-1421.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

MOEDER zorgt er voor dat de bood-
schappen gehaald worden, en heeft
dus een

1 e KLAS FIETS
nodig.
We hebben ze te kust en te keur voor U
in voorraad. Kom ze zien en berijden bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, TEL. 1393.

Ruime keuze in

Zwembroeken en -shorts
Meisjesbadpakjes
Zwemvliezen
Duikbrillen
Zwembanden

letds doeltreffend!

Jacht- en Sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden.

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

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

Café-Restaurant

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

Vier rijke gouden
granen: tarwe, gerst,

maïs en rogge leveren
de volkorenbestanddelen.
De korenmolenaar maalt

ervoor, uw
Echte

Bakker
bakt 't.

Alleen bij
uw Echte
Bakker verkrijgbaar!

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384



CONTACT VIERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 5 mei 1983
45e jaargang nr 8

Wc laten moeder blozen
met brutale prijzen!
\ Komt dat even mooi uit: speciaal voor Moederdag VfilUCO bartlfitt ^BB <rfw. niPPtmarnari
=1 ho««-Drile^lane«nrftllor*lofiilnmoiiKolonunnr H1HAJ MB l WW* ^ » ö* P» UK CLïTldrydlivoor

scherpe prijzen Ingekocht. En daar kunt u prachtig
van profiteren. Bekijk gerust de robuuste kwaliteit,
let meteen ook even op de prijskaartjes,
zo zit moeder (en de rest van 't gezin) voor

weinig geld op rozen.
wie van 't gezellige bultenleven
houdt stapt vandaag nog bij de
brutale kruidenier binnen.

\7ftiMS-

peren,
pot 560 ml

Homburg
achterham,
blik 453 gram

Pilchards in
tomatensaus,
blik 425 gram
unox soep,
4-bordenblik, groente,
kip of tomaat
Rundvlees
bouillon,
potje 340 m l
Kippevlees
bouillon,
potje 340 m l

199

499

199

jftSSErd N Basterd-
«akar | suiker

zak 500 gram,
i wit, geel of bruin

145

Dieetmargarine,
kuipje250gram, H"
VrijProdukt_ -«SBS 99
Croma,
pakje 200 gram 80
Halfvolle
kofflemelk,
flacon 1065 gram 179

119

159

159

Frisdrank,
literfles,sinas, cola of drink 79
Tweedrank,
literpak, abrikoos/sinaasappeLftft
of perzik/sinaasappel 199

Burcht verse
kapucijners,
pot 0,72 liter
Kersen,
5/4 POt

vieesbouillon,
12 tabletten, voor
6 liter, Vrij Produkt •
Roosvicee,
fles 0,6 liter _

:179
249

Confilux extra
jam conf iture,
pot450gram,ananas, ^icn
abrikoos,kersenof aardbeien! 69
Osteila hazel-
nootcrème, 1?g

49

Filter-
sigaretten,
pakje 2 5 stuks,
Vrij Produkt

275
pot 450 gram

'heebiskwie,
)ak 175 gram

Bourbon
pudding,
diverse smaken 79

Gouda's Glorie
tafelmargarine,

Groenteman
199

kuip 500 gram 149
Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling. Prijzen geldig t/m 7 mei a.s.

:'4': •:•.-.
Instant

Cötes du
Roussillon,
fles 0,7 liter

i

DomRamos
sherry, .„
fles 0,7 liter, diverse smaken 499
Pandin de
Lussaudière,
'n rode Franse wijn, ^^ ̂ ^
f les 0,7 liter 4voor10,OO
Keiler Geister,
fles 0,7 liter 4 voor 10,00

Appel-
stroop,
pot 450 gram,
Vrij Produkt

Bon-o-mei
karnedrank,
literpak, perzik of aardbei _159
Azijn,
flacon11/2liter

Slagerij
Zilvermerk

OD

Ï,pak250gram,
gemalen, m
vacuüm verpakt, •• --_
Vrij Produkt •••• 547

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 4 t/m 7 mei a.s.

X. si 199

Gebroken
sperzie

f bonen,
heel blik

79
Patat f rites,
diepvries, kilozak _ 129
Campina vanille
ijs,
literbak 179

•̂  i v/U L,
pak 500 gram 69

Vita vissticks,
diepvries, pak 250gram **r\
a 10 stuks 149

Campina
ijshoorntjes,
doos 8 stuks _ 499

Ulat dh land nodig heeft is een brutale kruidenier

PRUS-SIAG
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5. VORDEN .



