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Gerrit Bloemendaal
schutterskoning tijdens oranjefeest
Al waren de weersomstandigheden niet al te best, toch heeft de Vordense bevolking er donderdag een gezellig Oranjefeest van
gemaakt. In het dorp waren fraaie versieringen aangebracht waardoor een speciaal sfeertje ontstond. Tijdens de aubade bleek
dat de regendruppels de pret niet mochten drukken. De schoolkinderen waren in grote getale aanwezig om met muzikale me-
dewerking van Sursuin Corda het Wilhelmus te zingen en te luisteren naar een toespraak van Burgemeester Vunderink.
Het feest op zich was overigens de dag ervoor, woensdagavond, reeds ingezet. Vordens Toneel voerde toen in het dorpscen-
trum het toneelstuk "Jong zijn we maar eenmaal" op.

Geslaagd

Het traditionele vogelschieten trok zo'n
160 deelnemers, bijna 100 minder dan
vorig jaar. Desondanks werd met en-
thousiasme geschoten. Gerrit Bloemen-
daal liet duidelijk zien dat het geen be-
letsel behoeft te zijn wanneer je met een
beslagen bril moet schieten. Gerrit had
eerst een paar keer geoefend om vervol-
gens om exaxt 12.28 uur de vogel naar
beneden te halen.
Snel naar de Pantoffel om mede-schut-
ters van een drankje te voorzien en dan
op zoek naar een koningin. Gerrit zocht
en zocht en had er toch niet zoveel trek
in om met een "vrijgezelle" dame de
huldiging te ondergaan. Gerrit nam het
zekere voor het onzekere en vond me-
vrouw Alie Krijt bereid om voor deze
ene keer als Koningin te fungeren.
"Dan ben ik na Koninginnedag weer
lekker vrij man", zo moet Gerrit ge-
dacht hebben.
In de Stationsweg werd tezelfder tijd
ringsteken per dogkar gehouden. Dit
werd georganiseerd door de aanspan-
ning "In de Reep'n".

Een aantal van de deelnemende dames
had er op gegeven moment danig de
smoor in. Het bleek namelijk dat één
deelneemster voor de tweede keer plaats
nam in de dogkar. En dit zette kwaad
bloed, want, zo riepen de dames "wij
hadden ook wel graag twee keer willen
deelnemen". De voorzitter van "In de
Reep'n" zat danig met deze reakties van
de deelneemsters in zijn maag en ver-
telde ons dat het beslist niet de bedoe-
ling is geweest om één dame voor te
trekken. "Er was iemand ziek geworden
en daardoor werd die dame vervangen
door een andere en toevallig door
iemand die reeds had deelgenomen".
Zo legde Norde uit.

De Stichting Jeugdsociteit organiseerde
's morgens in de grote zaal van het
dorpscentrum een jeugdprogramma.
Christiaan Rémark trad daar op met
zijn jeugdprogramma "Sim Sala Bim".
Een programma dat bij de jeugd goed in
de smaak viel. In stromende regen
vertrokken de wat oudere kinderen

tezelfder tijd voor het maken van een
oriënteringsrit per fiets.
De eerste prijswinaars hierbij waren:
Raymond Lichtenberg (jongens klas 6);
Hetty van de Bert (meisjes klas 6);
Barny Visser (jongens klas 5); Annet
Sloetjes (meisjes klas 5); Dirkjan Klein
Bramel (jongens leeftijd 13/14 jaar);
Marjan Bakker (meisjes 13/14 jaar);
Mienke Jansen (14 jaar en ouder).
In de middaguren organiseerde de Vor-
dense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" een trial waarvoor
een flinke publieke belangstelling

-bestond. De toeschouwers konden
genieten van spectaculaire
behendigheidswedstrijden op speciale
aangepaste motoren. Aan het middag-
programma werd meegewerkt door de
muziekvereniging "Concordia".
In de verschillende horeca-bedrijven
was het 's avonds gezellig druk en werd
er menig "Oranje bittertje" of ander
geestrijk vocht genuttigd. Dit alles
onder het motto "de gehele dag nat van
buiten dus nu maar nat van binnen!

\ erzetsheri n neri ngskru is
De heer W. Spanhaak werd in de Amsterdamse Nieuwe Kerk door
H.M. Koningin Beatrix het verzetsherinneringskruis opgespeld.

De heer Spanhaak ontving deze onderscheiding voor het werk dat
hij in de oorlogsdagen verrichtte in het verzet.

Een verdiende eervolle onderscheiding. Proficiat!!
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Burgemeester Vunderink: "Gedram om instelling
provincie Twente doet me denken aan sanitaire
noodstop"
Met uitzondering van de heer G.J. Bannink (Gelderland moet Gelderland blij-
ven) besloot de raad van de gemeente Vorden woensdagavond adhesie te betui-
gen aan de gewestraad om het wetsontwerp splitsing Overijssel in zijn voorlig-
gende vorm af te wijzen.
Burgemeester Vunderink zei zich heel goed te kunnen voorstellen dat de mensen
zich afvragen "waar zijn we mee bezig". "Het gedram om de instelling van een
provincie Twente doet me denken aan een sanitaire noodstop. Je hoort niemand
meer spreken over versterking van de taak van de gemeente", aldus Vunderink
die hoopte dat de regio tot een eensluidende stem zal komen.

De heer B. van Tilburg die namens de
fraktie van de P.V.D.A. het woord
voerde wees erop dat men de situatie

van vandaag niet zomaar schouderop-
halend aan zich voorbij kan laten gaan.
"We staan echt niet te trappelen om een

doorn", aldus Geerken.

De heer H. Tjoonk (fraktievoorzitter
V. V. D.) schaarde zich schoorvoetend
achter het voorstel van B&W. Hij vond
wel dat het allemaal "gekkenwerk" is
waar de overheid momenteel mee bezig
is. "Precies wat we niet willen is ons
overkomen. Ik wil niet naar Twente,
niet naar Zwolle, maar ik wil in Gelder-
land blijven", aldus sprak Tjoonk.

De heer G.J. Bannink (eenmansfraktie)
vond het onbegrijpelijk dat in deze tijd
met miljoenen word gegeooid. "Met al
die plannen komt alles op z'n kop te
staan. Denk aan de Gamog, PGEM,
landbouworganisaties, etc", aldus de
heer Bannink die een duidelijk "nee"
op het voorstel van B&E liet horen.

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Gemeentelijke herindeling Oost-
Gelderland.
2. Verleende collecte vergunning.

Gemeentelijke herindeling Oost-
Gelderland
In het nummer van dit blad van 16 april
j.l. zijn burgemeester en wethouders
van Vorden uitvoerig ingegaan op de
voorgenomen gemeentelijke herindeling
in Oost-Gelderland.
Ter herinnering wordt opgemerkt dat
twee zaken dienen te worden onder-
scheiden:
a. herindelingsvoorstel "Zutphen-
Warnsveld-V orden";
b. de regio-herindeling, met uitzonde-
ring van "Zutphen-Warnsveld-
Vorden".
Zowel Gedeputeerde Staten van Gelder-
land als de daarbij betrokken gemeen-
ten geven hieromtrent voorlichting aan
de bevolking middels een huis-aan-huis
verspreiding van brochures, voorlich-
tingsbijeenkomsten en in sommige ge-
vallen discussie-avonden.
Zo heeft u één dezer dagen de provincia-
le brochure ontvangen.
Kort samengevat komt het voorlopig
standpunt van burgemeester en wethou-
ders van Vorden hierover er op neer dat:
a. over het herindelingsvoorstel

"Zutphen-Warnsveld-Vorden" reeds
in de eerste en tweede fase van die
procedure alles is gezegd wat naar
hun mening vanuit Vorden over deze
kwestie gezegd kan worden;

b. de overige in de provinciale nota
' 'Oost-Gelderland; gemeentegrenzen
ter discussie" vervatte voorstellen
slechts gaan over samenvoeging of
grenswijziging tussen andere gemeen-
ten en derhalve, geen zodanige Vor-
dense belangen raken dat de gemeen-
teraad van Vorden zich daarover zou
moeten uitspreken. Dit is een zaak
van de direct betrokken gemeenten.

