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Het jeugdige voetbalteam van de Sidney Soccer Kids
uit Australië heeft een onvergetelijke week achter de
rug. Dit team dat momenteel een toer maakt door een
paar Westeuropese landen was de afgelopen week de
gast van Sorbo Nederland B.V. De jeugdige Australi-
sche jongens hebben eenjaar geleden het plan opge-
vat om naar Europa te komen.

Zij hebben daartoe maandenlang al-
lerlei akties op touw gezet om de over-
tocht te kunnen bekostigen. "Dit inte-
ressante initiatief heeft de Sorbo wil-
len onderstrepen door de jongens een
week lang te gast te doen zijn in Ne-
derland", zo liet de heer Jac. H. de
Jong weten.
De ploeg met begeleiders werd onder-
gebracht bij Hotel Bakker. Na een
kennismaking met de jeugd van Vor-
den en de naaste omgeving werd er
een vriendschappelijke wedstrijd ge-
speeld tegen de jeugd van WVC, wel-

ke ontmoeting met 3-2 door de Soccer
Kids werd gewonnen.
Donderdagmorgen werd een bezoek
gebracht aan het KNVB sportcentrum
te Zeist, alwaar de komplete akkomo-
datie werd bezichtigd, 's Middags ging
men naar Utrecht waar het stadion
"De Galgenwaard" werd bewonderd.
Tevens waren hier eerste elftal spelers
van de F.C. Utrecht aanwezig.
Vervolgens werd koers gezet naar
Amsterdam voor een wandeling door
de stad terwijl tevens een boottocht
werd gemaakt.

De vrijdagmorgen werd benut met
een lichte training op de velden van de
voetbalvereniging "Vorden". Hierna
vertrok het gezelschap naar Hellen-
doorn waar de jeugd zich een poos
aangenaam kon vermaken. Voor de
vrijdagavond stonden er enkele films
in de kantine van de voetbalvereni-
ging "Vorden" op het programma,
waarna gezien het toernooi dat zater-
dag werd gehouden, de jongens wer-
den gesommeerd om tijdig te gaan sla-
pen.
Zaterdag dus de deelname aan het
jeugdtoernooi van "Vorden" waarbij
gestreden werd om de imposante
"Sorbo-cup".
Voor de zondag stond een bezoek aan
onze luchthaven Schiphol op het pro-
gramma, terwijl tevens een bezoek
werd gebracht aan Madurodam. Via
de Belgische badplaats Zeebrugge
werd maandagmorgen vertrokken
naar het voetballand bij uitstek Enge-
lang. Hier zullen enkele wedstrijden
worden gespeeld in Southampton en
Liverpool. Als klapsuk zullen de Sid-
ney Soccer Kids zaterdag 12 mei de

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 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R.A.Th. Zents, Laren-

seweg 3 te Vorden, voor het tijde-
lijk plaatsen van een stacaravan aan
de Larenseweg.

2. Aan de heer B. Bargeman, Wilme-
rinkweg l, voor het bouwen van
een woning aldaar. «

3. Aan mevrouw Steenblik-Beuzel,
Het Jebbink 32, voor het bouwen
van een garage aldaar.

4. Aan de heer H.G. van Arragon,
Ruurloseweg 109, voor het verbou-
wen van een woning aldaar.

5. Aan de heer E. te Velthuis, Beatrix-
laan l, voor het plaatsen van een
dakkapel aldaar.

6. Aan de heer G.J. Nijenhuis, Gal-
gengoorweg 12, voor het vergroten
van de woning aldaar.

7. Aan de heer A.J. Stoltenborg, Het
Gulik l, voor het verbouwen van
de woning aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer M. Langwerden,
Beunkstege 3, voor het vernieuwen
van een opslagloods/berging al-
daar.

2. AandeheerL.Terwel,Lindeseweg
28, voor het verbouwen van de wo-
ning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 25 mei
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze temijn schriftelijk aan het college
van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Verleende vergunning voor een col-
lecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nationale Commissie tegen
het alcoholisme een vergunning voor
het houden van een collecte afgege-
ven voor de periode van 14 tot en met
19 mei.

4. Vergadering van de commissie voor
de behandeling van bezwaar en be-
roepschriften gericht aan de ge-
meenteraad van Vorden.

Op woensdag 16 mei aanstaande ver-
gadert deze commissie om 20.00 uur
in de boerderij nabij het Kasteel. Aan
de orde komt:
a. hoorzitting naar aanleiding van het

door de heer G.J. Memelink, Al-
menseweg 15 te Vorden namens

diverse omwonenden/belangheb-
benden ingediende bezwaarschrift
tegen het raadsbesluit van 27 maart
1984, no. 13 (lokatiekeuze woon-
wagencentrirm).

b. hoorzitting naar aanleiding van het
door de heer B.J. Groot Jebbink,
Almenseweg 41 te Vorden inge-
diende bezwaarschrift tegen het
onder A genoemde raadsbesluit.

5. Wijziging werkwyze kadaverophaal-
dienst

Het bedrijf voor dierlijke afvalverwer-
king B.V, destructiebedrijf Winters-
wijk, heeft ons verzocht het onder-
staande bij u bekend te maken.
"Aan de inwoners, in het bijzonder de
veehouders in het werkgebied van de
dierlijke afval verwerking b.v. te Win-
terswijk.
Ons destructiebedrijf haalt op dit mo-
ment als het enige bedrijf in Neder-
land nog alle soorten kadaver op de
zaterdag op. In verband met de reor-
ganisatie van de kadaverophaaldienst
en de invjoering van een vijfdaagse
werkweek voor de chauffeurs, zullen
ingaande 19 mei 1984 op de zaterda-
gen geen kadavers meer worden ge-
haald.
In noodgevallen en ten tijde van epi-
demieën kan hiervan worden afgewe-
ken. In concreto houdt dit voor u het
volgende in:
- van de door u op vrijdag voor 11

uur bij de keuringsdiensten c.q. ge-
meentehuizen gemelde kadavers
worden alleen de grote kadavers te
weten: koeien, paarden, veulens,
pony's en zeugen nog dezelfde dag
gehaald, de kleine kadavers wor-
den op de maandag gehaald.

Voor de rest van de week verandert er
voor u niets en blijft onze service on-
veranderd".

6. Tervisielegging bestemmingsplan
"Vorden 1975/1984, no. l"

Aan het bestemmingsplan "Vorden
1975" betrekking hebbende op prak-
tisch de gehele bebouwde kom der ge-
meente (m.u.v het centrum en de wij-
ken Brinkerhof en Hoetinkhof) het in-
dustrieterrein en de lintbebouwing
langs de Ruurloseweg tot de aanslui-
ting met de Hamelandweg hetwelk
op 29 juni 1976 door de gemeenteraad
van Vorden werd vastgesteld is bij Ko-
ninklijk Besluit d.d. 29 mei 1981, no.
24 gedeeltelijk goedkeuring onthou-
den. Aanpassing aan de Koninklijk
Besluit werd daardoor noodzakelijk.

Intussen waren voor diverse percelen
partiële herzieningen gevoerd waar-
van inpassing in het totaal plan wense-
lijk werd geacht. Daarenboven gaf het
vorenstaande een goede mogelijkheid
om het voorschriftenpakket - dat toch
al weer zo'n acht jaar oud is - wat te ac-
tualiseren.

De inpassing van genoemde partiële
herzieningen omvatten:
- doortrekking van de bouwstrook in

de bestemming "Halfgesloten be-
bouwing" ten noorden van de Ha-
nekamp, ten behoeve van een in-
middels plaatsgevonden uitbrei-
din^fen de woning de Hanekamp
20 o^^et zijerf;

- opname van de mogelijkheid voor
de - eveneens reeds plaa!

den - bouw van een tweede woning
binnen de bestemming "Openbare
en/|^ijzondere bebouwing" aan
het^nemelink (R.K. kerk en Mo-
nutastichting);

- wijziging van de toegestane hoogte
binnen de bestemming "Bijzonde-
re woonvorm klasse A" (de Weh-
me) in die zin dat de goothoogte en
de hoogte worden gewijzigd van 6
en 7 meter in resp. 8 en 9,5 meter;
doortrekking van de twee bouw-
stroken op de hoek van de Dr. C.
Lulofsweg en de H.K. van Gelreweg
ten behoeve van stedebouwkundi-
ge aanvaardbare zijdelingse uit-
bouwen aan de woningen;

- van de bestemming "Verpleegin-
richting" (Decanüe) is het bestem-
mingsvlak II ter plaatse van het Van
Hasseltpavüjoen gewijzigd in be-
ste mmingsvlak III waarbij l wo-
ning is toegestaan;

- doortrekking van de bestemming
"Openbare en/of bijzondere be-
bouwing" voor de landbouwschool
aan de Nieuwstad op het achterlig-
gende perceel dat nu nog de be-
stemming "Garageboxen" heeft;
Alhoewel in het kader van dit be-
stemmingsplan een toevallige sa-
menloop van omstandigheden,
wordt er op gewezen dat voor om-
wonenden van de school door het
bestuur op 7 mei jl. een voorlich-
tingsavond is georganiseerd waar-
bij informatie is verstrekt over een
gewenste uitbreiding van de school
(op het onderhavige terrein) waar-
van realisering middels dit plan
mogelijk wordt gemaakt;

- opname van de bestemming
"Dienstverlenendbedrijf" voor het
perceel Ruurloseweg 53 conform
het bestemmingsplan "Vorden
1979, no. l".

Daarenboven heeft op de plankaart
een inhoudelijke wijziging plaatsge-
vonden in die zin dat het stationsge-
bouw, alsmede het gedeelte van het
plan dat thans is opgenomen in het be-
stemmingsplan "Vorden-Kom 1980"
buiten het plan is gelaten. Ook is de
bestemming "Boxengarage" aan de
Margrietlaan gedeeltelijk vervangen
door een woonbestemming welke de
mogelijkheid opend aldaar na sloop
van de boxen een woning te bouwen.
Een met inachtneming van het voren-
staande opgesteld plan ligt vanaf 14
mei a.s. ter inzage met de mogelijk-
heid tot indiening van bezwaren bij de
gemeenteraad.

Engelse cupfinale bijwonen. Een reis
waarvan menig 11 jarige jongen alleen
maar kan dromen maar die voor de
jeugd uit Sidney werkelijkheid werd.
De heer H. de Jonge uit Vorden, voor-
zitter van de jeugdcommissie van
"Vorden" en voor een groot deel be-
trokken bij de totale organisatie trad
de gehele week als coördinator op.
"Een hele belevenis en wat mij toch in
het bijzonder is opgevallen is de gedi-
ciplineerdheid bij de jongens. Zonder
morren en zonder problemen werd er
geluisterd en gehandeld naar hetgeen
de leiders hen opdroegen. Om een
voorbeeld aan te nemen", aldus heer

Port betaald
Port paye
kantoor Vorder

de Jonge. Het jeugdbestuur van Vor-
den heeft een uitnodiging ontvangen
om over twee jaren een tegenbezoek
aan Australië te brengen. •

Verkeersvooraeningen in woonwijken
In Vorden is men dezer dagen begon-
nen met het treffen vanAwkeersvoor-
zieningen in de woonn ijlV '/o worden
op een zestal kruispunten in het plan
Boonk verhogingen aangebracht, waar-
van enkele inmiddels /ijn gerealiseerd.
Het betreft de kruispunten Wiemelink/
Kerspel; Wiemelink/Du^^eege; Wie-
melink/Boonk; Het Jebwnk/Het Ker-

spel; Het Jebbink/De Steege en Het
Jebbink/De Boonk. Verder is er op het
Wiemelink ter hoogte van de woning nr.
34 een plateau aangebracht.

In de Molenwjjk zal in de Hertog Karel
van Gelreweg en in de Berend van
Hackfortweg eveneens een plateau
worden aangebracht.

Leonidas-
bonbons

ook in geschenk verpak-
king

J.WlEKART,Tel.1750.