BASIS 505 GL 2-LITER 5-BAK

Extra's
— elektrisch te bedienen

schuifdak
- stereo radio met stereo

cassettespeler type
Philips AC 720
met 2 speakers

— rubber zijstrips
— blauwe tweedbekleding
- deurpanelen met tweed

afgewerkt
— centrale armsteun in

rugleuning achterbank
— vernismetaallak Gris

Winchester (6-WIN)
donkergrijs metaallak

— wielplatenzoalsopSRen
STI

— rechter van binnenuit
verstelbare buitenspiegel

— opbergvakken in
rugleuningen

- regelbare
dashboardverlichting

— passagiershandgrepen
achter

— verlichting
dashboardkastje

— plafonnier achter
— type-aanduiding

,,SELECT" op kofferklep
en op achterstal carrosserie

Klientenprijs f 28.495,-

De zuinigste. Bij 90 km / u
constant in z'n vijfde
versnelling
rijdt de Horizon Diesel 1 op
22,2 Waarmee hij de zuinigste
van alle diesels is
De snelste. De Horizon
Diesel heeft een 47 kW (65 pk)
motor van 1905 cm3 En dat is
te merken Van O tot 100 in 17 9
sec En wat z'n top betreft is-ie
de snelste in z'n klasse
156 km/u
De royaalste. Een Horizon
is een royale auto En werd
voor '83 nóg royaler Dus heeft
ook de diesel 6 cm extra been-
ruimte achterin En een met
liefst
10% vergrote bagageruimte
En wat de Horizon als enige
diesel in z'n klasse standaard
heeft: f> deuren!

Elke Talbot heefl zes |aar garantie op
de carrosserie tegen doorroesten van
binnenuit
Horizon Diesel vanaf ( 21.595,-
(incl BTW.excl allevenngskosten)

S'6-1

to.v. cosmo
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

De Stoven 5, Zutphen, telefoon: 05750-22181
Kwinkweerd 15. Lochem, telefoon: 05730-2441

ZONDAG 8 MEI

P.P.M. SHOW BAND
Donderdag 12 mei Hemelvaartsdag The Tramps

Zondag 15 mei Liberty

Hl ENGE LO GL O 05753-1461

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Het badseizoen begint weer
Voor een grote en modieuze kollektie
badkleding en voordelig

RUURLO

Badpakken,.., 33,95
Bikini's - 29,95
Kinderbadpakjes , 19,95
Badlakens . - 19,95
Zwembroeken v.a 18,95
Zwembroeken J0ngensva 9,95

TAPIJTREIIMIGEN

ook voor uw
^stoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Opheffingsuitverkoop
vanaf 9 mei t/m 9 augustus 1983

1O tot 20 %

Speelgoed - hobby - sierraden en kado art.

Opheffingsuitverkoop

POELMAN
Burg. Galleestraat
7251 EB Vorden

Tel. 05752-1364

Met toestemming van de
Kamer van Koophandel te
Zutphen.

Z.V.V. Velocitas
MET VIER TEAMS IN DE COMPETITIE

IS DIT MOGELIJK?!
Nieuwe leden, alsmede coaches, kunnen zich

aanmelden bij:

N. BANNINK, Berend v. Hackfortw. 3. Tel. 2378
H. TEUNISSEN, Brinkerhof 9. Tel. 2960

Dealer

LM.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163

Nieuw in ons programma!
Bögballe kunstmeststrooiers
Kyllingstad ploegen

Deense kwaliteit tegen zéér gunstige prijzen.

— Naast diverse inruiltractoren:
enige gebr. opraapwagens, waaronder een zeer mooie
Frisstein.
div. gebr. kunstmeststrooiers.

Gebruikte:
hooibouwmachines o.a. div. combi hooiers, C2 330
superhark. Acrobaten, Gebr. trommelmaaier PZ
CM 210 (zeer mooi met verstelbare maaihoogte).

'N GAZELLE FEESTFIETS
Verjaardag. Diplomadag. Jubileumdag.

Allemaal cadeaudagen. Is de grootste wens een fiets?
Geef een Gazelle!

Een feest om op te zitten en op weg te zoeven.
Niet voor niets is Gazelle Neerlands favoriete fietsmerk.

Van koplamp tot achterlicht een klasse apart.
Dat geldt voor alle 25 modellen. Kom die feestfietsen
bekijken en neem dan ook onze Gazelle-folder mee.

* Verwen uzelf met 'n Gazelle, bij de vakman:

FA. SLOTBOOM S
KIEFTENDORP 11, HENGELO GLD.
TELEFOON 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden
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