Voor wat betrefd de herindeling van
o.a. de gemeente Ruurlo geldt dat Gede-
puteerde Staten hierover later nog met
een voorstel komen. Weliswaar laat het
in de provinciale genoemde "voor-
keursmodel" (alternatief 5) een samen-
voeging zien van Ruurlo met Vorden en
een deel van Warnsveld. Doch Gedepu-
teerde Staten hebben, in navolging van
het meerderheidsstandpunt van van de
desbetreffende werkgroep, het Ruurlo's
element van dat model voorshands niet
overgenomen. Dat zou ook niet kun-
nen, want als zij het model op dat punt
hadden gevolgt zouden procedure
a.(Zutphen-Warnsveld-Vorden) en pro-
cedure b. (rest van de regio) niet van el-
kaar kunnen worden gescheiden. Die
scheiding is door Gedeputeerde Staten
wel gemaakt. Dat blijkt uit hun nota
met aanbiedingsbrieven duidelijker dan
uit de brochure die thans huis-aan-huis
is verspreid. Uit die nota blijkt ook, dat
het thans niet willen doorvoeren van een
samenvoeging Ruurlo-Vorden tevens
samenhangt met de kwestie van de pro-
vinciale herindeling. Tegen de achter-
grond van een provinciale herindeling
lijkt een eventuele samenvoeging van

Ruurlo met Borculo meer voor de hand
te liggen dan een samenvoeging met
Vorden. Mochten Gedeputeerde Staten
te zijner tijd niettemin met een voorstel
komen om Ruurlo bij Vorden te voegen
dan zullen wij uiteraard daarover de
mening van de bevolking vragen alvo-
rens zo'n voorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad. Een en ander betekent,
dat door burgemeester en wethouders in
het kader van de thans lopende wettelij-
ke procedure geen inspraak voor de be-
volking zal worden georganiseerd.

U ontvangt derhalve dan ook geen ge-
meentelijke brochure. Uiteraard, het
wordt voor alle duidelijkheid herhaald,
kan overigens elke Vordense burger op
de gebruikelijke wijze inspreken op be-
leidszaken zoals deze, die in openbare
raadsvergaderingen aan de orde komen.
Dat kan aan het begin van de betrokken
commissievergadering, het kan schrifte-
lijk of mondeling bij de burgemeester en
wethouders of langs de bestaande poli-
tieke kanalen.
Wanneer u alsnog opnieuw het hiervoor
genoemde artikel van burgemeester en
wethouders wilt lezen, dan wordt u dit
op aanvraag (gemeentehuis, afd. 1) gra-
tis toegezonden. Bovendien ligt het ter
inzage in de openbare bibliotheek.

Verleende collectevergunning
Burgemeeste en wethouders hebben
voor de periode van 11 mei tot en met 17
mei een collectevergunning afgegeven
aan de Nat. Commissie tegen Alcoho-
lisme en Drugverslaving.

Op 4 mei 1981 werden in manege 't
Braamveld te Warnsveld, instruckteurs-
examens afgenomen.
Waarvoor slaagden: Bert Wagenvoort,
en Gerard de Vries.

Nutsfloralia
Nu het weer voorjaar is geworden, is het
weer de tijd van Floralia om stekplanten
uittereiken aan de kinderen van de lage-
re scholen en aan de volwassenen.
De plantjes worden geleverd door de
Fa. Kettelarij. De jaarlijkse tentoonstel-
ling zal dit jaar worden gehouden op 2,
3 en 4 oktober in het dorpcentrum. Wij
hopen dan vele stekplanten terug te zien
om mee te dingen naar de vele prijzen.
Begin september wordt weer een bloem-
schikcursus gegeven. Nadere gegevens
omtrent deze cursus worden later in
"Contact" bekend gemaakt. Inlichtin-
gen omtrent de uitreiking van de stek-
planten vindt U in een advertentie in dit
blad.

Ingezonden
Buiten de verantwoording van de redak-
tie
Zembadbestuur,
Vorig j aa r waren de "vroege
zwemmers" erg teleurgesteld, 's Mor-
gens vroeg konden we niet zwemmen.
Gelukkig kan dat nu weer!. We zijn
maar een kleine groep, maar zwemmen
doen we graag in ons Vordens Bad.
Hartelijk dank! Namens de groep.

F.H. Peters Brinkerhof 38

Gemeente Vorden neemt initiatief tot
gesprek met het JAC
Naar aanleiding van vragen van de heer
J.F. Geerken (C.D.A.) c'̂ ÉK wethou-
der W.A. J. Lichtenbarg (<MPA.) mede
dat de gemeente Vorden hVWaitiatief zal
nemen om tot een gesprek K komen met
ae Stichting Jongeren Adviescentrum
Zutphen (JAC) enerzijds *n d<* zeven re-
gio-gemeenten anderzijdsfcjlpie plicht
rust op ons", aldus Licht^Hrrg.
De raad voteerde woensdagavond een
bedrag van ƒ 209.000,- voor het bouw-
rijpmaken van de gronden in Brinker-
hof, Industrieterrein en Kranenburg.
Het beroepschrift van bouwonderne-
ming Blom, tegen de weigering van een
vergunning voor de bouw van 22 land-
huizen en 2 dienstwoningen werd onge-
grond verklaard.
Verder werd er besloten tot verkoop van
een perceel grond op het industrieterrein
aan Metaaldraaierij Vorden B.V.

Ingrijpende wijziging financiële positie
gemeente Vorden

Naar aanleiding van een voorstel van de
fraktievoorzitter van de P.V.D.A. de
heer J. Bosch deelde Burgemeester Vun-
derink mede dat er binnenkort tussen-
tijds overleg zal plaatsvinden met de vier
fraktievoorzitters over de begroting
1982. "Deze bijeenkomst wordt primair
gehouden omdat er een ingrijpende wij-
ziging in de financiële positie van onze
gemeente is ontstaan. Dit raakt ons vol-
gend jaar meer dan dit jaar", aldus
Vunderink die het hier verder bij liet.
Socialist A.J. Stoltenborg had verno-
men dat het college druk doende is om
Den Haag een grotere toewijzing tever-
krijgen van het woningcontingent. "Er
is vooral dringend behoefte aan sociale
woningbouw. Thuis Best staat al start-
klaar" aldus Stoltenborg. Burgemeester
Vunderink bevestigde dat er inderdaad
pogingen worden ondernomen om meer
woningen te krijgen. Eerst zal er nog
een gesprek plaats vinden tussen het ge-
west en G.S. aldus burgemeester Vunde-
rink.

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken
gespreid
zonlicht geeft 'n
beter resultaat.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdienst in Geref. en
Herv. Kerk
a.s. Zondagmorgen 10 mei zal D.V.
zowel in de Gereformeerde kerk als ook
in de Hervormde kerk een gezinsdienst
gehouden worden met gelijke, gemeen-
schappelijke liturgie.
Deze gezinsdienst is weer door enkele
gemeenteleden mede voorbereid, o.a.
ook vanuit de Zondagsschool en de
Jeugdkerk.
Het is de bedoeling dat in beide kerken
de kinderen zoveel mogelijk bij hun
ouders plaats nemen. Een gestencild
liturgie wordt uitgereikt. In de Gerefor-
meerde kerk hoopt voor te gaan ds. Zijl-
stra en in de Hervormde kerk ds.
Veenendaal.

Kerkdienst in de Kapel de
Wildenborch
a.z. Zondagmorgen 10 mei (2de zondag
in de maand mei en "dus" ook Moeder-
dag) zal er ook dienst zijn in de Kapel de
Wildenborch.
Naast alle moeders/alle vrouwen is ie-
dereen er zeer welkom.

Bespreking gesprekskringen,
leerhuisavonden enz.
Via afkondiging in de beide protestantse
kerken zijn zondag j.l. allen die deelge-
nomen hebben en in de toekomst deel
willen nemen aan gesprekskringen, leer-
huisavonden, bijbelkringen uitgenodigd
voor een nabespreking en ook voor
overleg ten aanzien van het komende
winterwerk 1981/1982 en wel op deze
week Donderdagavond 7 mei in "de
Voorde".

Dorpskerk open
In de zomertijd is de Hervormde dorps-
kerk enkele dagdelen per week geopend
als stilte-centrum en ook voor bezichti-
ging. De dagen en uren staan vermeld
in de V V V-folders. Enige
gemeenteleden treden op als gastvrouw/
gastheer. Zij worden uitgenodigd voor
overleg op a.s. maandagavond 11 mei,
in "de Voorde".