Een kroon op het orgel en
bloemen op de kansel
Het Lohman-orgel in de Dorpskerk
bestaat 150 jaar. Daarom heeft het de
bekroning weer teruggekregen, die er
oorspronkelijk bij hoorde. Dit "lof-
werk" is volgens een ontwerp van de
orgelbouwers, gebr. Reil, door het
vakmanschap van een paar gemeente-
leden gemaakt en in deze dagen op
het orgel aangebracht.
Aanstaande zondag kunt u de schoon-
heid daarvan bekijken. En het zal dan
na een feestelijke dienst door de kerk-
voogdij dankbaar worden aanvaard.
Ook de kansel wordt dan even in de
bloemen gezet. Want ook die bestaat
150 jaar. En het Evangelie, dat al die

jaren van de kansel verkondigd is, is
de reden, waarom in de kerk steeds de
lof van God gezonden word Het een
en ander is aanleiding, om met ge-

meenteleden en gasten een blijde
dienst te hebben. Het is de derde zon-
dag na Pasen, die de naam draagt zon-
dag Jubilate, naar psalm 66 vers 1;
"Juicht, Gode, gij ganse aarde".
Na afloop van de dienst zal er gelegen-
heid zijn, de in de kerk ingerichte ten-
toonstelling over de geschiedenis van
het orgel te bezichtigen. En ook om
gezamenlijk koffie te -drinken in "de
Voorde" en gezellig na te praten.

In de Wildenboch geen dienst
In verband met het bijzondere karak-
ter van de dienst in de Dorpskerk voor
de hele gemeente, zal er a.s. zondag-
morgen in de Kapel van de Wilden-
borch geen dienst worden gehouden.

Uitnodiging
aan iedereen die het zinvol vindt om
in gesprek te blijven met jongeren
(vanaf ca. 20 jaar) over "de functie van
de kerk in de maatschappij". We hou-
den onze avonden eens in de zes we-
ken bij iemand aan huis.
De eerstvolgende keer is woensdag 16
mei om 20.00 uur bij Frieda van
Royen, Brinkerhof 53, tel. 3014. Heb
je wel interesse maar ben je verhin-
derd, laat het dan even weten voor de
volgende afspraak.
Tot ziens!

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, m.m.v. de Cantorij 150 jaar
bestaan orgel.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag /o-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 12 mei 12.00 uur te',
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13 mei H. van Baren, Lochem,
tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30(uur.

TAFELTJE DEKJE
Mei: mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Mei: mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouwBurg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in h i t

. 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, Ver-
den, 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 u ir;
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.



nieuwe tuinstoelen?
Nu is het de tijd voor nieuwe tuinstoelen. Grote kollektie van een-
voudig tot erg mooi. En in alle prijsklassen.

Maak nu uw keus in onze zaak.

bmêndsen ZUTPHENSEWEG 15, VORDEN. TELEFOON 1261

We gaan gewoon doordat lekkere romige ijs uit te
delen voor:

Grote obliehoorn
Chocodip of nootjes gratis 100 cent
Groot kinderijs Rn _pnt
met een verrassing en disconootjes gratis w W vCI l l

IN DE SNACKCOUNTER VAN RESTAURANT

DE ROTONDE VORDEN
HELE EN HALVE LITERS VOOR THUIS

Zondag 13 mei als alle moeders tegelijk jarig zijn

Moederdag - Bloemendag
MAAK VAN DEZE DAG EEN FLEURIGE DAG.
Bij ons volop

Gezellige boeketten
Prachtige bloeiende en groene planten
Ruime keus in plantenbakjes en
bloemstukjes
Mooie potterie en glaswerk

Speciale moederdag tip
Nieuwe Collektie Kruidenazijn in
decoratief glas

VOOR BETERE KWALITEIT EN SERVICE

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

Denkt U aan de Gerani um en Perkplantenmarkt op woensdag
16 mei vanaf 13.00 uur op het Kerkplein.

welke moeder
u ook wilt
verrassen:
u slaagt bij ons!

Ja, welke moeder U straks ook wilt verrassen... een jonge
moeder of een grootmoeder... U slaagt voor een Moederdag-
geschenk bij Barendsen. Daar wacht U een winkel vol kado's:
practische of leuke, werkbesparende of iets om 't huis mee te
versieren. Kom daarom even bij ons langs en kies uit de 1001
geschenkenwinkel van Barendsen. Voor jonge en niet meer zo
jonge moeders is er keus genoeg.

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261.

Vordense Tennis Vereniging
zoekt voor de periode mei t/m septem-
ber 1984 een

FLINKE KRACHT
voor het baanonderhoud en kantine-
werkzaamheden.

Leeftijd ca. 18 jaar.

Schriftelijke en/of mondelinge reacties
zien wij gaarne tegemoet op het secre-
tariaat Het Vaarwerk 17, Vorden. Tel.
05752-2082.

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
OOOO-S-D-0-0OOOOOOOOOOOO-CXOOH

Voor moeder
het beste

Een machtig fijne slipper voor op straat
en in huis. Voorzien van een flexibele
zool en een soepel leren bovenwerk.
Oersterk bovendien
Styled by Romika

36

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

Spinazie ^ MO

2 krop

SOOgram

Sinaasappelen 10 stuks

0,85
0,98
2,48
3,85

Te koop: Datsun120 ACoupé
km-stand ca. 59.000 i.z.g.s.
Huitink, Ruurloseweg 60
7251 LS Vorden.
Tel. 05752-6429.
Na 19.00 uur

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

het nieuwe
denken
over lopen

Deze week als speciale
moederdagaanbieding
van 125,- voor

Wolky's voor haar
exclusief bij:

99,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Te koop: alle soorten kool-
planten en tomatenplan-
ten.
Zelledijk 12, Hengelo.
Tel. 05753-7318.

Te koop: vloerkleed 2 m
breed, 2.30 m lengte. Onder-
kant nylon. Rood met wit
streepje, f150,-.
Tel. 05752-2269.

MUZIEKVER. CONCORDIA
Zaterdag 12 mei

CONTACTAVOND
aanvang 19.30 uur in het

DORPSCENTRUM
Toegang gratis.

Te koop: g.o.h. bromfiets.
Merk Puch Maxi S.
Tel. 1705.

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

Kijk in onze folder naar onze nieuwe,
fascinerende voorjaarskollektie. Komt u
vooral zélf naar onze zaak en bewonder
de prachtige sieraden en perfekte
horloges. En profiteer van de interessante
aanbiedingen!
Graag tot ziens. -L

haal de gratis poster
WIN GOUDEN Nr. l

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

P.S. Inruilaktie
oud goud.

VOORDEEL
SPRINTER!

collier 23. armband 14.
oorknopjes 8.-

bij aankoop va'n colliei
n armband

oorknopjes gratis.

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750-22861

Broekenweek met extra aanbiedingen
Kat. bandplooi broek
Klassieke kat./pol. pantalon
Klopmann pantalons
Strech pantalons
Twill pantalons Levi s
Jeans broeken

Modecentrum

v.a.

v.a.

49-
59,50
69,50
89-
85-
59-

Ruurlo



Hierbij wil ik iedereen hartelijk
dan k zeggen voor de vele felici-
taties, bloemen en cadeau'sdie
ik bij mijn 80ste verjaardag
mocht ontvangen

M. VAN TIL

Vordenseweg 30.

Aangeboden per 1 juli 2
slaapkamers, 1 woonka-
mer, douche en toilet met
gebruik van keuken.
Brieven onder nr. 9-1
Buro Contact.

Te koop: een g.o.h. cyclo-
maaier 1.35 en een dieselo-
lieopslagtank.
Rossel, Deldenseweg 6,
Vorden. Tel. 3015.

HENK MENKVELD
en

ANJAWULLINK

hopente gaan trouwen op woensdag 16 mei
1984 om 10.45 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om
14.45 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vor-
den door ds. J. Veenendaal.

We houden receptie van 16.00 tot 18.00 uur
in zaal „De Herberg" te Vorden.

GOED VOOR MINDER GELD

Ons adres wordt:
't Jebbink 61, 7251 BK Vorden.

^

PLANT ZE NU!!!
Dahlia's - Gladiolen - Lelie's
etc.
Chrysantenstek - Geraniums -
Fuchsia's enz.
Groentegewassen als Sla -
Andijvie - Koolsoorten -
Selderie enz.
GEBR. KETTELERIJ B.V.
Zutphenseweg 64, Vorden.

Te koop: aquarium 80x40*
40 met tafel/kast,
llbrink, Lulofsweg 14.
Telefoon 2666.

Te koop: kool en sierplanten
bij:
Willem Hazekamp,
't Jebbink 69, Vorden.
van 18.00 tot 21.00 uur.

Te koop: Brama's. 3 hennen
met haan.
Tel. 6744.

HERMAN TER VRUGT
en

HENNA TIESSINK

geven u kennis van hun voorgenomen hu- <
welijk op donderdag 17 meia.s. om11.15 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 12.00 uur in dé Ned. Herv. kerk te Vor- <
den.

Als u ons hiermee wilt feliciteren bent u van *
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur <j
in zaal „De Herberg" te Vorden.

j
Mei 1984
Zeddam, Oude Tramweg 32
Vorden, Hilverinkweg 1 ^

Toekomstig adres:
Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond.

'-̂ •'-̂ ••-̂ V^>H^P>.̂ T-̂ > -̂'̂ '> -̂>'-̂ ->

GELDIG VAN 10-5 t/m 12-5.

Verse worst 7
grove en fijne per kilo i f

Ardenner braadworst 7 Ql-
per kilo /,«Jü

VOOR DE BOTERHAM:

100 gram 1,89

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

VOOR AL MW

•jy-- &~ *& •-&• •-& ̂  <<& •& -j?- 'j? -^r •*&• <s? <^r •& ̂  ̂  ><&»> 'j?*- •*&•• >-& <^r <&• •.&- -^r <^?-> <*&•• <jr .<>
Op zaterdag 12 mei hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe- \
lijksfeest te herdenken \

§
§
§

WAPEN- EN SPORTHANDEL f

Martens
sttedt doeltreffenJl

Vorden, tel. 1272

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Aan meters 50,-, bollen
60,- en gekloofd 65,-.
Eik - beuk - berk.
05735-1249

Te koop: kunststof opslag-
tanks 100-200 liter.
Ouderwetse theekisten
triplex.
Restanten houten schappen
Grote + kleine toonbank.
luxaflex 2 x. lengte 4.70 en
3.70 m.
Strijkmachine.
Verkoop a.s. zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur.
Burg. Galleestraat 12.
Ingang Molenweg.
Tel. 1391-1862. '

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Vordense
Marktvereniging

VRIJDAG 11 MEI

ENVELOPPEN
ACTIE

MET TAL VAN PRIJZEN

J.GROOTROESSINK
en

HJ. GROOT ROESSINK-NORDE |
§

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16. 30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat ^
10a te Vorden.

Mei 1984
Julianalaan 11
7251 EP Vorden.

B.H. NORDE
en

HJ. NORDE-HARMSEN

hopen op donderdag 17 mei a.s. met kinde-
ren en kleinkinderen hun 40-jarig huwelijk
te herdenken.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel
Meilink, Borculoseweg 4, Barchem.

7251 RM Vorden, mei 1984
Hoekendaalseweg 3.

GENEZEN MET HYPNOSE?
Voorlichtingsavonden, aanvang 20.00 uur.

te Vorden, Hotel Bakker, 10 mei
Hengelo Gld., Concordia, 15 mei
Zelhem, Het Witte Paard, 17 mei

DoorC.O. otOlp6f, Hypnotherapeut, Lochem.

„Se Herberg"
Vrijdagavond 11 mei (i.p.v. de dinsdagmiddag) voorde
laatste keer in dit seizoen:

gezellige dansavond (50+ ?)
Aanvang 19.30 uur. (SLOTBAL)
De afgelopen dansmiddagen werden ook goed bezocht
door 30 en 40 plussers, vandaar dat de aanduiding 50+
zal komen te vervallen.
Heeft U ook behoefte aan zo'n wekelijkse ontspanning?
Kom dan vrijdagavond eens binnen en U weet precies
hoe het er na toe gaat.

POELIER
HOFFMAN

per kg

per kg

1 hele soepkip

2.75

6,15

4,50

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51
Spakenburg.
Tel. 03499-84046

VOOR MOEDERDAG RECUXME:
De Echte Spakenburgse

Gevulde koeken,
met amandel. 10 voor 5,50

75 cent per stuk
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER.

Voo,
moederdag

Prachtige orchideën stukje 7,75
3 Hang Geraniums 8,-
1 Stretochapus 3,50

KWALITEIT VERS VOORDEUG

a»»*

Holland Kaascentrum

Barbecuen - Barbecuen

KOM MEE NAAR BUITEN
ALLEMAAL

naar

CAFÉ-BAR

„DE SMID"
Oergezellige barbecue-

gelegenheid vanaf 12,95 p.p.