"Sursum Corda" zingt....
We zijn in Vorden gewend dat de leden
van "Sursum Corda" blazen...., als
muzikanten spelen.
In Ruurlo echter zingt "Sursum Cor-
da". Daar is het namelijk de naam van
een groot, gemengd zangkoor. Op hun
verzoek en in overleg komt dit Ruurlose
koor zingen in de Hervormde kerk en
wel in de gezamenlijke Pinksterdienst
op de morgen van de 2de Pinksterdag,
maandagS juni.
Het lijkt ons goed dit tijdig aan te kon-
digen. Enkele inwoners van "Vorden"
(in het grensgebied) zingen in
"Ruurlo". En dat gaat prima, zonder
gemeente-grensincidenten. Het
naderend Pinksterfeest kent overigens
ook geen lands-grenzen.

GEHUWD: W.B^M. Bos en W.G. de
Jonge; N. Ahmadali en H.G. Ibrahim.
OVERLEDEN: H.J.Pellenberg-
Nijkamp, oud 63 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 10 mei 1981: 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Gezinsdienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10 mei, 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 mei, 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra, Gezinsdienst; 19.00 uur: ds. A. van
Vliet, Eibergen.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Vrijdag 10 mei 19.00 uur tot maandag
13 mei 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond en nachtdienst ook dr.
Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurts, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 9 en zondag 10 mei dr. Sterrin-
ga. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor half 9

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8 30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

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

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

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



met
Televisie

reparaties
- direct

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Daar loopt Moeder
lekker op

Verstelbare band
en met leder voetbed. Dat is fijn

voor vermoeide voeten.

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. - Tel. 2783

Porseleinen
Rozenbonbonniëre

met bonbons

f 25,75

Bonbons
Koekjes

enz.
Leuke verpakking

J. WIEKART
Tel. 1750

ROLGORDIJNEN,
BALASTORESen
ZONNESCHERMEN bij

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 06752 1514

op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
Zonneschermen tot 31 mei
gratis geplaatst.

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

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
HetGulik 1. tel. 2737

Moederdag?

Geef de
slimste camera
ter wereld in
cadeau-
verpakking.

Polaroid Supercolor 1000
Voor briljante, scherpe SX-70 Supercolor foto's.
In een minuut klaar.

+ flitsblok.
+ SX-70 Supercolor film.
+ draagtas.
In cadeauverpakking
bijons: f 129,-

Polaroid
FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden -Tel. 1313

Opheffingsuitverkoop

nu KORTING
OP ALLE ARTIKELEN

BIJ

Koerselman
Burg. Galleestraat 12
K.v.k.no.3010

Tel. 05752-1364
1-5-81/31-7-81

1906 75 jaar markt in Vorden 1981

Vrijdag 8 mei om 11.00 uur
op de markt

bekendmaking prijswinnaars
voorjaarsaktie.

De prijzen dienen persoonlijk in ontvangst te
worden genomen.

DeVSvatelager
Hengelo (Gld.

Slager
F. Mouw

een keur van vleesspecialiteiten
b. v. Gevulde Procureur, een

met een fijne zachte smaak die bij
komt, of Poestarolletjes van mager

en heerlijke kruiden gemaakt.

Vorden
Slager

J Besselmk

die in onze eigen slagerij zijn bereid,
heerlijke sappige vleesvariatie
vele groenten goed tot zijn recht
varkensgehakt, gerookt spek, paprika
En dan niet te vergeten de Cotelette

Suisse gevuld met Hollandse kaas en ham. De V.S, vakslagers van Veenendaal weten wat kwaliteitsvlees is
en dat verkopen ze ook dan weet u zeker dat u het beste vlees voor uw geld heeft.

Gevulde
Procureur
100 gr

logerij

Rollade schijf
500 gr.

Zure Zult
150 gr

ifidag
bpeklappen
heel kilo

Cotelette Suisse
gevuld met Hollandse
kaas en ham, 500 gr ^

Poesta rolletjes
mager varkensgehakt,
gerookt spek, paprika,
heerlijke kruiden 100 gr.

dinsdag

Varken slappen
heel kilo

Botermalse
riblappen
heel kilo

Gegrilde bacon
100 gr.

Leverkaas
100 gr. _

lehakt
half om half

Robijn
wasverzachter
flacon 1,5 liter
van 2,49

voor
^ Houdbare magere

Chocolade-
melk

plastic Hes l lite
, van 0,99

voor

T vrvri

Moederdag
Luxe doos a 400 gr.

3?8.
Baronie bonbons

knu van 4,98
voor

ÖZS
tmssssm

><iT "*^Voor
Moederdag

Grote Slagroomtaart
gewicht ± lOOOgrj

kt van 8,50

IV:

, HÈ f*1"

U &u&*?i. Slijterij
Reddy

zonnebloemmargarine
kuip 500 gr.

Arks Muesli
biskwie
pak van 1,65 voor.

Kitkat
groot pak
van 1,89 voor

Van Welzen
biesjes groot pak
300 gr. van 1,79 voor

Mandarijnen
fruitsnoep pak
200 gr. van 1,59 voor.

Victoria panky
wafels s stuks
van 1,59 voor

Halvamel koffie
melk nes 0,5 liter
van l,59 voor

Zwarte kip
advocaat 0,5 liter
van 5,95 voor

Apostel Rosé
k-ruik
van 5,50 voor _

Sprinklettes
choca boterhamkorrels
melk of puur, 300 gr.
van 1,49 voor _

Hero Cassis
Hes l liter
van 1,79 voor

Honig
groentesoep
pak, van 1,05 voor

llerlei
Voor Moederdag!
Victoria glasservies

~>v kristalhelder 24 delig nu
van 67,50
voor

f " 'l

Naaidoos
bruin of blauw
van 16,95 voor

39?5

T.V. kan
'Rosaline'
l liter met
metalen mantel
van 24,95 voor

Gebakset 7 dlg.
6 vorkjes + schep
van 15,95 voor

Taart-
bewaardoos
van 7,95 voor

Fenjal C ré me bad
100 ml.
van 10,50 voor

^ Desert flower
bodylotion
250 ml, 3 soorten
van 8,55 voor

500 ml
van 11,20 voor

Reklames geldig van 7/5-13/5 1981

Pisang
Ambon nes
van 14,25 voor.

Henkes
bessenjenever
fles, l liter
Mispelblom
brandewijn
Hes, l liter

Corso camping
margarine
blik 500 gr

Port Salut
150 gr. van 2,95 voor

Jolly slankkwark
Ssmaken
van l ,05 voor

Sneeuwster
gevuld met advocaat
en slagroom
van 4,49 voor _

Boerenbruin
800 gr. deze week

Maanzaadbollen
zak 9 stuks

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN G R O E N L O - GOOR VOROEN



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die wij op
onze trouwdag ontvingen,
danken wij u allen hartelijk.

HENK EN BETSIE
RUESINK

Wij willen u allen, familie,
buren en vrienden, hartelijk
bedanken voor de grote
belangstelling, cadeau's, bloe-
men en kaarten die we
mochten ontvangen op onze
40-jarige huwelijksdag.

Fam. B. TOONK
Schuttestraat 22, Vorden

Aan komen lopen: Herder,
reu. Vorsterweg l, Vorden.
Tel. 05752-6886.

Te huur: mooie zit-slaap-
kamer met balkon. Gebruik
van badkamer en volledig
pension.
Brieven onder no. 8-1.

Mercier
Cipale luxueuze racefiets
lOvsHuret ƒ719,-
Te zien in onze showroom.
Uw racespecialist, BARINK

Te koop: witte bruidsjurk.
Maat 36 en twee kinderbruids-
jurkjes. Maat 128 en 134.
Stieding, Hoetinkhof 77,
Vorden.

Nog enige zeer voordelige
aanbiedingen in

motormaaiers
FA. KUYPERS, Tel. 1393.

Te koop: Gr.Y en N.L. beren
en dragende B.B. zeugen.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden. Tel. 05753-1526.

Vermist sinds 28 april
zwarte kater.
Fam. Hof. Tel. 2014.
,,Klein Nuova" Zutphense-
weg75.

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

ENVELOPTASSEN
AL VANAF ƒ19,90

Schoenen
l i-iln «umi

Reparatie

M a)KKINK
Nic i iu s i . n l 14 V o l d e n l i - k - l i « ) i i ( ) ^ 7 5 : - : . 1 S h

WAT GEVEN WE
MOEDER?

In 't Winkeltje is een
ruime keus
in dozen
BONBONS

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22, tel. 1877

Moederdag
Haal voor moeder een toer-

sport- trim- of racefiets.
Inruil mogelijk

Ook voor alle accessoires
Voor 'n Fongers, BARINK

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

PERKPLANTEN-
VERKOOP
vanaf zaterdag 9 mei weer vele
soorten perkplanten o.a.

— Geraniums
— Fuchsia's

— Petunia's
— Salvia's
— Afrikanen
— en vele andere soortea

HUITINK
Ruurloseweg 60, Kranenburg
7251 LS Vorden.

Voor al uw reparaties aan zon-
wering of voor vernieuwing
van zonweringsdoek
naar uw vakman

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
FPHENSEWEG TEL 06752 1514

JOOP STAPELBROEK
en
LUCY MASSELINK

gaan trouwen op woensdag 13 mei 1 981
om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk
te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
1 5.30 uur in zaal Winkelman te Keyen-
borg.

Toekomstig adres:
Lindenhof 5, 7256 AZ Keyenborg

Zelhem, Schooltinkweg 5a
Hengelo Gld., Berendschotstraat 8

Inplaats van kaarten

Wim Lorna n
en
R ia Kuenen

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 15 mei 1981 om
13.45 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer Ds. Krajenbrink .

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal „de Herberg", Dorps-
straat lOa te Vorden.

Vierakker, Heerlerweg 5
Vorden, Galgengoorweg 5
Toekomstig adres: Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden

Op zondag 17 mei a.s. hoop ik mijn
80ste verjaardag te vieren.

H. Hogeslag

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
vanaf 8 uur bij Café-Wegrestaurant
„De Boggelaar", Vordenseweg 32,
Warnsveld.

Kruisdi jk5,7251 RL Vorden

Aan allen hartelijk dank die mijn 80ste
verjaardag tot een onvergetelijke dag
voor mij hebben gemaakt.

Tante Gonnie Lefers-Postma

Vorden, mei 1981
Galgengoorweg 15

Voor moeder hebben wij een
uitgebreide sortering

Hang- en schemerlampen

Ook voor Uw
elektrische huishoudelijke

apparaten
kunt u bij ons goed terecht.

DEKKER ELEKTRO bv
ZUTPHENSEWEG 8 - TELEFOON 21 22

Maak moeder 't gemakkelijk:

Haal zo'n heerlijke

saladeschotel
in huis.

Gaarne vroegtijdig bestellen

„l* Herberg"

HOUT-en BOUWBOND C. N .V.
AFDELING VORDEN

Inlevering
vakantiezegels

7 en 8 mei a .s. 's avonds van 7 tot 9 uur
Zutphenseweg 48, Vorden

deP.V.

MOEDERDAGTIP
Bij aankoop van een paar

damesschoenen

een paar

Chinese muiltjes

KADOÜ
Alleen 7 - 8 - 9 mei a.s. bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwsled 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Uitreiking stekplanten voor volwassenen:
Begonia (wit)
Vlijtig Liesje (rood)
Prijs per stel f 3,50

Uitreiking is op woensdag 13 mei a.s. 's middags
van 3 tot 4 uur bij Hoveniersbedrijf Ket-
telerij, Zutphenseweg, Vorden.

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

Voor de schoolkinderen:

* * - -*-•-•• . . • .* . • .>••« t^^ f^*. ' ' r. .*.•.> *_t. -^^••-* i . - -

zondag 10 mei

Fuchsia (oranje)
Coleus
Prijs per stel . . . . f3,00

De plantjes voor de schoolkinderen worden 13 mei
a.s. op school uitgereikt.

*P

Kerkstraat 1 -7251 BC Vorden -Tel. 1313

Negatieven, wie raakt ze niet kwijt. Niemand
heeft er ook een plaatsje voor. Meestal gaan
ze in de la of een j
schoenendoos.

Vandaar
dit handige op-j
bergsysteem
voor negatie-j
ven. Gratis
t/m 23 mei!'

Als u een kleurenfilm bij
ons inlevert. Snel halen dus!

rrestonint
'n Presto Print Fbtovakman, daar krijg je ook adviezen van.

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

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

NEW FOUR

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ZONDAG 10 MEI
MOEDERDAG!

Geef moeder zo'n heerlijke taart.
We maken verschillende soorten

Slagroomtaart

Mokkataart

Bavaroistaart

Kwarktaart

Vruchtentaart

Appeltaart

Bestelt U s.v.p. vroegtijdig! Telefoon 1373

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor U

Akku Service Toldijk
D gunstig in prijs D gratis montage
Uitsluitend 's avonds na 18.00 uur Zaterdag de gehele dag

Tel. 05755-2154 Hardsteestraat 14, Toldijk

Bloemen

houden

van
moeders

zondag 10 mei

MOEDERDAG - BLOEMENDAG

VOLOP KEUS

KADO-IDEE

bloemen en planten
bloemstukje
plantenbakken
cactusbakjes

GLAZEN OLIEBOL

BLOEMENSPECIAALZAAK

7251 DG Vorden - Zutphenseweg 5
Telefoon 05752-1334
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 7 mei 1981
43e jaargang nr. 8

CONTACTISPORTOVERZICHT

s.v. Ratti nieuws
fat t i heeft 6 afdelingen waar men voet-

allen kan o.a. afd. pupillen, jeugd, za-
dag, zondag, dames en veteranen,

eel aandacht wordt besteed aan de pu-
llen en jeugdelftallen, ook al vanwege
afstand van het dorp naar de Kranen-
rg. Om dit geen bezwaar meer voor
ouders te laten zijn kan, als men dat

enst, uw zoon van huis opgehaald
orden voor trainingen en wedstrijden

terug gebracht.
; jeugdelftal wordt begeleid door een
te leider met een begeleider. Speciale

ndacht gaat naar de goede contacten
;en ouders en spelers, zodat de ouder
de hoogte blijven van het gebeuren

>p de Kranenburg en de verrichtingen
van hun zoon. Ook in de wintermaan-
Iden wordt de jeugd iedere zaterdagmid-
jdag bezig gehouden. Veel aktiviteiten
worden er georganiseerd zoals bv. drop-
ping, spelavonden, toernooien, en
lampweek.
Dus voor elk wat wils bij s.v. Ratti en ie-
nerccn kan er voetballen, zodat de kon-
Itr ihutie niet voor niets betaald wordt,
|wani men kent er geen wachtlijst voor
beiers.
indien men interesse heeft meld U zich
jan 7.0 spoedig mogelijk aan, om er ze-
ker van te zijn dat U het komende sei-
ioen elke wedstrijd kun t voetballen.
Voor verdere mededelingen zie de ad-
fcertentie elders in dit blad.

VOETBAL

korden l - Reunie 1 1 - 1

l de wedstr i jd tussen Vorden en R e u n i e
u i i Boreulo v ie l zondagmiddag in

n n ie t /oveel te gen i e t en . Het was
ten ge/apig p a r t i j t j e met Vorden

aar i e t s meer in de aanva l ,
' dal de bc/ockeis hel e ch t e r

n o e i l i j k k regen . In de l a a t s t e m i n u u t
•n de eerste h e l f t namen de geel-

n een 1-0 voorsprong d a n k / i j een
loe lpun t van .1. A d d i n k .
I n d e tweede h e l f t kreeg Jan A d d i n k een
•icke mogel i jkheid , na een goede
•mbinalie lussen Marcel Mulders en
Kuis H i s s i n k om de s tand verder op te
toeten. Voor open doel faalde hij
fchtei . Z i jn collega aan de andere k a n t ,
( leunie speler M. v . d . I een deed hel na
klim een h a l f uur be ter en bracht hi j de

e n e v e n w i c h t 1 1 .

Uitslagen V.V.Vorden Senioren
Vorden - Reunie l - l;Grol 5 - Vorden 2
5 - 1 ; Vorden 3 - Hercules 34 -3 ; Voorst
f - Vorden 7 O -0; Vorden 8 - Witkam-
pers 7 O -2;Vorden 9 - Klein Dochteren 5
' i -2 .
Uitslagen V. V. V orden Junioren
/orden Ao - Reunie Ao 2 - 6; Reunie A l
/orden Al 5 - 2; Erica BI - Vorden BI 2
); Vorden B2 - Socci BI 2 - 3; Brummen
£4 - Vorden C3 O -0.
Programma zondag 10 mei
SDÖUC - Vorden; Vorden 2 - Doetin-
them 3; de Hoven 3 - Vorden 3; Vorden
l- Hercules 4; KL Dochteren 3 - Vorden
5; Vorden 7 - Oeken 6; Woversveen 3 -
gorden 9.