Kerkstraat 11 - Keijenborg
Telefoon 05753-1293.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

H ELMlNK
VORDEN ZUÏPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop gevraagd: ponyzadel.
Tel. 05751-387.

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

MUZIEKVER. CONCORDIA
Zaterdag 12 mei

CONTACTAVOND
aanvang 19.30 uur in het

DORPSCENTRUM
Toegang gratis.

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

CONFECTIE EN MODE

rrreTS

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Voor de vele belangstelling,
bloemen en kado's, ter gele-
genheid van de opening van
onze zaak ontvangen, willen wij
iedereen hartelijk dank zeggen.
Cafetaria-snackbar-ijssalon-
zaal
„d' OLDE SMIDSE"
Dorpsstraat 8a, Vorden.

Les?
- praktijk
- theorie (computer)

AUTORIJSCHOOL

„Oortgiesen"
Vorden, tel. 2783
(K.v.K. 036665).

Woensdag 16 mei a.s. de gehele dag

GESLOTEN

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

BELANGRIJK
voor alle Vordense Verenigingen

De Vordense Winkeliers Vereniging

organiseert weer een aktieweekend
op 1 en 2 juni a.s.

Die verenigingen welke belangstelling
hebben kunnen evenals vorig jaar op

zaterdag 2 juni op het Kerkplein diverse
aktiviteiten ontplooien ten bate van hun kas.

Opgave voor 19 mei a.s. of inlichtingen bij

J. Dijkerman
Zutphenseweg 5, Vorden. Tel. 05752-1334

Vereniging tot bevordering
van het marktwezen te Vorden.

Ledenvergadering
op donderdag 17 mei a.s. om

20.30 uur in hotel Bakker.

Het Bestuur.

SOFT IJS
IN 6 SMAKEN

Vanille - Aardbeien - Banaan
Mocca - Sinaasappel en
Smurfenijs.

VOOR MOEDERDAG:

IJSTAARTEN EN
SALADES

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487 b.g.g. 1921

IJsbuffet Kerkepad

Moederdag koopje!
Leren voetbedsandalet f 28,

BIJ UW VAKMANSCHOENWINKELIER

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Maak het voor moeder ook
gemakkelijk op moederdag

Bestel zo'n heerlijke

koude schotel
en zoals het hoort bereid met
puur rundvlees en
echte mayonaise
dat is kok's werk en ze maken er
wat lekkers van.

En voor thuis als toetje,
liter of halve liter roomijs

RESTAURANT

DE ROTONDE
VORDEN. TELEFOON 05752-1519.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steedr doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomatenplanten en chrysantenstekken
ook zelfbediening.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg, Tel. 05753-1395.

Volop keuze in

KOFFERS

TASSEN

PORTEMONNEES

ETUIS
Mooi cadeau voor moederdag

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 26, VORDEN.
TELEFOON 05752-1421.

Is uw huis óók zo dringend aan een nieuwe verfjas toe? Dat komt
dan goed uit. Want het schilderwerk van uw eigen huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schilder kan
dus aan de slag. U weet toch dat repareren stukken duurder is
dan schilderen? Als u ons op tijd laat weten wat uw plannen
zijn, hoeft u niet te lang te wachten. En uiteraard kunnen -<£
wij u meer vertellen over de fiscale aftrekregeling. " - / ^

WIJ HOUDEN UW HUIS IN CONDITIE.
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden Tel 05752-1523 Meester Schilder

VoorZELFMAAKMODE STOF-
JES naar

CONFECTIE EN MODE

mrer

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN - TEL 05752-1971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

MOEDERDAG
een dag om een prachtige

GAZELLE FIETS
te geven of te krijgen.

Gazelle neerlands favoriete fietsmerk ziet u
bij ons in vele modellen en kleuren. Ook voor
Peugeot en Multi Cycle het adres.

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
VORDEN. TELEFOON 1393.

Maak moeder blij op de
tweede zondag in mei
bij HELMINK is er vast wel
een cadeautje voor haar bij
D HANDDOEKEN
l l THEEDOEKEN
l 1TAFELKLEDEN

BADSETJES
DSIERKUSSENS
D GEHAAKTE KLEEDJES

TAFELLAKENS
DEKBEDOVERTREK
BEDSETS

l l TUINMEUBELEN
D POEFS
D LEKTUURBAK
f] MIMISET
l l PORCELEIN KASTJE
f ! SECRÉTAIRE
D SCHILDERIJ
DPLAIDS
n SLAAPZAKKEN ETC.

HELMINK BV
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 1514.

/ van onze mode-afdeling / / van onze schoen-afdeling / / van onze huishoud-afdelingl
B.K.5-DELIGE
KOOKSETSWEAT-

SH/RTS
PRACHT

SANDALET
mooie geklede schoen,
diverse kleuren.

Samenstelling:
Kookpan 16- f8-20 cm.
Steefpan 14 cm. en
Hapjespan met deksel.
Geschikt voor gas en
elektra.
Serie's Savanna-Chan
Romance

met netbreisel m mouw
een zeer sportief shirt,
tuun teprijs3&ï-

PRACHTIG

JEUGDIGE
SANDALET FLAIR

SANETTA
TOILET-
KASTJE
Voor het overzichtelijk
opbergen van
alle toiletspullen.
Norm.

DAMES-
ROKKEN
met 2 opgezette zakken
en bijpassende centuur
meerdere kleuren.
tuunteprijsSSrOV

3-DELIG
JOGGINGPAK

MODISCHE
SANDALET Met kruidendekor.

De grote isoleerkan (1.9ltr.lf e groe soeeran .
^ pj* Met handig pompsysteem

i jS Fraai gedekoreerd.
Adv

truitje in netbreisel.
bodywarmer,
bijpassende pantalon,
tuunteprijsfff,-

pracht kwaliteit.
kleuren: lichtgrijs, zwart, wit

ISOLEER
KAN
De kwaliteitskan
bij uitstek.
Geheel wit.
Inhoud ca'. 11tr.
Norm. Tuunte-

PERFORATIE
BALLERINA

in diverse soorten,
uitlopende modellen
tuunteprijs v

met sleehakje.
Kleuren: rood en zand

PRACHTIGE

VOETBED-
SANDAAL
helemaal leer.
diverse kleuren,
maten 36/42.
sublieme pasvorm.

PORSELEIN SER
31-DEL l G met blauwe lijn
Als thee- en ontbijtservies te gebruiken.
Adv

F AR WEST

KINDER-
SPIJKERBROEK
13% oz. gewassen kwaliteit.
tuunteprijsJS^tr

Moderne

LEKTUURKINDER-
TUINBROEK DAMES

ZWEEDSE
KLOMP

BAK
Van canvas

tbuisfnm»
In rood of wit.
Norm. Tuunte

in een prachtige
katoenen kwaliteit.
vele mooie zomerkleuren

met uitstekend voetbed
Kleuren wit en beige
Maaat 36 t/m 42

ik koop
al jaren
alle kleding
bijdetuunte

ook m
schoenenmode
is de tuunte
de grootste
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Uitbreiding Bouwbedrijf Rondeel
officieel geopend door Prins Harry
de Tweede en zijn gevolg
Zondag 29 april j.1. te 16.00 uur, keek het echtpaar Rondeel wel even
op toen een heuse traktor met daarop een notenboom, gevolgd door
een Deurdreajers invasie onder aanvoering van Prins Harry de Twee-
de het bedrijfsterrein kwamen op denderen.

President Gerard maakte in zijn toe-
spraak veel duidelijk, en ging vervol-
gens in het kort in op de 20 jarige his-
torie van het bedrijf, en de mijlpaal
welke is bereikt, hetgeen werd ge-
volgd door een korte toespraak van de
prins.
Hierna werd overgegaan tot het plan-
ten van de notenboom nabij de nieu-
we bedrijfsruimte door Bennie Ron-
deel, welke de toepasselijke naam
kreeg van "Deurdreajersboom", het-
geen gescheide onder toeziend oog
van zijn vrouw Miep, en prins en ge-
volg en overige leden van de Deur-
dreajers familie.
Grote hilariteit ontstond, toen Bennie
al gravende op een pvc buis stoote, en
prins Harry zijn taak vakbekwaam
overnam gevolgd door een prinselijk
gat in Bennie's pas aangelegde gazon,
zodat de boom toch kon worden ge-
plaatst door Miep en Bennie onder
luid applaus.
Hierna wierp prins Harry met de ge-
bruikelijke champagnefles de nieuwe
bedrijfshal open, en kon men de uit-
breiding welke tot stand was gekomen
bezichtigen, hetgeen vooraf werd ge-
gaan door veel woorden, hulde en feli-
citaties aan het adres van Bennie en
Miep.
Na de rondgang door het bedrijf werd
plaats genomen op een ingericht ter-
ras voor het bedrijf varieerend van
echte terrasstoelen, tot ladders en spe-
ciekuipen, en werd het woord gevoerd
door Emil Eykelkamp namens de
Club van 11 en bood Bennie namens
deze club een fles met inhoud aan en

een wandbord met het zeer toepasse-
lijke opschrift "In de vergulde kloot"
aangezien Bennie zich binnen de club
van 11 manifisteerd als stimulator van
de edele sport "Klootschieten", maar
ook aan Miep was gedacht t.w. de be-
kende fles chocomelk en de fles sla-
groom, haar geliefkoosde drank.
Ter afsluiting van het officieele ge-
deelte, werd het woord gevoerd door
Bennie zelf, en stak daarbij de ge-
brachte hulde door de Karnavalsvere-
niging "De Deurdreajers" niet onder
stoelen of banken, en sprak namens
zijn vrouw Miep en de kinderen zeer
waarderende woorden.

Na geruime tijd samen te zijn geweest,
en de gezelligheid hoogtij vierde, wer-
den de openingsfestiviteiten besloten
met een kop heerlijke snert, en werd
de bodem van de pan dan ook snel
zichtbaar.
Hierna voerde president Gerard het
woord, gevolgd door prins Harry de
Tweede en brachten dank aan Miep
en Bennie voor de genoten gastvrij-
heid en de warme onthaal, en wenste
Bouwbedrijf Rondeel veel succes en
voorspoed toe nu en in de toekomst,
zodat mogelijk wij hier over enige tijd
weer kunnen zijn bij een opening, en
alles nog eens dunnetjes kan worden
overgedaan.
Tot slot dankte Bennie Prins Presi-
dent, en alle Deurdreajers voor hun
aanwezigheid en hun bijdrage rond de
opening van zijn bedrijfsuitbreiding,
hetgeen voor hem en zijn gezin een
onvergetelijke dag is geworden.

Foto van
Vorden-van-toen

Op 8 september 1924 bracht Koningin Wilhelmina een werkbezoek aan Vorden.
Deze foto, gemaakt van de stoep van het toenmalige gemeentehuis, toont ons
de Koningin en Prins Hendrik in een open auto. Links zien we B&W van Vorden
op de rug. Op de versiering voor het huis dat toen nog onder de kastanjebomen
stond staat: Hulde van de Vordensche Marktvereeniging.

Voorlichtingsavond
Psycho-somatische aandoeningen,
neuroses, pijnen en zelfs gedrag be-
handelen met gebruikmaking van
hypnose? Het klinkt als een sterk ver-
haal, en toch is het vaak mogelijk.
Maar het idee hypnose schrift veel
mensen af.
Weliswaar begrijpelijk, vindt hypno-
therapeut Stolper uit Lochem, maar
wel volkomen ten onrechte.
De meeste misverstanden en vooroor-
delen op dit gebied zijn ontstaan uit
demonstraties voor publiekelijk ver-
maak.
De werkelijkheid, vooral in de thera-
pie, is echter heel anders, en hij k^mt
daar binnenkort in onze omgeving iets
over vertellen. Bij die gelegenheid
kunt u tevens vragen stellen.
Voor verdere gegevens zie advertentie
in dit blad.