'rogramma zaterdag 9 mei
'orden Ao - Neede Ao; Vorden BI -

BI; Warnsveld BI - Vorden B2;
'orden C2 - Erica C3; Hercules C2 -
'orden C3.

leebergen l - Ratti l :l-2
latti l afdeling zaterdag wist in Beek-
icrgen een 1-2 overwinning te behalen.
n de eerste helft golfde het spel gedurig
een en weer. In de 35e minuut nam de
luisclub de leiding. De Beekbergse
liddenvoor lanceerde van twintig meter
fstand een keiharde bal die onhoud-
aar voor Eggink in de rechter boven-
oek verdween: 1-0. In de 43e minuut
laatste Wim Stokkink een vrije trap
looi op het hoofd van de goed meege-
lomen J. Bogchelman, die zuiver in-
topte: 1-1.
latti oefende in de 2e helft meer druk
ut en daaruit resulteerde het winnende
loelpunt. Dit werd na een kwartier ge-
pord door F. Bosch, die de gehele
[edstrijd de geblesseerde J. Nijenhuis
erving. Hij onderschepte de bal en pas-
erde drie spelers om daarna fraai in te
hielen; 1-2.

tatti - SBVB : 0-0
pe afdeling zondag van Ratti speelde
h u i s de belangrijke wedstrijd tegen
BVB ook een van de zwakkere ploegen
it deze afdeling. Het werd een doel-
untenloze ontmoeting 0-0 waardoor
VBV net voldoende had om niet te de-
aderen. In de eerste helft kreeg Ratti
! meeste scoringskansen maar deze
erden niet benut.

Ook nadat bij Ratti in de tweede helft
twee spelers waren vervangen, Rudy
Heuvelink voor Martin Heuvelink en
Dinant Hendriks voor Ronald Bos,
kwam er geen wijziging in de stand. Het
bleef 0-0. Ratt i is hierdoor nog steeds
hekkensluiter en zal beide nog te spelen
wedsrijden zeker in volle winst moeten
omzetten, wil men nog een kans maken
om tweede klasser te blijven.

Is.v. Ratti uitslagen
Uitslagen jeugd:s.v. Ratti BI - Oeken
BI l - 0; afd zaterdag: s.v. Ratti l -
Beekbergen 1 2 - 1 ; SSSE 4 - s.v. Ratti 2
1 - 2 ; s.v. Ratt i 3 - DZC 80-0; s.v. Rat-
ti 4 - sp. Haarlo 4 6 - 2 ;
afd zondag: s.v. Ratti l - SVBV 1 0 - 0 ;
s.v. Ratti 3 - Erica 9 4 - 0 ; s.v. Ratti 4 -
Socci 6 2 - 3;afd dames: s.v. Ratt i l - V
en L O - 0; s.v. Ratti 2 - Witkampers l - 3

programma 9 en 10 mei
SVBV Al - s.v. Ratti; Dierense Boys BI -
s.v. Ratti BI;
afd zaterdag; PTT - s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 2 - DZC 3; s.v. Ratti 3 - AZSV 11;
s.v. Ratti 4 - AZSV 7; afd zondag s.v
Rat t i l - Warnsveldse Boys 1; s.v. Ratti
2 - Be Quick 6; Baakse Boys 4 - s.v Ratti
3; afd dames: Markelo l - s.v. Ratti
l;de Hoven l - s.v Ratti 2.

Grote deelname voor
"monster" toernooi s.v. Ratti
Op 30 en 31 mei, 6, 8, 13 en 14 juni

De sportvereniging Ratti organiseert
eind deze maand en begin juni weer het
traditionele "monster"-voetbal-
toernooi. Het is dit jaar voor de zesde
keer in successie. Voor het eerst is er
ook een toernooi voor de jeugd en wel
op zaterdag 30 mei voor pupillen en C-
jeugd en zondag 31 mei voor A en B
junioren. Liefst 92 teams schreven
hiervoor in. De prijsuitreiking zal ge-
schieden door de allerbekende Broeder
Canutus Schilder ofm, de vroegere
jeugdleider van Ratti.

Het is voor de zesde keer dat de afdeling
zaterdag deelneemt op zaterdag 6 juni
de 3de klas en zaterdag 13 juni de 2e
klas. De veteranen spelen op Maandag
Tweede Pinksterdag hun vijfde toernooi
en de afdeling dames komt binnen de
lijnen op zondag 14 juni als sluitstuk. In
totaal omvat de deelname van senioren,
veteranen en dames 70 elftallen. Men
heet velen moeten afschrijven omdat de
accommodatie daarvoor niet voldoende
is. Bij de jeugd heeft men het aantal tot
50 moeten inkrimpen. Al meer dan een
half jaar, is organisator Wim Sloetjes
bezig alles "op rolletjes" te laten
verlopen. Als steeds heeft hij de grote
steun van mede-organisatoren Paul
Eykelkamp, Hans v.d. Linden, Jan Bos
en Erik Plomp. Grote medewerking
heeft men van diverse zakenlieden die
hun wagens ter beschikking hebben ge-
steld als de Sorbo, Ruvevo, Dostal,
VLC De Graafschap, Rondeel en Bouw-
bedrijf Dijkman. Fairplaycups zijn be-
schikbaar gesteld door cafe-rest. De
Boggelaar, Creatief Centrum Kerkepad,
cafe-bar-zaal De Herberg, Automobiel-
bedrijf Driekus Groot Jebbink, cafe-
rest. Schoenaker, Schildersbedrijf
Uiterweerd, Auto Boesveld, Sorbo en
Meeks Meubelen. We komen op dit
toernooi in verband met aanvullingen
binnenkort nog terug.

R. Chotkan 0-2 H. Norde - B. van Zui-
lekom 2-0 J. Brandenbarg - H. Beren-
pas 2-0.
De stand aan kop: 1. B. Huetink 49 pnt
2. J. Kuin 42 pnt 3. H. Norde 41 pnt 4.
H. Berenpas 38 pnt 5. B. van Zuilekom
34 pnt 6. G. Wenneker 33 pnt 7. B.
Voortman 32 pnt 8. R. Chotkan 31 pnt.

WATERPOLO

Onderl inge copet i t ie
damclub D.C.V.
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub D.C.V. werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Hoofdklasse- W.Wesselink-B. Nijen-
huis 2-0 Eerste klas H. Hoekman - H.
Wansink 2-0 J. Lankhaar - B. Wentink
1-1. Jeugdgroep 1: J. Slutter-F. Rou-
wenhorst 1-1 M. Boersbroek - R.
Slutter 0-2 E. Hengeveld - R. Bulten 2-0
A. PLijter - M. van Burk 1-1 W.
Hulshof - J. Dijk 0-2 E. te Veldhuis - N.
de Klerk 0-2 P. Besselink - W. Rietman
2-0 N. de Klerk - M. van Burk 0-2 A.
Plijter - W. Berenpas 0-2 M. Boerkamp -
J.v.d.Kamer 1-1 H. v.d. Kamer - M.
Boersbroek 1-1. Stande aan kop: M.
van Burk 31 pnt 2. J. Slutter 30 pnt 3.
R. Slutter 27 pnt 4. W. Berenpas 26 pnt
5. J.van Dijk 24 pnt 6. N. de Klerk 24
pnt 7. M. Boerkamp 22 pnt 8. W. Huls-
hof en E. Brummelman 20 pnt.
Groep 2: H. Berenpas - G. Wenneker 2-
0 R. Chotcan - J. Brandenbarg 2-0 B.
Huetink - E. van Est 2-0 B. van Zuile-
kom - B. Voortman 2-0 H. Berenpas -
H. Norde 0-2 B. Huetink - J. Kuin 0-2
G. Wenneker - E. van Est 0-2 B. Voort-
man - J. Brandenbarg 2-0 E. van Est -

Dames Vorden gedegradeerd
Het damesteam van "Vorden '64" heeft
de belangrijke wedstrijd tegen ZVV uit
Vaassen met 1-4 verloren. Vreugde en
verdriet gingen in dit waterpoloduel
hand in hand want de ploeg uit Vaassen
promoveerde terwijl Vorden degradeer-
de. In de eerste periode nam ZVV een 0-
2 voorsprong. In de derde periode ver-
kleinde Hermien Tiessink tot 1-3, waar-
na de eindstand 1-4 werd bereikt.