Boerderijproject
in Vorden
De openbare kleuter- en lagere school
in Vorden houden zich momenteel
bezig met het project "De Boerderij".
De onderbouw (kleuters, klas l en 2)
houdt zich vooral bezig met de boer-
derij, het boerenleven en de dieren,

terwijl de bovenbouw vooral de aan-
dacht vestigt op de melk en de melk-
verwerking.
Er worden werkstukken gemaakt, din-
gen verzameld over de boerderij en de
melk, films bekeken en excursies ge-
maakt.
Zo zullen de kleuters een bezoek
brengen aan een kinderboerderij, klas
l en 2 aan een boerderij in de nabij-
heid van Vorden, klas 3,4 en 6 aan een
kaasmakerij in Ruurlo en klas 5 aan
een kaasmakerij in Markelo.
Klas 5 en 6 zullen ook nog de kaasfa-
briek in Vorden bezichtigen.
Het project zal worden afgesloten met
een tentoonstelling op donderdag 17
mei, 's avonds van half 7 tot half 9 in de
Openbare Lagere school aan de Kerk-
straat. Iedereen is van harte welkom.

Aktie-weekend
Winkeliersvereniging
Vrijdag l en zaterdag 2 juni organi-
seert de Winkeliersvereniging weer
een aktie weekend op het Marktplein.
De verenigingen kunnen evenals vor-
ig jaar weer meedoen om iets te orga-
niseren en hun kaspositie versterken.
Opgave vóór 19 mei bij Bloemisterij
Dijkerman, Zutphensweg 5.

De heer en mevrouw Rondeel planten de aangeboden "Deurdreajersboom". Prins
Harrie de Tweede kijkt toe of een en ander vakkundig geschiedt.

JOVO-Beurs
Zutphen
Het is de organisatoren van de JOVO-
Beurs gelukt om een 35-tal standhou-
ders bijeen te brengen en een uitgele-
zen artiesten-programma, dat gelar-
deerd wordt met dagelijks 4 of 5 mo-
deshows en een aantal demonstraties
break dance en rap en scratch.
Onder de standhouders zult u aantref-
fen o.a. reisorganisaties, Gewestelijk
Arbeidsbureau, opleidingen, gram-
mofoonplatenleveranciers, banken,
voedingsvoorlichting, meubelen, Ka-
mer van Koophandel enz. De mode-
shows worden gebracht door Publi-
Mode in Barchem met speciale Jonge-
ren collecties, die zijn samengesteld
door Piet Zoomers uit Wilp. De vol-
gende keur van artiesten is aangetrok-
ken: Astrid Marz (van de Knokke
ploeg), Vanessa, Albert West, Daimyo
(de Nederlandse Michael Jackson),
Saskia & Serge, Babe, Risque.

De JOVO '84 wordt gehouden op 11,
12 en 13 mei a.s. in de Hanzehal in
Zutphen en wordt geopend op vrij-
dagmiddag 11 mei. De toegangsprijs
bedraagt f. 7,50 p.p.p.d. Zie adverten-
tie in dit nummer.

Openingstijden:
vrijdag 14.00-22.00 uur
andere dagen 12.00 - 22.00 uur

Jongeren Uoorlkhtingsbeurs
HANZEHAL ZUTPHEN
vrijdag 11 mei
ASTRID MARZ (KNOKKEploeg):
20.00 uur
VANESSA: 21.00 uur

zaterdag 12 mei
ALBERT WEST: 16.00 uur
DAIMYO (de Ned. Michael Jackson):
19.30 uur
SASKIA en SERGE: 20.30 uur
Demonstraties BREAK DANCE:
14.30 en 21.00 uur

zondag 13 mei
BABE: 19.30 uur
RISQUE: 20.30 uur)
ALEX AND THE CITY CREW:
15.30 uur
Demonstraties BREAK DANCE:
14.30 en 21.00 uur

dagelijks 4 a 5 modeshows

TOEGANGSPRIJS f 7,50 p.p.p.d.
(voorverkoop bij VW-kantoren)

BEURS • VOORLICHTING»VERKOOP• DEMONSTRATIES • ARTIESTEN • MODESHOWS

Oranjefeest
Hierbü publiceren wy alsnog een foto van de winnaars van het kampioenschap om de titel Sterkste man en
Sterkste vrouw van Vorden. Dit kampioenschap werd op Koninginnedag door jeugdsoos 't Stampertje
georganiseerd. V.l.n.r.: Gerard Berendsen (Ie), Willem Oldenhave (2e), Jolanda Temmink (Ie), Milka
van Est (3e) en Marieke van Burk (2e). Volgens de medewerkers van de jeugdsoos bhjkt uit de grote be-
langstelling dat dit evenement voor herhaling vatbaar is voor een volgend Oranjefeest.

Weer speelde
A chtkastelenrijders

parten
Het bestuur van de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" werd zondag da-
nig door de weergoden in de wielen
gereden. Voor het eerst werd namelijk
een Voorjaarstocht georganiseerd
over afstanden van 25; 40 of 80 kilo-
meter. Voor de kleinere afstanden viel
de deelname tegen. Gezien het weer
natuurlijk niet zo verwonderlijk want
juist de 25 en 40 kilometer zijn meer
bestemd voor de echte recreatiefiet-
sers.
De deelnemers aan een tocht van 80
kilometer zijn wat meer gewend en la-
ten zich niet zo gauw afschrikken.

Voor deze tocht gingen zondagmor-
gen plm. 25 fietsers van start voor een
rit richting Markelo, Laren, Ampsen.
Start en finish waren bij café het
Zwaantje aan de Hengeloseweg te
Vorden.

Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond 11 mei
haar algemene voorjaarsvergadering
bij Hotel Bloemendaal, aanvang 20.00
uur. Op de agenda staat o.a. het jaar-
verslag van 1983, verslag van de agrari-
sche commissie, sportcommissie en
van de redaktie van het ledenblad van
Jong Gelre 'De Woordvoerder'. Ver-
der zal het financieel verslag behan-
deld worden. Ook op de agenda staat
De Landdag 1984, die wordt gehou-
den in Bergharen in de Betuwe op l, 2
en 3 juni.

Jong Gelre Vorden heeft ingeschre-
ven op deze buitensportdagen op de
volgende onderdelen: voetbal (her-
en), handbal (dames), touwtrekken
(heren), en twee teams zullen deelne-
men aan de zeskamp. Na afloop van
de vergadering wordt er voor de aan-
wezigen een bingo georganiseerd.

Het verdere programma van Jong
Gelre ziet er als volgt uit: zondag 20
mei klootschieten onder begeleiding
van de klootschietvereniging 'De Bog-
gelaar'; 25 mei vindt er een excursie
plaats naar de volkssterrenwacht in
Lochem. Met twee teams neemt Jong
Gelre deel aan het volleybaltoernooi
van Dash. Ter afsluiting van het sei-
zoen staat er op 15 juni een barbeque
gepland, die gehouden zal worden bij
de familie Abbink aan de Kruisdijk.

Uitslag ballonnen
wedstrijd van
de Deurdreajers
Begin maart j. 1. organiseerde K.V. "de
Deurdreajers" voor de Vordense
jeugd een ballonnenwedstrijd tijdens
het grote karnavalsweekend. Uit het
aantal terugmeldingen kwamen 4
prijswinnaars te voorschijn. Het zijn
(met erachter de vermelding van vind-
plaats en afstand hemelsbreed):
1. Edith Mullink = Brilon (bij Kassei)
= 180 km.; 2. Paula Biekart en Mieke
Blok = Geilenkirchen = 140 km.; 3.
Marcella Siemerink = Wuppertal =
1 10 km.
Deze kinderen krijgen binnen enkele
dagen hun prijs thuisbezorgd door
een lid van de propagandacommissie
der Deurdreajers. Ze worden van har-
te gelukgewenst met het behaalde
succes.

Omdat de alarmsirene loeide gingen
29 mensen van het Vredesplatform
Vorden, om 12 uur maandag j. 1. naar
het gemeentehuis om toegang tot de
schuilkelder aldaar te vragen. Zij bo-
den het gemeentebestuur, vertegen-
woordigd door wethouder H. A. Bog-
chelman, een schrijven aan.

Marathon voor
Vrede
In Vorden werden 52 deelnemers in-
geschreven voor de Vredesmarathon.
Overigens waren het niet allemaal
Vordenaren die hier starten, omdat 12
km. een afstand is die niet voor ieder-
een te behappen was.
Wel was de plaatselijke politicus
raadslid J. Bosch aanwezig om zich te
laten inschrijven, aldus A. Turfboer
secr. afd. Vredeplatform Vorden.

Expositie
Beate Wojda

In de galerie van de openbare biblio-
theek Vorden zal van 1 1 mei tot en
met 30 mei een expositie gehouden
worden van Beate Wojda.
Beate Wojda is in 1948 te Szczecin in
Polen geboren. Ze woont nu tijdelijk
in Nederland.
Beate behaalde haar einddiploma van
de kunstacademie te Krakow in 1972,
met binnenhuisarchitectuur als spe-
cialisatie. Als meubelontwerpster
heeft ze aan verschillende exposities
meegewerkt.
Van 1975 tot 1979 is ze werkzaam ge-
weest als docente tekenen aan de kun-
stacademie te Krakow. Aansluitend
heeft ze tot 1983 in Algerije gewerkt
aan het instituut voor architectuur.
Momenteel studeert Beate Wojda li-
thografie aan de academie voor kunst
en industrie in Enschede.
Beate Wojda maakt potloodtekenin-
gen. In wit naar zwart verlopende ba-
sisbanen tekent ze menselijke figuren
of gedeelten daarvan als sfeerbepalen-
de symbolen. De uitstraling van de te-
kening is voor Beate Wojda het be-
langrijkste. De expositie is te bezichti-
gen tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Sandra Bosch
ONDERTROUWD. W. Vliek en J.A.
Wouters; M.F. Juthan en A.G. Ibra-
him.
GEHUWD. Geen
OVERLEDEN: Geen

Geraniummarkt en
Perkplantenmarkt
In Vorden op het Kerkplein wordt een
geraniummarkt en perkplantenmarkt
gehouden. Dit gebeurt op woensdag-
middag 16 mei a.s. Er zijn diverse
deelnemers waaronder:
- de gezamenlijke Vordense bloemis-

ten.
- Ned. Geraniumvereniging met ex-

clusieve geraniums.
- Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde

met een info-stand.
- Presentatie Vordense Imkers met

voorlichting en Honingverkoop.
(zie verder advertentie in dit num-
mer).



Vergeten
jullie

moeder
niet?

Bankstel zeer geschikt voor
zomerhuisje, gashaard, ko-
lenhaard, olietank + stan-
daard, racefiets zo goed als
nieuw, handkar.
A. Lubbers, Kervelseweg 7
HengeloGId.Tel. 05753-1680

eeneigen-

«i» muurverf
Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden

Tel. 05752-1567

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers van ca. half juni tot half ju-
li.
H. WEENK, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

Vrijdag 11 mei is er weer
een wedstrijd in onze

klaverjascompetitie

DE T1MMERIË
Lochemseweg 16, Warnsveld

Tel. 05751-336

de Knots blijft gek met moeder!!
ORIGINELE KADOARTIKELEIM

van HOUT - PORSELEIN - GLAS

BEJOUX DOOSJES v a 4,95
, KETTINGEN ook van hout!

POPPEN (porselein)

DIENBLADEN
KANDELAARS v a 2,95

GEURPOTJES - RAAMDECORAT1ES
ook met kleine droogboeketjesü

Bij besteding boven 10,- gratis kleine verrassing

JAN EN T1NY NOTTEN
RUURLOSEWEG 45, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2616

De gestolen moederdagtaart
Kindervoorleesboekje in drie bedrijven met
kleurplaatjes plus een grote bouw-kleuren
plaat

GRATIS
Bij een moederdagtaart, bonbons, choco-
laatjes, surprise enz. van minimaal f 12,50.
Zolang de voorraad strekt.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART Tel. 1750

SPECIALITEIT:

ZWANEHALZEN
LEONIDAS BONBONS

M o ede r's dag?
lekker en makkelijk,
een heerlijke en
goedverzorgde

koude schotel
Dat is.kok's werk.

RESTAURANT

DE ROTONDE
VORDEN. TEL. 05752-1519.

Is uw huis goed onderdak?

Het dak beschermt uw woning tegen regen,
sneeuw en wind. Regelmatig onderhoud is
de oplossing voor: goten, killen, plattedaken,
afvoerpijpen.
BEL DE LOODGIETER.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
^ Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Haal hei A-team
p in huis
GRATIS POSTER BIJ INLEVERING
i VAN EEN KLEURENFILM.
P Big deal! Lever bij uw Presto Print fotovak-

man één vol rolletje in en u krijgt een grandioze
A-team poster mee naar huis.

Deze tijdelijke aktie is er weer een van Presto
Printen geldt zolang de
voorraad A-team posters
strekt. Dus hurry,
hurryfor the A-team. ITCSÏOITini

Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Twee kleine gazonmaaiers
te koop, geslepen en wel.
f 25,- per stuk. f 30,- per stuk.
Tel. 05752-2269.

Verwen moeder met een luxe kado uit
onze lingerie of mode afdeling

LUXe ndCntSet (n. japon+ duster) O/,9O

Pyama's en nachthemden v a 39,-
Onderjurken v a 22,50
Blouses v a 39,-
Rokken v a 45,-
Vesten en blazerjasjes v a 89,-
Mooie kollektie shawls - ceintuurs - zakdoekjes en
baddoeken.

Ruurlo
Vrijdags open tot 9 uur ook open van 6 - 7 uur.

De mooiste
nachtmode
van

Triumph

Juist wat anders voor

MOEDERDAG
De betere merken in

keuken-of
badsets
vindt u bij

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

qe> juwelier
siemerink* • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

AANBIEDING
Zilveren closed forever armband en
zilveren si a venarm band, samen voor

MOEDERDAG
Ook onze voorjaarsfolder staat vol aanbie-
dingen... en u kunt nog wat winnen ook.

De schitterende poster ligt in ieder geval
voor u klaar.

GRAAG TOT ZIENS.

Verlaging premie
vrijwillige ziekenfondsverzekering
Als gevolg van een beslissing van de Staatssekretaris W.V.C., die in kort geding
werd bevestigd, hebben de besturen van onderstaande ziekenfondsen moeten
besluiten de premie voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering met terugwerkende
kracht tot 1 januari 1984 te verlagen.

Ingaande"! januari 1984 geldt n u een premie van ƒ 160,47 per maand per verzekerde
vanaf de 16-jarige leeftijd. De daarvan afgeleide premie voor gezinnen van beroeps-
militairen bedraagt, eveneens ingaande 1 januari 1984 ƒ 240,75 per maand.
(Om adm. technische redenen kan het bedrag van f 160,47 zijn afgerond op
ƒ 160,50)

Vanaf 1 mei 1984 zullen genoemde premies in rekening worden gebracht, terwijl
het teveel betaalde bedrag over de eerste vier maanden van 1984 zal worden
gerestitueerd.

Zij, die vóór 1 mei 1984 de vrijwillige verzekering hebben verlaten, en de sedert
1 januari j.l. te veel betaalde premie uiterlijk 15 mei nog niet hebben terugont-
vangen, kunnen hiervoor alsnog een verzoek indienen.

De ziekenfondsen
waarop het bovenstaande betrekking heeft zijn:

Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. Apeldoorn - Apeldoorn

Regionaal Ziekenfonds Salland - Deventer
Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor

Regionaal Ziekenfonds Rijn/ijsselland - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

A.N.O.Z. IJsselstreek - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Twente - Hengelo



EEN GELDLENING?

ALS U DEZE VRAGEN
MET _ JA" BEANTWOORDT.

DE BANK DIE MEER
Staat u voor een grote uitgave inééns en denkt u
™ en Persoonlijke Len.ng?

Wenst u e
advies
komt?

Een Persoonlijke Lening van de Bondsspaarbank.
Eén verstandig advies. De laagste tarieven!

De laagste tariifën? Hoe zit dat precies?

Hoevee^unt u lenen?
En hoelang?
Een Persoonlijke Lening
is een lening met een
vaste looptijd en een

vaste aflossing per maand.
Hoeveel u kunt lenen is

afhankelijk van uw inkomen.
De looptijd is minimaal 6 maanden

en maximaal 60 maanden.
Onze deskundige medewerkers vertellen

u graag wat uw mogelijkheden zijn. U krijgt
gedegen advies én goede raad, onder meer over de
aftrekbaarheid van de rente voor de loon- en
inkomstenbelasting.
——____ _•__ -
Ook voor een hypotheek naar de
(voordelige) Bondsspaarbank!
De Bondsspaarbank is gróót in hypotheken. Misschien
wel omdat wij één van de voordeligste zijn.
Rente al vanaf 7,9% (maandelijks, variabel).
5 Jaar vast: 8,4%. En de afsluitprovisie bedraagt slechts 0,5%!

[Hypotheek nodig? Praat in elk geval ook met de Bondsspaarbank!!

Vergelijk deze
voorbeelden

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Geleend
bedrag

f. 3.000-

f. 7.000-

f. 1 5.000 -

Terug te
betalen in

24 maanden

48 maanden

60 maanden

Maandelijks
te betalen

f. 144,86

f. 187,15

f. 327,69

Effectieve
rente

15,6%

1 3,6%

1 1 ,8%

* Rentewijziging voorbehouden.

bank voor alle mensen
en staat bekenqĵ m z'n
gunstige condities.
Veel banken en andere
geldverstrekkers
berekenen voor
leningen de wettelijk toegestane maximum tarieven.
De Bondsspaarbank blijft daar duidelijk onder.
Dat scheelt werkelijk procenten per jaar.
Vergelijkt u nevenstaande voorbeelden eens met
andere aanbiedingen. U zult constateren dat de
tarieven van de Bondsspaarbank tot de goedkoopste
behoren.
Vraag bij de Bondsspaarbank de complete tabel met
alle leningbedragen, maandaflossingen en rente-
percentages.

BELANGRIJK
rente aftrekbaar voor loon- en inkomstenbelasting
versnelde aflossing mogelijk ( u krijgt bovendien de teveel
betaalde kosten en rente terug!)
bij overlijden wordt de terugbetaling als beëindigd
beschouwd, mits aan lopende verplichtingen is voldaan.

Verstandig geld lenen?
Doe het goed en voordelig
bij de bank die meer doet.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland

L



1984BX16TRSDemo
1983 Visa Special
1983 Visa G T LPG
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982 CXAthena LPG
1982 GSA Special Break
1982 Visa Super E

1982 2CV6 Special
1982 Fiat Argenta LPG
1982 Aus t'in Mini Metro
1982GSAPallas
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa Super E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG

1981 Renault 5 G TL
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pa //as
7980 GS/* Club
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Alfa Sud LPG
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GS Club

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkam p 11, R uurlo. f el 05735 1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA

VERBOUWINGS
OPRUIMING

bij

Groter als ooit tevoren!
In verband met onze verbouwing en het ontruimen
van 2 opslagplaatsen willen wij heel veel kwijt

* MEUBELEN .

*WONINGTEXTIEL

* VERLICHTING

* KUNSTNIJVERHEID

Met kortingen tot wel 50%

Grijpt nu uw kans om kwaliteit te kopen
voor minder geld.

WANNEER?

bij

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
wamsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346

WATERLOOPLEIN
Het gehele JEUGDCENTRUM
aan de Insulindelaan hebben
wij omgetoverd in een Water-
looplein

Een ongelooflijk grote markt
van coupons - gordijnstoffen
vitrages - meuipplstoffen - kant
klaar gordijnen.
Coupons tapijt^- vinyl
linoleum.
Zonwering - lampen
matrassen - dekens
dekbedden - overtrekken
kussens - resten van meubelen
oude fournituren enz. enz. enz.

De prijzen zijn

GEWOON TE GEK

WANNEER?

WOENSDAG
16 mei

9.00-18.00
uur

DONDERDAG
17 mei

9.00-18.00
uur

VRIJDAG
18 mei

9.00-21.00
uur

ZATERDAG
19 mei

9.00-16.00
uur

In verband met bouvwverkzaamheden is onze ingang nu
achter in de showroom

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

TOT ZIE NS
OPONS
.. WATERLOOPLEIN

'signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
wamsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346

13 mei, alle

MOEDERS
op één dag jarig. Een

BLOEMETJE
kan zo veel doen. Uw adres voor

Advies-Fleurop
service enz.

b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 14 mei 1984, gedurende één maand,
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan "VORDEN 1975/1984,
nr. 1".
Het betreft hier in hoofdzaak een aanpassing van het be-
stemmingsplan "Vorden 1975" aan het Koninklijk Be-
sluit d.d. 29 mei 1981, no. 24, alsmede een inpassing van
enkele in het verleden gevoerde partiële herzieningen
en een actualisering van de voorschriften.
Bezwaren kunnen gedurende genoemde periode door
een ieder schriftelijk worden ingediend bij de gemeen-
teraad van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 10 mei 1984
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 11
mei 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18-OOtot 21.00 uurter
inzage de beschikking op het verzoek om een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet van:

1. V.O.F. Jansen's Metaal waren, Industrieweg 1,7251
JT Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor de f abrikage van klein me-
taal, koperwaren en de handel in hout en metaal-
schroeven, adres inrichting Industrieweg 1 te Vor-
den, datum verzoek 17 oktober1983, ingekomen 26
januari 1984, kadastraal gemeente Vorden, sectie M,
nummers 169,171 en 172;

2. dhr. A. Bosch, Hoetinkhof 93, 7251 WK Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor het in voorraad hebben van vuurwa-
pens en munitie, adres inrichting Almenseweg 34 te
Vorden, datum verzoek 8 februari 1984, kadastraal
gemeente Vorden, sectie M, nummer 713;

3. dhr. AJ. Pasman, Ruurloseweg 38, 7251 LK Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, alsmede een pro-
paangasinstallatie, adres inrichting Ruurloseweg 38
te Vorden, datum verzoek 25 januari 1984, kada-
straal gemeente Vorden, sektie K, nummer 2188.

De strekking van de beschikking luidt: voor zoverthans
rekening valt te houden met de toekomstige ontwikke-
lingen in het gebied waar de inrichting is gelegen met
betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die in-
richting is de vergunning verleend onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen de beschikking kan worden ingesteld
door:
a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-G raven hage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 10 mei 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

Kampioenselftal Ratti 2 af d. zaterdag
Ratti 2 van de zaterdag-afdeling werd vorige week kampioen.
Hier het kampioens-elftal met reserves en leider-coach Gosse-
link, gemaakt nadat Zelos 6 met 9-0 was verslagen.

Voetbal
Vorden - de Hoven: 3-0
Vorden heeft zondagmiddag weinig
moeite gehad om het bezoekende De
Hoven naar een kansloze 3-0 neder-
laag te spelen. Voor de rust een vrijwel
gelijkopgaande wedstrijd met de bete-
re kansen voor de thuisclub. De Ho-
ven doelman maakte in die periode
een weifelende indruk. De Vordena-
ren wisten er echter geen gebruik van
te maken.
Aan de andere kant had de defensie
van de thuisclub een vrij gemakkelijke
middag. Na ruim een kwartier spelen
in de tweede helft gelukte het Richard
Bargeman om Vorden via een af-
standschot een 1-0 voorsprong te be-
zorgen.
Een paar minuten later was het dezelf-
de speler die 2-0 liet aantekenen.
Een enorm misverstand in de Hoven
defensie stelde Christ Hissink in de
25e minuut instaat er 3-0 van te ma-
ken.
In de slotfase probeerden de bezoe-
kers nogwel iets terug te doen, doch
de Vordense achterhoede stond geen
tegentreffers toe.

"Hoge" belangstelling
bij jeugdtoernooi
Het zaterdag door de jeugdcommissie
van de voetbalvereniging "Vorden"
georganiseerde jeugdtoernooi voor C-
teams mocht zich in een meer dan
normale belangstelling verheugen.
De reden hiervan was de deelname
van de Sydney Soccer Kids uit Austra-
lië die momenteel een toer door Euro-
pa maken.
Zo kwam burg. Mr. M. Vunderink za-
terdagmorgen zijn opwachting ma-
ken, terwijl ook afgevaardigden van
de Australische ambassade uit Den
Haag naar Vorden waren getogen om
de verrichtingen van de Sydney Soc-
cer Kids gade te slaan.
Wel de Australische jongens bleken
goed te kunnen voetballen maar had-
den een beetje de pech dat zij over een
team beschikten van jongens in de
leeftijd van 11 jaar, terwijl in Neder-
land een C-toernooi geldt voor de
leeftijd van 11 t/m 13 jaar. En twee jaar
verschil op die leeftijd is natuurlijk
veel op het gebied van de fysieke
kracht.
Sydney eindigde op de zesde plaats.
Het toernooi werd gewonnen door de
jeugd van Zelhem; 2. Drempt; 3. KSV
(Vragender). Na afloop reikte de heer
Jac. H. de Jong die als sponsor voor dit
toernooi is opgetreden en die tevens
als gastheer van de Sydney Soccer
Kids fungeerde met een toepasselijk
woord de prijzen uit. De gasten uit
Australië kregen bovendien een beker
aangeboden die zal gelden als inzet
voor toernooien in Sydney.