Heren Vorden gedegradeerd
De heren van Vorden zijn in navolging
van de dames ook gedragradeerd.
Trieste omstandigheid was dat in de
wedstrijd tegen "De Houtrip" uit Lely-
stad oud-Vordenaren het Vordense
team de das om deden. Geertjan Sik-
kens en Rudy Eggink maken namelijk
deel uit van het team uit Lelystad.
Vorden verloor met niet minder dan 16-
6. Gerard van Bemmel (3x) en Arjan
Mengerink (3 x) scoorden de Vordense
tegentreffers.

VOLLEYBAL

Twee mini-teams
Dash kampioen

van

Afgelopen zaterdag 2 mei is er in de
Hanzehal te Zutphen de laatste Mini-
competitie van het seizoen 1980/1981
gehouden. De uitslagen waren:
Jongens: Vios - Dash A 6 - 15 en l -15;
Dash A - WSV 15 - 4 en 15 - 6; Dash A -
Vios 15 - l en 15 - 0.
Meisjes: Dash A - SVS B 17 - 5 en 15 - 9;
Hansa A - Dash A 16 - 14 en 13
-15;Dash B - Epse D 15 - 2 en 15 -5;Dash
B-SVS D 15-6 en 15 - 5; Epse D - Dash
B O - 15 en l - 15;Dash B - SVS E 15 - 10
en 1 5 - 1 .
Kapioen van het distrikt IJselstreek
Mini-competitieseizoen 1980/1981 wer-
den: Jongens poule: Dash A; Meisjes
poule B: Dash B. Het meisjes Dash A
team eindigde op de vierde plaats in
poule A.

Vordens Tennis Park
De teams van de tennisvereniging "Vor-
dens Tennis Park" kwamen in competi-
tie verband tot de volgende resultaten:
Mixed 5e klas: Ruurlo 2 - Vorden l 1-4;
Vorden 2 - Neede 4 1-4; Heren 5e klas:
Vorden - de Stoven 2 4-2; Mixed Junio-
ren Beckson - Vorden 2-3.
Zondagafdeling: Heren 4e klas: Braam-
veld 4 - Vorden l 3-3; Heren 6e klas:
Vorden 2 - De Voorst 5-1; Mixed Junio-
ren Vorden - Pam 4-4.
Het komende weekend staan de volgen-
de wedstrijden op het programma:
zaterdag mixed 5e klas Neede 3 - Vorden
1; Vorden 2 - Sport. Zuid 2; Heren 5e
klas De Schaeck - Vorden; mixed junio-
ren: Vorden - Quick A2; Zondag heren
4e klas Vorden l - Wildbaam; Heren 6e
klas Schapekolk - Vorden 3. Mixed
junioren De Laak - Vorden.

Vordens team Baudartius
college
Zaterdag 9 mei speelt het Vordense team
van het Zutphense Baudartius College
in Schagen om de nationale titel voor
het Voortgezet Onderwijs. De tegen-
standers zijn: Prot. Chr. Scholenge-
meenschap uit Doetinchem; H.T.S. uit
Leeuwarden en het St. Janscollege uit
Hoensbroek. In deze volgorde wordt er
ook tegen deze scholen gespeeld. Het
team bestaat uit de Vordenaren Eric
Postma; Harry Graaskamp; Wieger
Wesselink en Johan Krajenbrink.

Orienteringsrit
"De Graafschaprijders"
De or i en te r ings r i t die de Vordense
motorcluh "De Graafschprijdcrs"
Zondag organiseerde en die meete l t
voor het provinciaal kampioenschap
t rok in to t aa l 73 deelnemers.
De rit die was uitgezet door de heren W.
Wisse l ink en .1. M e n n i n k had een lengte
van 48 k i lometer . Na afloop r e i k t e de
heer B.Regel ink de pr i jzen u i t .
De ui ts lagen waren: A-Klasse 1. A.
Rossing, Hoerde 38 s t r ; 2. .1. L u i t e n ,
Hengelo 67 s t r ; 3. L.A. Verstcgc,
Hengelo 80 s tr ; 4. G.Siemcs, Zutphen
85 s t r ; 5. H. Paa lman, Wierden 108 s t r .
PC t A: 1. B. R e g e l i n k , Vorden 34
s t r a f p u n l e n 2. M.L . Baakman, Lel'de
67; 3. P. Re indcrs , /u tphcn H O s t r a f p .

P( t B: 1. J. ten Houte , Neede 155 s i r ;
2 . R. Lvenhu i s , Borculo 172 s i t .
B klasse: 1. H . . I . C o r t u m m e , To ld i j k
199 str; 2. M. M a a l d e r i n k , Toldi jk 2^9
s t r .
Toerklasse: 1 . T .A.B. H u m m e l i n k ,
Vorden 43 s t r ; 2. H.W. V e l d i n k ,
Har fsen 61 str, 3. A. T u i t e n , Laren K2
s t r ; 4 . H . Visschers, Ve i lden X3 s t i ; *>. B .
L n / e r i n k , Laren 101 s t r .

Zelhem zondag 10 mei
"Touwtrekdorp"
Op zondag 10 mei zal Zelhem "bol"
staan van de touwtreksport. Meer dan
vijftig ploegen, allen uitkomend in ge-
west Oost van de Nederladse Touwtrek-
kers Bond zullen dan deelnemen aan het
derde bondstoernooi van dit zomersei-
zoen. De wedstrijden worden gehouden
op een terrein achter café Halfweg (hal-
verwege Zelhem-Doetinchem).
's Morgens om half 10 begint het wegen
van de ploegen, waarna de teams uit de
720, 560 en jeugd A en B in actie zullen
komen.
De organisatie berust bij de TTV
Oosterwijk, die kosten nog moeite
gespaard heeft om alles zo goed moglijk
te laten verlopen. Om tien uur opent
voorzitter Looman het toernooi. Dan
komen eerst de sterke ploegen uit de 720
kg aan bod. De spanning is hier na twee
toernooien zeer groot. Het Borculose
Heurne heeft 23 punten met vlak daar-
achter Bekveld 22 en Eibergen 21. Dat
belooft wat! Ook Twente, de Bison,
Noordij k, Hofboys en Treklust kunnen
nog heel wat puntjes wegslepen.
In de 560 kg klasse is Bekveld algeheel
leider met 19 punten en heeft alleen nog
concurrentie van Eibergen 16. Verdere
deelnemers zijn Erinchem, Heurne en
EHTC. Bij de jeugd, die 's morgens
trekt, is Bekveld favoriet in de A-klasse
en Eibergen en Heure in de B-afdeling.
's Middags komen de 640 kg-'ers aan de
touwen. Vooral Eibergen heeft hier een
grote voorsprong opgebouwd met Bi-
sons zes punten achterstand. Bekveld,
Bathmen, Okia, Erichem, Bussloo en
Vorden hebben practisch geen kans
meer. In de 640 B leidt tot veler veras-
sing DES uit Zieuwent met 28 punten en
EHTC is goede tweede. Dan nemen nog
deel de teams van Bisons, Eibergen,
Noordijk, Erichem, Treklust en Heure.
Twente heeft de kop genomen en de 640
C klasse met als rivaal DES. EHTC,
Vorden, Bathmen, Okia, en Bisons zijn
andere deelnemers. In de D-klasse
tenslotte is Bussloo 2 koploper maar
moet oppassen voor "grote broer"
Bussloo 1. Ook kanshebbers zijn nog
Eibergen en Oosterwijk l , dat op eigen
veld wel eens heel wat punten bijeen kan
trekken. Verder komen in actie de teams
van Bekveld, Oosterwijk 2, EHTC en
Bathmen.

Spanning en sensatie bij
autocross Warnsveld
Ruim tweeduizend enthousiaste
autocross-liefhebbers hebben zondag-
middag het koude weer getrotseerd om
getuige te zijn van zeer spannende races
in Leesten/Warnsveld. Op het ruim vijf
hectare grote terrein van de heer Smeer-
dijk aan de Looierenkweg zag men felle
duels, vooral in de finales van de sport e
en standaardklassen. De organisatie was
in handen van het autocrossteam Scher-
boom en de buurtvereniging Dorskamp,
die alles goed hadden voorbereid, waar-
door een en ander vlot verliep. Ook al
dank zij de medewerking van de Stich-
ting Autosport Oost-Nederland te Halle
onder wiens auspiciën deze tweede com-
petitiecross werd verreden. Het publiek
kon de wedstrijden van alle kanten goed
volgen, vooral door het iets glooiende
terrein. Ook waren er ruimschoots vei-
ligheidsmaatregelen getroffen; EHBO,
brandweer, politie enz waren present,
maar behoefden gelukkig niet in aktie te
komen.
Standaardklasse junioren
Om l uur startte men met de Ie serie
van de standaardklasse junioren, waar-
van de eerste vier overgingen naar de
halve finale. Hier waren drie series van
elk twaalf rijders. Na felle strijd moest
in de finale de plaatsbepaling worden
bepaald. Vanaf de start wist nr 64 Sein-
horst uit Ruurlo zich, ondanks diverse
aanvallen van nr. 188 van de Kolk uit
Terborg, aan de kop te handhaven. De
uitslag werd als volgt:!. J. Seinhorst,
Ruurlo (64) 2. Dirk v.d. Kolk, Terborg
(188) 3. K. Gerritsen, Doesburg (37) 4.
A. Borkus, Gendringen (186) 5. J. Loh-
schilder, Aalten (57) 6. H. Nijenhuis,
Buurse (96) 7. H. Klein Holkenborg,
Zieuwent (59) 8. T. Huls, Holterbroek
(22) 9. R. Overkamp, Holterbroek (11)
10. A. Alfring, Lobith (33).
Standaardklasse senioren
De animo was hier zeer groot, er waren
liefst zestig deelnemers, die in zes series
van 10 reden. De tien besten kwamen
kwamen uit in de finale over tien ron-
den. Dit werd een sensationele strijd.
Een van de kanshebbers Willen Barth
met VW uit Doetinchem die aanvanke-
li jk in de kopgroep reed viel uit door een
lekke band. Met grote stuurmanskunst
crosste Bennie Nijhof uit Veldhoek
(Ruurlo) die enige ronden op de 5e
plaats lag, zich naar de kop. In de een
na laatste ronde wist hij koploper Wal-
ter uit Dinxperlo te passeren. Van de

Bi'j ons in d'n Achterhoek
I ' j kont dit vehaaltjen eigenluk bes oaverslaon want 't is heel wat anders
ewodd'n dan de bedoeling was. En dat kump allemaole deur den
tillefoon.
Eers bell'n Toon van de Spitsmoes op. Of Leestman op 't Koneginnefees
was ewes! "Jao natuurluk, hoe dat zo?". Of e ok had ezeen dat 's mar-
gens bi'j de obade een van de luu daor op de met oranje-kleje vesierde
platte wagen met de hande in de tesse nao 't Wilhelmus ston te luustren!.
(Toon zei met de hande bi'j 't potlood maor dat kö'j natuurluk neet
schrieven). En dat gaf toch helemaols gin pas veur zo'n notabel. En dat
zingen van de kinder was volgens Toon ok helemaol in 't water evall'n
hoewel de reagen too nog mos beginnen. Schienbaor hadd'n ze op schole
gin tied ehad um 't Vordense Volkslied d'r nog un betjen in te kriegen. Of
was t'r te weinug interesse? Een van de leiders was, volgens Toon althans,
onder 't zingen al met de blaedjes veur de orienteringsrit an 't uutdeil'n.
Zoiets heurn toch neet en mos in de krante komm'n von Toon. Maor 'k
zei tegen um: "Toon, a'j 't in de krante wilt hemm'n schrieft dan maor un
ingezonden stuk, Leestman bemuuit zich hier neet met". Of Toon 't ok
dut mo'j maor afwachten.

'n Volgende die opbelFn, Dorus Puntdraod, had schienbaor iets tegen de
veurzitter van de Oranjevereniging. Den veurzitter mos neudug 's latijn
gaon leer'n von Dorus. Volgens zien zeggen had die veurzitter 's middags,
'k gleuve bi'j de priesuutreiking, tot driemaol toe Concordia veur Sursum
Corda uutscholl'n. (Angezeen Dorus nogal wild is van Concordia nuumt e
die naamsvewisseling 'uutschelden'). Maor 'k heb Dorus ezeg dat
Leestman hier niks met van doen wol hemm'n. Stel ow veur, zo'n veurzit-
ter die zovölle veur de vereniging en veur de gemeenschap dut, daor maor
zo de gek met stekk'n? Nee, dat kan neet. Vegiss'n is toch menseluk?
"Dat wel", zei Dorus, maor veurug jaor lapp'n e um dat ok al en da's
toch al te gek? Meschien hef Dorus wel geliek maor zukke dinge kö'j now
eenmaol makkelukker zegge'n as schrieven, daorumme praote wi'j d'r
maor neet oaver.

't Leste tillefoontjen kwam van Tinus van de Kraje. Den wol wett'n of t'r
binnenkort nog meer zakenluu de deure op slot zoll'n doen hier in
Dennendarp. Daor was 'k gauw klaor met unda'k t'r jao ok niks afwette.
En meschien wet de winkeliers dat zelf ok nog wel neet. 'k Kon un wel
zeggen wie d'r nog los bleven: Die zaken waor man en vrouw samen kei-
hard warkt, de boel neet laot vesluchteren en veur privé neet volle meer
eist as 't minimumloon. En dat soort vin i'j nog wel bi'j ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

Barg uit Zelhem die rondenlang op de
eerste plaats lag, zakte af naar een vier-
de plaats. De uitslag was als volgt:
1. B. Nijhof, Veldhoek 2. E. Walter,
Dinxperlo 3. G. Westerveld, Breeden-
broek 4. H.v.d. Barg, Zelhem 5. J.
Hakfoort, Ulft 6. B. Takkenkamp, Zel-
hem 7. J. Bouwmeester, Aalten 8. W.
Barth 9. H. Lenselink, Dinxperlo 10.
W. Vruggink, Ruurlo.
Sportklasse
In de sportklasse waren er 34 deelne-
mers. De finale die over 12 ronden ging
kende een summum aan spanning; J.
Drenth uit Ambt Delden, die na de start
aan kop ging, kon in de tweede bocht de
wagen niet meer in bedwang houden en
maakte een formidabele duikeling. Hij
was hierna uitgeschakeld. Ook Wielhee-
se uit Halle had pech en viel uit. Prach-
tig was de rijstijl van F. Barth, die zijn
VW- evenals in Buurse- vóór alle cocu-
rentie naar de finish stuurde. De uitslag
was:l. F. Barth, Doetinchem 2. G.
Drenth, Amb Delden 3. J. Hasewinkel,
Glanerbrug 4. H. v.d. Rosmalen, Neede
5. R. Wiegerink, Lichtenvoorde 6. D.
Meulenkamp, Neede 7. A. van Polen,
Nijkerkerveen 8. J. Wielheesen, Halle
9. H. Geeven, Dinxperlo 10. J. Drenth,
Ambt Delden.

Plaatselijke rijders
Van de negen deelnemende plaatselijke
rijders plaatsten zich er vijf in de finale.
De strijd ging hier hoofdzakelijk tussen
Ronald Schierboom en Rene Eggink.
Maar na enkele ronden dook Eggink in
de sloot en was uitgeschakeld. Mari
Schierboom, een neef van Ronald,
kwam hierna fel opzetten maar slaagde
er niet in om Ronald nog te passeren.
De einstand werd: 1. Ronald Schier-
boom, Warnsveld 2. Mari Schierboom,
Warnsveld 3. Nico v.d. Woude, Zutp-
hen 4. Rinus Harmsen, Zutphen 5. Rene
Eggink, Vorden.
Speaker bij deze cross was de heer H.
Eysink uit Haaksbergen. Na elke finale
reden de eerste drie een ere ronde en
kregen bloemen en een zoen van de ron-
demiss Yvonne Wisselink. Al met al een
geslaagde cross.

Lachen bij T.A.O.
Wildenborg
De Wildenborchse toneelvereniging
T.A.O. heeft /owel vri jdag als /alerdag-
avond een uitvoering gegeven van het
blijspel in drie bedrijven, getiteld
"Boeren bed rog". Een s tuk geschreven
door Emiel Claus. De /aal van de Kapel
was heide avonden bomvol.
Het publ iek werd bezig gehouden met
allerlei verwikkel ingen ten hui/e van
Bertus Wever. De/e hoer op de Wilgen-
hof had namelijk een forse prijs in de
lotto gewonnen en daarvan 10 mille
achter gehouden. Hij had dit geld in een
blik spi nazie gestopt. U i t e i n d e l i j k kwam
het blik spina/.ie terecht h i j de vriend
van de dochter des huizes die er een
garage van kocht . Alvorens hel echter
zover was onts tonden er bij Bertus
Wever allerlei lachwekkende s i t u a t i e s .
Et kwam /elI's nog een veldwachter en
een landloper aan te pas.
Onder regie van de heet .1. Huidink
heeft T.A.O. het blijspel op
voortreffelijke wij/c opgevoerd.