Ratti organiseert
zeven toernooien
De toernooicommissie van de s.v.
Ratti organiseert in de maand juni
liefst een zevental toernooien. Zowel
pupillen, jeugdvoetballers, senioren,
veteranen als dames komen in het
veld. Liefst 90 elftallen nemen aan de-
ze toernooien deel. Liefst twintig
scheidsrechters zullen hun bijdrage
leveren om alles zo goed mogelijk te
doen verlopen. Een schat van prijzen

heeft de organiserende vereniging
mogen ontvangen van het bedrijfsle-
ven. Dit jaar komen vele Twentse
ploegen naar de Kranenburg, maar
ook ploegen uit Voorburg, Utrecht,
Leiden en Hardenberg.
Op de laatste toernooidag zal de
Egenlander muziekband praktisch
het gehele toernooi opluisteren.
Uiteraard is men ook dit jaar weer zeer
blij dat weer over diverse vrachtwa-
gens mag worden beschikt om klee-
druimten te hebben.
De toernooicommissie hoopt dat de
weergoden haar net zo goed gezind is
als vorig jaar.

Ratti jeugd
Met een aantal jeugdelftallen verbleef
DEH Rotterdam een week op cam-
ping "Ruigenrode" te Lochem.
De D-pupillen en de B-pupillen van
DEH speelden in die week enkele
vriendschappelijke wedstrijden tegen
buurtvoetbalverenigingen, waaron-
der de s.v. Ratti. De D-pupillen van
DEH wonnen in een leuke wedstrijd
met 3-4 van de Ratti-pupillen.
Na deze wedstrijd waren de B-pupil-
len aan de beurt. DEH nam in de Ie
helft een 0-2 voorsprong.
Er werd aantrekkelijk voetbal ge-
speeld door beide partijen.
In de 2e helft kwam Ratti goed terug.
Het lukte zelfs om de gelijkmaker te
scoren. DEH herstelde zich goed en
scoorde Tcort voor tijd de winnende
treffer 2-3.
Elke jeugdspeler van s.v. Hatti kreeg
een standaardje aangeboden. Na de
wedstrijden bleef men nog enige tijd
gezellig bijeen.

Voetbal dames
Ratti l - Gendringen 0-2
In de eerste helft ging Ratti aanval-
lend van start. Er waren wel enkele
kansen maar deze werden helaas niet
benut. Na 20 minuten werd het door
een snelle uitval van de dames van
Gendringen 0-1. Vijf minuten later
was het wederom Gendringen die
scoorde, op dezelfde wijze als het
eerste doelpunt. Na de rust was het
spel in evenwicht. Beide ploegen heb-
ben tot het einde toe hard gevochten.
De eindstand was dan ook 0-2. Hier-
door is Gendringen kampioen.

Sp. Rekken - Ratti 2: 4-1
Gedurende de eerste helft ging het
met 10 meisjes spelende Ratti prima
en mocht Gerrie Berendsen zowaar 0-
1 scoren doordat de uitlopende kee-
per van Rekken de bal op haar lichaam
speelde. Ratti was duidelijk sterker ge-
durende de eerste helft en kreeg nog
grote kansen via Gerrie Steenbreker
en Gerrie Berendsen.
In de 2e helft kreeg Ratti het zwaar.
De dames kwamen direkt al in proble-
men. Al spoedig werd het 1-1 en 2-1
door verdedigingsfouten. Ratti pro-
beerde nog wat te doen maar de Rek-
kense dames kregen de kans om de
score uit te breiden naar 4-1.

l

Dames Kranenburg
zaalvoetbalkampioen
Het damesteam van Kranenburg is
voor de derde achtereenvolgende

keer bij de dames zaalvoetbalkam-
pioen van Vorden geworden. Daar-
door kwam de ploeg definitief in het
bezit van de wisselbeker. Voor de or-
ganiserende vereniging "Velocitas"
betekent dit dat er een nieuwe beker
moet worden aangeschaft. Aan het
dameszaalvoetbaltoernooi namen in
totaal vijf ploegen deel. De uitslagen
waren als volgt: Kranenburg - Arend-
sen 6-0; De Herberg - De Boonk 1-1;
A-Team - Kranenburg 0-2; De Boonk -
Arendsen 3-0; A-Team - De Herberg
2-0; Kranenburg - De Boonk 3-0;
Arendsen - De Herberg 0-4; De
Boonk - A-Team 0-3; De Herberg -
Kranenburg 0-2; A-Team - Arendsen
1-0.
De eindstand luidt als volgt: 1. Kra-
nenburg; 2. A-Team; 3. De Herberg;
4. De Boonk; 5. Arendsen.

Zaalvoetbal
Receptie zaalvoetbalver.
"Velocitas"
Ter gelegenheid van het kampioen-
schap van het eerste team hield de
zaalvoetbalvereniging "Velocitas" vo-
rige week donderdagavond een kleine
besloten receptie die gehouden werd
in bar-bodega 't Pantoffeltje. Hieraan
gaven enige leden en genodigden ge-
hoor. Voorzitter Koos Berghenhene-
gouwen memoreerde in zijn toe-
spraak onder meer de "aanstichter"
tot de vereniging t.w. Fred Fransen.
Hij betreurde het dat deze verhinderd
was aanwezig te zijn. Tevens vestigde
hij de aandacht op de grote medewer-
king van de Vordense horeca en be-
drijfsleven, voor wat betreft de spon-
soring. Een speciaal dankwoord richt-
te hij tot de heer van Ark, sponsor van
het eerste team die een geschenk on-
der couvert aanbood. De heer van
Goethem bood de vereniging een bal
aan met de woorden "Dat er nog veel
mee gescoord mag worden".
In zijn verdere betoog haalde de heer
Berghenhwiegouwen de groei en het
kampioe^Map van de vereniging
aan.
In het nieuwe seizoen start Velocitas
met vijf teams in de competitie. Zater-
dag 12 mei wordt het Velocitas mix-
toernooi jtóouden, wat tevens geldt
als een v^Pselektie voor het nieuwe
seizoen. De avond werd besloten met
een gezellig samenzijn.

Bedrijfszaalvoetbal
competitie Velocitas
In de sporthal 't lebbink is een begin
gemaakt met het bedrijfszaalvoetbal-
toernooi dat georganiseerd wordt
door de plaatselijke zaalvoetbalvere-
niging "Velocitas". In poule A werden
de volgende wedstrijden gespeeld: VS
Markt - Barendsen 0-2; Dijkman-Wol-
brink 2-1; Zuivelfabriek-VS Markt 3-
1; Dijkman-Zuivelfabriek 1-2; VS
Markt-Dijkman 5-1; Barendsen-Wol-
brink 1-1; Zuivelfabriek-Barendsen 4-
1; Wolbrink-Zuivelfabriek 1-4; Ba-
rendsen-Dijkman 1-2; VS Markt-Wol-
brink 2-0.
In poule B waren de uitslagen: Sorbo-
Zeeburg 2-0; Rondeel-Wiegra 1-3;
ATV-De Herberg 3-1; Sorbo-Rondeel
9-0; Zeeburg-Wiegra 1-1; ATV-Sorbo
0-2; Herberg-Zeeburg 1-7; Rondeel-
ATV 0-0; Wiegra-Herberg 3-1; Zee-
burg-Rondeel 1-2; Sorbo-Wiegra3-l;
ATV-Zeeburg 1-0; Herberg-Sorbo 2-
9; Wiegra-ATV 0-2; Rondeel-Herberg
3-2.
Vrijdagavond 11 mei zullen de kruisfi-
nales en de finalewedstrijden worden
gespeeld. De volgende ploegen plaat-
sten zich voor de kruisfinale: Sorbo,
ATV, Zuivelfabriek en VS Markt.

Waterpolo
Nederlaag voor Vorden '64
De laatste competitie wedstrijd van de
waterpolodames van Vorden '64 werd
een nederlaag voor de dames uit Vor-
den. De dames van Vorden slaagden
erin om op een 1-0 voorsprong te ko-
men door een doelpunt van Diseré
Westerveld, waarna de Berkel uit Lo-
chem de wedstrijd naar zich toetrok.
Ze liep uit naar een 1-4 voorsprong.
Vorden '64 maakte veelvuldig overtre-
dingen waardoor veel dames het wa-
ter voor 45 seconden moesten verla-
ten.
De Berkel benutte deze vrouw-meer
situaties uitstekend en had keepster
Kristel Beerling het nakijken van de
bal. Hermien Tiessink bracht de stand
eerst op 2-4, waarna De Berkel nog
verder uitliep en de eindstand op 2-6
bepaalde.

Aqua fit spelen
In het kader van het twintigjarig be-
staan van de zwem- en polovereniging
Vorden '64 organiseert de evenemen-
ten commissie van Vorden '64 zater-
dag 12 mei in het Graaf Ottobad te
Zutphen aqua fit spelen. Alle leden
van de vereniging kunnen hier aan
deelnemen en ook niet jeugdleden
zijn van harte welkom. In en om het
water zullen allerlei spelletjes uitge-
voerd moeten worden. De aanvang
van het gebeuren is om 18.00 uur.

Tennis
Uitslagen 3e speelweekeinde
Zaterdagcompetitie:
mix-team, 4e klasse: Vorden l - Mail.
Molen 1:2-3; mix-team, 5e klasse: Lo-
chem l - Vorden 2: 5-0; heren-team,
5e klasse: De Koem l - Vorden 1: 5-1;
heren-veteranen: Vorden l - Gorssel
2: 0-6.

Zondagcompetitie:
mix-team, 4e klasse: LTC Zutphen 4 -
Vorden l uitgesteld tot 31/5 i.v.m. re-
gen; mix-team, 6e klasse: Elderink 3 -
Vorden 2 uitgesteld tot 31/5 i.v.m. re-
gen; heren-team, 4e klasse: Vorden -
Topspinners 1: 5-1.

Zaterdag jeugd:
A-klasse: Neede 2 - Vorden 0-5; B-
klasse: Vorden - De Vergulde Wagen
5-0.
Bij de zondag herenploeg gaat het
steeds beter. De gasten uit Enschede
konden slechts één punt mee naar
huis nemen door in het tweede enkel-
spel in drie sets te winnen van Joop
Oostenenk.
Het komend weekeinde spelen de
heren thuis tegen Stokpaardje l,
eveneens afkomstig uit Enschede.

Twee toernooien
T.T.V. VordeA*
De Touwtrekvereniging Vorden orga-
niseert ook dit jaar weer een bedrijfs-
toernooi. De naam is echter wel mis-
lijdend want behalve tea^L-van be-
drijven kunnen ook wijk^rbuurten,
straten en verenigingen inschrijven.
Een ploeg dient te bestaan uit zes per-
sonen plus een reserve en een leider.
De deelnemers mogen geen actief lid
van de N.T.B. zijn. Dit jaar zijn ook da-
mesploegen van harte welkom. Voor
hen wordt een aparte poule gevormd.
Het toernooi vindt plaats op woens-
dag 4 juli a.s. op de accomodatie van
de Touwtrekvereniging aan de Ruur-
loseweg tussen Kranenburg en Med-
ler. Ook bestaat er wederom gelegen-
heid om onder deskundige leiding
enige keren te trainen. Opgave dient
te geschieden uiterlijk 20 juni bij sec-
retais Wim Neerlaar, Formerhoekweg
5, Ruurlo, tel. 05735-1588.

Op woensdag 25 juli daarna organi-
seert de vereniging een toernooi
voor ploegen van de in Vorden en ver-
re omgeving gelegen campings en
kampeerterreinen. Ook hiervoor kun-
nen zowel heren als damesploegen in-
schrijven.

Dammen
Distriktsfinale
Op vrijdagavond 4 mei was de ontkno-
ping van de distriktsfinale. In de
Hoofdklasse won Gep Leeflang door
een damkombinatie van Gerrit Was-
sink. Ook Henk Ruesink verloor. Hij
verkeerde in de veronderstelling dat
een remise niet genoeg was voor een
2e plaats, die recht geeft op deelname
aan de Gelderse kampioenschappen
en was druk bezig alle remisevarian-
ten tegen Martin Rouw uit de stelling
te halen. Dit had als gevolg dat hij zich
verrekende en verloor.
Hierdoor werd Harry Graaskamp op
SB 2e. De eindstand: Gep Leeflang 6;
Harry Graaskamp 4; Gerrit Wassink
4; Henk Ruesink 3; Martin Rouw 3.- Er
is nog een klein kansje dat ook Gerrit
Wassink zich nog plaatst voor Gelder-
land.
Bij de junioren kon een verrassende
en tevens Vordense kampioen gehul-
digd worden. Door winst op Kees
Spruyt werd Henk Hoekman kam-
pioen daar Frits Zegelink en Wout
Buesink tegen elkaar remise speel-
den. De eindstand is hier: Henk
Hoekman 8; Frits Zegelink 7; Wout
Buesink 7; Arjan v.d. Berg 5; Hans
Wassink 3; Kees Spruyt 0.

Jürgen Slütter won zijn laatste wed-
strijd en plaatste zich door een 2e
plaats voor Gelderland. John Kuin
speelde weliswaar remise, maar dat
kon hem niet van de rode lantaarn af-
helpen. De eindstand: Dennis Bosch
15; Jürgen Slütter 12; Martin Jacobs
11; Martijn Lansink 8; Michiel Boer-
kamp 7; Remko Boon 6; Esther Aal-
ders 6; Mario Daamen 5; John Kuin 2.

Kwartfinales van Nederland
groep 2
Vrijdagavond is in Westerhaar een der
vijf groepen van de kwartfinales van
start gegaan. Naast de Vordenaren
Henk Grotenhuis ten Harkel en Jo-
han Krajenbrink komen hierin uit
Joop Rigterink, Gerrit Boom, Jan
Schippers, Theo Leone, Alfons Ot-
tink, Geert van Aalten en Tjeerd
Harmsma. Er wordt gespeeld tot en
met 2 juni op vrijdagavonden en zater-
dagmiddagen. Na de eerste rondes
staat Henk Grotenhuis mede aan kop
met 3 uit 2 door o.a. een overwinning
op Tjeerd Harmsma. Johan Krajen-
brink heeft l wedstrijd gespeeld: remi-
se tegen Alfons Ottink.

Onderlinge kompetitie
Bij de jeugd wordt nog steeds ge-
speeld: er is een nieuwe kompetitie
gestart. Voor wat betreft de oude
kompetitie wordt nog een barrage ge-
speeld tussen de nummers 2, 3 en 4,
zijnde Michiel Boerkamp, Jürgen
Slütter en Anja Bouwman. De eerste
wedstrijd in deze barrage was: M.
Boerkamp - R. Slütter 0-2. De overige
uitslagen zijn:

G. Brinkman - J. Kuin 1-1; M. Boer-
kamp - B. Haas 1-1; J. Slütter - A.
Bouwman 0-2; W. Addink - M. Baak-
man 2-0; M. Baakman - M. Bouwman
2-0; M. Kuin - Y. Baakman 0-2; R. Slüt-
ter - Y. Baakman 2-0.

Verloren en
gevonden
voorwerpen
Gevonden:
1. bruine knipportemonnee f. 1,70; 2.
blauw/gele hoofddoek; 3. groene
helm en zwarte glacé-handschoenen;
4. donker-rode knipportmonnee; 5. f.
10,-; 6. rode regenbroek in rood etui;
7. sleutels.
Verloren:
1. grijs poesje; 2. roodharig poesje; 3.
klein zwart hondje; 4. zwarte porte-
monnee f. 0,10; 5. roodharig poesje; 6.
Grolsche want (rechter); 7. f. 100,-; 8.
etui met medaille; 9. pasje (euroche-
gue); 10. 2 giro-betaalpasjes; 11.
bankb. f. 50,-en f. 10,-; 12. bruine hals-
band + riem en rabbiespenning; 13.

.zilveren broche (hagedismodel); 14.
rode portemonnee (knipmodel f.
12,50); 15. zwarte hond met grijze
halsband (herder achtig); 16. plastic
wieldop (spaakmodel-metaalkleurig);
17. gouden trouwring "Harm 1-11-80,
5-2-82"; 18. bandschriftpen/sierpen,
merk Calligraphy); 19. konijn (hollan-
dertje); 20. diverse sleutels.

Karnavalsvereniging
tevreden
De karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" is tevreden over het karnaval
1984. Een ieder die in welke vorm een
bijdrage heeft geleverd brengt zij haar
grote erkentelijkheid over. Een veel
voorkomend motto binnen de vereni-
ging aldus schrijft secretaris Westerik,
is de volgende: "Watje samen doet, is
dubbel zo goed".
Daarom hoopt de vereniging ook in
1985 weer een beroep op vele vereni-
gingen, instellingen en personen te
mogen doen.

BFj ons in d'n Achterhook
"Dat zal 't motten wean, Riek".
Klunder's Harm zett'n 'n auto stille veur 'n klein hotel, argens in Zuud-
Limburg, waor "Merenhof" veur ston. Begin januari hadd'n ze hier hen
ebeld umme te vraogen of zee hier dit weekend onderdak konnen krie-
gen. 't Mos t'r goed van etten en drinken wean zo hadd'n ze van anderen
eheurd, die hier ok al 's un paar dage waar'n ewes. Eers hadden ze met de
paosdage will'n gaon maor too was alles al bezet ewes. Vandaor dat 't un
wekke later was ewodd'n, ze missen dan 't koneginnefees hier wel maor
daor was niks an te doene.
"Lao'w de koffer maor metene metnemmen, da's een doen".
Zo kwammen ze binnen met un koffer en nog un stuk of wat tassen,
„'t Spijt me, maar we zitten vol", zei de kearl achter de bar too hee Harm
en Riek zoag.
"Dat kan bes maor wi'j hebt in januari al afesprokk'n. Hier he'j de beve-
stugging die'j mien estuurd heb, 'k nemme an dat die neet anders argens
hen kump".
De kearl achter de bar kreeg un rooje kop en leep nao achteren. "Even
geduld" zei e nog.
Met vief menuten was e d'r weer. "Zo", zei e, "'t Is al voor mekaar, komt u
maar mee".
Arg gedienstug was e neet want hee leet Harm zelfde koffer en tassen
sjouwen. Maor de kamer zaog t'r goed uut en ok 't uutzich op 't land dat
hier vol geate en koel'n zit, was beslis de moeite weerd. Ok 't etten dat ze
un klein half uur later veurezet kregen was goed vezörgd.
'"k Gleuve da'w 't hier bes etroffen heb, Harm, 't liekt mien da'w un paar
mooie röstugge dage zölt hemmen".
"Daor ko'j nog wel 's geliek an hemmen".
Nao 't etten wandelen ze nog un anderhalfuur rond. 't Was too onder-
hand ok al zowat duuster.

In 't café was 't beheurluk druk too zee weer bi'j de "Merelhof"
kwamm'n. "'t Zaakjen löp hier wel goed", zei Harm zo in 't veurbi'jgaon
tegen de baas.
"Jao 's zaoterdagsaovunds he'w hier meespats jonges uut de buurte, vol-
le nog ongetrouwd, die hier eur vedriet komp vedrinken".
"Die zölt dan ok wel neet stik zo vrog op huus an gaon", menen Riek.
"Bu'j gek, die maak 't neet zo late, die mot margenvrog weer op tied on-
der de koe zitt'n".
Un goed halfuur later sleep'n Harm en Riek, zo muu at ze waarn, as un
roze. En dit vehaaltjen was meschien helemaols neet eschreven aat t'r
um goed een uur gin kind van un jaor of twee bi'j eur de slaopkamer op
was ekomm'n. 't Reern, zo hard at e kon, van "mama", "mama" en vloag
bi'j Riek in bedde.
't Kostten Riek nogal wat moeite um 't kind weer tot bedaarn te kriegen.
Onder in 't café was 't un gezang en kabaal dat ow heurn en zien veging
too Harm, die maor gauw de bokse had aneschott'n, 's ging kiek'n waor
de mooder van 't kind was.
Naodat e eur evonn'n had wodd'n d'r eur un heel'n hoop duudeluk.

Umdat ze vegett'n hadd'n un kamer veur Harm en Riek vaste te leggen
was 't de enugge meugelukheid ewes um Harm en Riek in eur eigen bed-
de te laot'n slaop'n. Vandaor die vegissing van 't kind!
Van slaopen is den nach trouwens toch neet volle meer ekommen. Tot
vier uur bleef 't lawaai onder nog deurgaon.
"'t Bunt lange gin nachtegalen die hier in 't bronsgroen eikenhoout
zingt", von Riek.
Too zee 'n anderen margen heurn dat dat hier eiken zaoterdag- en zun-
dagaovund zo was heb ze eur boeltjen bi'j mekare epakt en heb un ander
adres ezoch. Gelukkug heb ze daor wel goed könne'n slaop'n en waarn
ze toch nog un betjen uuteröst too zee weerumme kwamm'n, bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman
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Inbraak by Waterschap
Uit het gebouw van het waterschap
IJsselland/Baaksebeek aan de Del-
denseweg zijn een tweetal haakse
slijpkoppen ontvreemd. De dieven
hebben allereerst het toegangshek ge-
forceerd, waarna via een ingeslagen
ruit toegang werd verschaft. Een po-
ging om het gebouw in brand te ste-
ken met aanwezige vaten olie is echter
mislukt of de daders zijn in het werk- '
zaamheden gestoord.

Huisvuil in sloot
dader achterhaald
In een sloot aan de Hackfortlaan is vo-
rige week een grote hoeveelheid huis-
vuil gedeponeerd. De rijkspolitie ech-
ter wist de man van het huisvuil te
achterhalen. Een inwoner uit Zut-
phen kreeg te dien aanzien een pro-
ces-verbaal.

Tanken zonder betaling
Bij het Shell-tankstation in Warnsveld
ging een automobilist tanken en reed
vervolgens zonder te betalen weg De
politie kon echter de man - in Brum-
men - achterhalen.

Expositie op de Bleijke
Ditmaal zijn er in expositieruimte van
de Bleijke wandkleden te bezichtigen.
Deze zijn gemaakt door mevr. Kamp-
horst uit Vorden.
Jarenlang heeft zij lapjes opgespaard
en zij volgde een cursus om zich de
technieken eigen te maken.
Zij is bezeten geraakt van haar hobby
waarin ze vele mogelijkheden ziet.
In Maarsbergen zit ze in een werk-
groep textiele werkvormen. Haar ken-
nis komt tot ui t ing in de werkstukken.
Op de Bleijke kan men terecht tussen
2.00 uur en 5.00 uur van 11 mei t/m 31
mei.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag dansen voor
50+'ers in zaal de Herberg in Vorden.
ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
15 mei NCVB vrouwen in de bijbel
15 mei Mix toernooi v.v. Vorden
16 mei H.V.G. Vorden dorp

16 mei Mix toernooi v.v. Vorden
17 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
17 mei Mix toernooi v.v. Vorden
22 mei Mix toernooi v.v. Vorden
23 mei Mix toernooi v.v. Vorden
24 mei Mix toernooi v.v. Vorden
26 mei Onderl. toernooi s.v. Ratti
28 mei Stratenvolleybal toernooi
30 mei HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
2juni Toernooi D-pupillen en 2e klas

zaterdag s.v. Ratti
2 juni Groot B. toernooi v.v. Vorden
2 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

3 juni toernooi A en B jeugd,
s.v. Ratti

5 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

5 juni Stratenvolleybal toernooi
6 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
6 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
7 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
9 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

9 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.

9 juni toernooi C-jeugd, s.v. Ratti
11 juni toernooi 5e klas zondag, Ratti

13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

16 juni Toernooi 3e klas zaterdag,
s.v. Ratti

16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.

17 juni 2e klas dames-toernooi, Rat t i
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-

en melodicaclub
24juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Alm./Lar./Loch./Vorden
27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
l juli HSV de Snoekbaars, wedstrijd

"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders

zomertocht 40 km

WISSELDIEET
met een

Echte Bakker
om nooit meer

van af te stappen

ASSELT
$) Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

Voor moeder:
het beste

Geklede sandalet,die door z'n prima leest
en zacht gevoerde binnenzool bovendien
een weldaad voor uw voeten is!
Styled by Jacobs.

NATUURLIJK hebben we een grote keuze in

Vloerbedekking

en
Gordijnen

VOORDELIG?
nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Bij' Loga leuke cadeautjes
om moeder te verwennen

Voordeelboek
N. van het Sant
van 32,50 voor 15,90

RAADHUISSTRAAT 22, TELEFOON 3100

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

Een vergadering?
Een feestje?