Medespelenden waren Reinier Klein
Br inke , J u r r y Kle in Br inke , Janet
Kamphuis , Dinie l . eus ink , Fryda Ie
l . inden , l''reek Kle in B r i n k e , M a n i e
Dinke lman , Gerrit Ni jcnhuis , Reinl
Mennink en Geuit Klein Brinke. Voor
de g r imer ing /orgde Wil lemien I-liet man
en Gei da van de Bem.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei KPO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

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

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



Nu is het weer tijd
voor uw tuin

Wij zijn weer ruim gesorteerd
in alle soorten

perkplanten
vers uit de kassen

Tevens geraniums - fuchsia's
en tomatenplanten

ZELFBEDIENING

Kwekerij
Telefoon 05754 - 406. BAAK

Goud spreekt de taal der liefde.
Beter kunt u op moederdag

niet geven!

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Hele ritsen . . . voordeel flitsen
REGENMANTELS 10% korging vanaf 98,

JAPONNEN vanaf49,-

PAKJES vanaf 59,

BLAZERS t m 54 vanaf 98,-

JACKS vanaf 59,

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 WIN KELT J E

IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink. Burg. Galleestraat 22

Telefoon 1877

TOILETKAST
MET VERLICHTING

€V <**

**4* ^

2 zij kastjes
en grote spiegel
in wit en beige
Adviesprijs 59,50.
Tuunteprijs 47,50

MOEDERDAGPRIJS. 37,50
CURVER BADBOX
in veel moderne kleuren
onmisbaar op de badkamer
Adviesprijs 29,50.
Tuunteprijs 22,50

MOEDERDAGPRIJS. 19.50
CURVER NAAIBOX
een geweldige handige naaidoos
met veel vakjes
Adviesprijs 21,95

dp«*
>^>

MOEDERDAGPRIJS 19,75
-$&£* 700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgons gesloten.

Kinderbeeldjes
Leuke kinderfiguren in een bruine kleur
Adviesprijs 19,50. Tuunteprijs 12,50 O Cfl
MOEDERDAGPRIJS Of UU

KrUimGlÜIBT van Black en Decker
de ideale kleine stofzuiger bekend van de t.v.
Adviesprijs 109,-. Tuunteprijs 98,-
MOEDERDAGPRIJS .

^

uuij zouden het best eens kunnen uuordenj ^====s*=^ • ••€>•

Misschien hebben wij wel dezelfde ideeën, over het kombineren
van kleuren, toepassing van de juiste materialen, een goede
indeling. Kortom over wonen en leven in een goed interieur.
Neem eens een kijkje in onze showroom te Vorden, of vraag
vrijblijvend advies.

U bent van harte welkom.

Vorden, Dorpsstraat 22. Tel. 05752-1314,
Warnsveld, Rijksstraatweg 108. Tel. 05750 - 23346

Hanimex.
Topkwaliteit voor een
aantrekkelijke prijs
Ga kijken bij de fotovakhandel en zie de complete
collectie van Hanimex. Pocketcamera's, kleinbeeld
camera's, flitsers en objectieven voor een betaalbare
prijs.
Dankzij Hanimex is fotograferen voortaan voor ieder-
een weggelegd!

Vraag een demonstratie bij uw Hanimex-dealer.

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden - Tel. 1313

AAN'31 31NG
VAN 31 Wl K

VOOR MOEDERDAG
D DOUCHE-GORDIJNEN
D BADKAMERMAT(JE)TEN
D SPIEGELS
D MEDICIJN- EN TOILETKASTEN
D EN ANDERE

SANITAIR ACCESSOIRES

D.HZ-Centrum Harmsen
Schoolstraat 6, Vorden - Tel. 05752 1486

198,

WOONKAMERTAPIJT
Zuiver scheerwol - 400 breed
(BERGOSS)opjute-rug

Van f239,-
Nu per meter...

D GRATIS LEGGEN
D 5 JAAR GARANTIE
D GRATIS RESERVERING
D VOOR LATERE LEVERING
(Geldig zolang de voorraad strekt)

KARPETTEN
Afmeting: 170x230 cm
Zuiver scheerwol

Klassieke dessins
Nu vanaf 398f-

595f-
HELMINKev
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

Hoogpolige berbers
Nu vanaf .

Opgave KLEUTERS
SCHOOLJAAR 1981 /1982

U kunt nu al uw kind opgeven bij de school naar
uw keuze, als uw kind het komende schooljaar
4 jaar wordt.

Wij stellen het op prijs om voor het begin van het
schooljaar het aantal kleuters te weten.

D Samenwerkingskleuterschool
„Het Ganzerik"
Ruurloseweg 97, tel. 6652

D Nutskleuterschool „De Kroezestulp"
Dr. C. Lulofsweg, tel. 1618

D Openbarekleuterschool
„Het Kwetternest"
Het Jebbink 15,

D Prot. Christelijke kleuterschool
„De Springplank"
Schoolstraat 16,

tel. 2113

tel. 2389

D Prot. Christelijke kleuterschool
„De Timpe"
Het Wiemelink 40, tel. 1904

D Rooms Kath. Kleuterschool
,De Vordering"

Het Jebbink 5, tel. 2450

Voor informatie neem gerust kontakt op met de des-
betreffende scholen.

De leidsters
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Een onweerstaanbaar aanbod: voor uw land CFN: gebruikelijke voorwaarden en
auto, ongeacht z'n kilometerstand en leef- gunstige condities (een nieuwe 2CV al
tijd, geven wij u vanaf nu t/m as. zaterdag vanaf zo' n f 2 14 ,- per maand, een nieuwe
9 mei minstens f2000,- terug (incl. btw). GSA al vanaf zo'n f 371,- per maand).

Dit aanbod geldt voor iedereen die Dat is alles. Een unieke mogelij k-
dan bij ons een nieuwe Citroen aanschaft, heid dus om een onverwacht goede

nu t/m a.s. zaterdag is elke
_AA" m

m_m l JC/> /\/\/\ J#van 2cv t/m auto minimaal t2.UUU,-waara. uw
CX, van Acadiane t/m de C35. De spel- auto en over te stappen in een auto van
regels* zijn duidelijk en simpel: het merk, dat bekend staat om z'n zuinig-

De auto die u inruilt moet voorzien heid, veiligheid en comfort. Kom dus snel
zijn van een geldig kenteken, dat min- bij ons langs.
stens één maand op uw naam staat. U laat Voor uw huidige auto heeft u in
uw nieuwe auto financieren door de ieder geval f2000,- te pakken. En dat kan
Citroen Financieringsmaatschappij Neder- alleen maar meer worden. Tot ziens!

Automobielbedrijf Ruesink bv
Borculoseweg 21, Ruurlo tel 05735 - 1753

De Venterkamp 11, Ruurlo tel. 05735 - 2004

CITROEN^

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

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

TOYOTA STARLET 5 speed spec met gas 1979

TOYOTA CELICA 2000 XT 1 979
TOYOTA STARLET 5 speed 3 drs 1978
TOYOTA COROLLA 30 de luxe
met nieuwe gasinstallatie 1977

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978(79
TOYOTA COROLLA 4 deurs De Luxe 1978

TOYOTA COROLLA 3 deurs Stationcar 1978

TOYOTA CARINA2 Ir + 4 drs De Luxe 1978

TOYOTA CRESSIDA 4deurs De Luxe 1978

FORD TAUNUS stationcar 1977

FORD EXCORT 1.3 GL met gas 1978
FORD CAPR1 1500 XL 1972
SIMCA1100GLS 1978
VWPASSATLS 1978
OPEL ASCONA 4deurs 1977
DATSUN180B 1978
MERCEDES 200D 15.000 km 1980
ALFA ROMEO ALFETTA 1977

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

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

STUNTVERKOOP
IS EEN GROOT SUKSES

Japonnen ROKKEN
vanaf vanaf

29,50 29,50

BIP EN TRIMMER

Dames corduroy

pantalons
49,50

DAMES

TRUIEN
19,50

Dames- en meisjes

nachthemden

5f-
Kinder Corduroy

pantalons

29,50

HEREN SPIJKER

werkbroek
-l- duimstokzak

19,75

HEREN TRICOT
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