Een reünie?
of gewoon iets te vieren (voor 25 tot 100 pers)
Bel 05752-3487/1921.

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

b' êmttïtëe"„
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487 b.g.g. 1921

em mom.
S A L A M A N D E R

het wandelwonder
Voor gevoelige voeten tegen
een extra lage prijs.
Een verend voetbed in
soft-leren uitvoering.
Perfecte pasvorm voor
uren draaggenot.
In diverse kleuren
en modellen. ^

,.f. 105,-*

"MOEDERDAG'
dus... GAZELLE

Want waarmee kan je beter worden be-
loond - en verwend - dan met zo'n weerga-
loze Gazelle.

Staat Gazelle bovenaan het verlanglijstje?
Dan zien wij u wel verschijnen.

Verwen moeder met 'n Gazelle
Van RIJWIELBEDRIJF

v/hTRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85, tel. 1256.

v.a

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
MOEDERDAG! TAARTENDAG!

WIJ MAKEN ZE IN VELE SMAKEN EN VARIATIES. ZOALS:

SLAGRO0M - KWARK
BAVAROIS - MOKKA
VRUCHTEN - APPEL
Bestel en bel 05752-1373.

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U.

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Ook in Vorden op het Kerkplein
Geraniummarkt en pe r kp l ante n markt.
Op woensdag 16 mei 1984.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur.

DEELNEMERS:
— De gezamelijke Vordense bloemisten
— Ned. Geraniumvereniging met exclusieve

geraniums
— Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde met

een info-stand.
— Presentatie Vordense Imkers met

voorlichting en Honingverkoop.
— U, want u wilt tocht een fleurige tuin en

balcon.

MAAK HET FLEURIG MET PERKPLANTEN

op het kerkplein Vorden

kreatief
centrum

iiurn
X&

Tips voor moederdag
Breitanen - Breinaaldenkokers

Borduurpakketten - Sjawls

Singer naaimachines - Beenbekleding

en teveel om op te noemen.

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

TRIUMPH BH's haalt u bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 2» - VOKOEN - TEL. 057M-19M

Kamers
te huur

St. Janstraat 69
Telefoon 05753-1329

W.B. TE STROET



13 mei - moederdag -feestdag
Maak het haar extra gezellig met een heerlijke

TAART
Een grote sortering, vers van de Warme Bakker,
o.a.

SLAGBOOM
MOKKA
VRUCHTEN
KWARK
CHIPOLATA
BAVAROIS

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN

't winkeltje in brood en banket

Burg. Gaileestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

P.S. We wensen moeder een smakelijke dag.

bodeqa

t Jhmtoffcltjr
Zaterdagavond 19 mei

Concert + dansen
met

The River Town Jazzband
Aanvang 21.00 uur. Reservering mogelijk.

bod<

U!
rote

vorden tel. 1770 1519 j
VOOR MOEDER

een gezellige

hanglamp of schemerlamp
ook voor

electrische huish. apparaten
is uw adres:

DEKKER ELECTRO B.V.
ZUTPHENSEWEG 8, VORDEN. TEL. 2122.

De winkel is van 14 t/m 19 mei
wegens vakantie

GESLOTEN

F 11 IA n
SHOW t/m 21 mei

'N NIEUWE FIAT NU MET
F1.000 TOT F2.000 VAKANTIEGELD.

WIN EEN AUTO VAN HET JAAR.

DEFIATREGATA
IS NU EXTRA VOORDELIG!

GRATIS BOEMERANG-SLEUTEL-
HANGER ALS U 'N PROEFRIT MAAKT.

UW IDEALE VAKANTIE-AUTO STAAT
BIJ ONS IN DE SHOWROOM.

'FIIIAIT

UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo, Stationsstraat 18, tel. 05735-1426.

met
Televisie

reparaties
=, - direct

ii' naar

uw vakman
-' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Daar zijn ze weer. De slaap-
zakken van Jansen Smid.
Zoals voorheen met een grote
voorraad aanwezig. Ongeloo-
felijk lage prijzen. Kom en
overtuig u, extra voordelig in
tuinmeubelen.
JANSEN SMID
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Moederdag - Bloemendag

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

bloemsierkunst

*Grady Klumpa»
DORPSSTRAAT 19, VORDEN. TEL 1436.

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

r* i |J r l 11M l/ Koekoekboomseweg 4,
U.J. ntlJIIMlX Warnsveld, tel. 05750-21800.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde,
tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: blauwe mulder pan-
nen
Het Hoge 17, Vorden.
Tel. 05752-3123.

Maak van elke

DIEETDAG
een

FEESTDAG

Met brood van
Uw Echte Bakker

BE DIEBEHSHPF
mnmammmmmaauamamam

Grote sortering vijvervissen
o.a. Schubinkin
llOUdVISSen (diverse grotes)

Goudkarper
Amerikaanse dikkoppen o cm)

Tevens diverse waterplanten
o.a. Lelie's - Iris
div. soorten drijfplanten
(tegen alg) v.a. 1.10

DOOR INRUIL VERKREGEN

VOLVO 66 DL automaat. Oranje. 49.000 km 1978

VOLVO 66 L automaat. Geel. 58.000 km 1980

VOLVO 66 DL automaat .Geel .46.500 km 1980

VOLVO 343 GL automaat. Rood mett. 62.000 km
met schuif/kanteldak, L.P.G. installatie 1 982

VOLVO 343 GL Blauw mett 58 000 km 1 982

VOLVO 343 L trekhaak Wit 24 000 km 1 983

VOLVO 244 GL L.P.G. Trekhaak en schuifdak 75.000 km okt. 1981

PEUGEOT 305 GLS schuifdak BI mett 12 1 981

2 DATSUN CHERRY'S 1.2 L en GL 40000 km 1980/1981
SPECIALE AANBIEDING:

AUDI 100 GL 5E automaat. Groen mett. 70.000 km met trekhaak okt 1 981

VOIiVO
AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

uo

,ASSELT
eg Vorden Tel 1384

Mode koopt u in Parijs
Betaalbare modische kleding

koopt u m grote en kleine maten
bij de grote maten specialist

Moederdag aanbieding
KOELBOX 25 liter
van Curver in moderne kleuren
nu voor 18,95

/apen en sporthandel

Vlarten
ENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752 197

Parkeren voor de deur

tttcJs Joeltreffendl

Zutphenseweg Vorden.

Sportieve geschenken
voor moeder

TENNISKLEDING
TENNISRACKETS
SPORTSCHOENEN
TRAININGSPAKKEN
RUITERKLEDING
ZWEMKLEDING

K LU VERS
SPORT-TOTAAL 7»
kVOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN*Tel.05752-1318

MOEDERDAGAKTIE

Zie verder onze moederdagaanbiedingen in de winkel

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN
TERRAS- EN TUINMEUBELEN VAN
HET OOSTEN NU IN
VORDEN...

CAMPINGSTOELEN,
LIGSTOELEN, COMPLETE

TERRASSETS, PARASOLS, TAFELKLEDEN,
STAPELSTOELEN, TUINTAFELS, ENZ. ENZ.

VELE BEKENDE MERKEN, OA: ACAMP EN ERHART!

VELE INTERESSANTE OPENINGSAANBIEDINGEN
HORECA-MENSEIMU!

Kom nu vrijblijvend kijken en

informeren naar exclusieve en

betaalbare terrasmeubelen

Openingstijden:

14.00-18.00 uur iedere dag
Vrijdags koopavond
Zaterdags van 9.00 17.00 uur
en verder volgens afspraak

BURG. GALLEESTR. 44
VORDEN

TEL. 05752-3298



Lingerie
als volwaardige
kleding
Aanvankelijk was het de bedoeling dat lingerie uitsluitend ónder de
normale kleding gedragen wordt.
Maar wat is de praktijk? Veel vrouwen hebben ontdekt dat de
lingerie tegenwoordig zo mooi en volwaardig is dat het heel goed
inpasbaar is in het modebeeld.
En voor zover ze dat nog niet ontdekt had.*en, zullen ze er vanzelf
deze zomer tegenaan lopen. Sterker dan ooit is het modebeeld erop
ingesteld pikante stukjes kant, verfijnde hoekjes van zijde en baby-
zachte kleurtjes onder de kleding uit te laten komen.
Hoe? Dat kan op heel veel manieren. We laten u er hier wat van
zien.

Hemdje

/:'<7.' mooie leddv
-ff tt gecombineerd

met sportief
, Jack.

Een onderdeel dat door veel vrou-
wen al als 'bovenkleding' gebruikt
wordt is het hemdje. Je hebt
katoenen hemdjes die strak om het
lichaam zitten en meestal een
kleine kantversiering aan de boven-
kant vertonen, en je hebt zijden
hemdjes die iets wijder vallen,
vaak ook afgezet met fijn kant.
Voor welk hemdje u kiest, hangt
helemaal van uw persoonlijke
smaak af. Maar beide modellen
kunnen eindeloos met kleding ge-
combineerd worden. Onder twee-
delige pakken, bij stoere jacks,
onder een wijde blouse of zelfs
helemaal los op een rok of panta-
lon: een hemdje is altijd goed. En
het voordeel van een hemdje dat
ijk een officiële lingerie-collectie
komt is dat het materiaal vaak ver-
fijnder en de afwerking mooier is
dan de 'gewone' confectie-hemdjes.
Om de eenvoudige reden dat bij de
vervaardiging van lingerie nauw-
lettend aandacht wordt besteed
aan de wensen van de vrouw: het
kant is mooier, het model verleide-
lijker en de kleur net iets uitgekien-
der. Bovendien is de keuze uit het
aanbod hemdjes het grootst in een
lingerie-zaak.

Vlinder-
broekje
met
een rok
met
splitten.

Gewoon hemdje
indezgn. lompen
look.

Lang (nachthemd) t-shirt,
ook naar strand!

zoiets te dragen. Bovendien zijn
vlinderbroekjes heeH^fchikt om te
dragen onder broelBr die een
beetje 'tekenen' - waarbij het
elastiek van een kleine slip of tanga
heel lelijk zichtbaar wordt. Wat
dat betreft liggen de zaken dus
precies omgekeerd: juist omdat het
vlinderbroekje niet gezien wordt
staat het zoveel mooier onder zo'n
broek of strakke rok. Maar buiten
dat: wilt u toch graag de schoon-
heid van uw vlinderbroekje ten-
toonspreiden, combineer het dan
met een luchtige zomerrok die aan
de zijkant sluit met knopen en
waarvan u het grootste gedeelte
van de knopen open laat. Of een
rok met heel diepe splitten die bij
het zitten gaan net dat stukje kant
blootgeven.

Shirts
Er zijn heel wat t-shirts te koop
tegenwoordig, in alle maten en met
de meest uiteenlopende versierin-
gen. Van olifanten tot bloemen,
van appels tot Appel-motieven
komen we in het bekende katoen
tegen. Maar de meeste t-shirts zijn
erop gemaakt bij een broek of rok
te dragen, en zijn dus vrij kort van
model. De t-shirts die in lingerie-
collecties voorkomen en eigenlijk
bedoeld zijn om in te slapen zijn
veel langer en wijder van model.
En zijn qua motieven even kleurrijk
en verrassend.
Het leuke van die lange t-shirts is
dat ze ook voor overdag bruikbaar
zijn, zo los over een bikini of
badpak, naar het strand met een
grote badtas over de schouder, of
over een jeans met een brede cein-

tuur. Kies zo'n t-shirt dan in een
iets grotere maat dan u normaal
gewend bent, dan hangt het extra
nonchalant en past het helemaal in
het modebeeld van deze zomer.
Kies kleuren die passen bij uw
garderobe: u kunt er eindeloos mee
combineren.

Vlinderbroekje
Wat moet ik met zo'n vlinder-
broekje? Niemand die het ziet,
maar leuk is het wel, denken de
meeste vrouwen. Dat het lekker
zit, daar hadden ze nog niet eens
bij stil gestaan. De meeste vlinder-
broekjes namelijk met die prach-
tige kleine kantmotiefjes in de
korte pijpjes - zijn gemaakt van
heel dun materiaal, bij voorkeur
van zijde en het is een weldaad

Teddy's
Wij zijn nog niet zo vertrouwd met
het verschrjnsel 'teddy', waar-
schijnlijk omdat het een vrij nieuw
onderdeel is in het lingerie-aanbod.
Een teddy is eigenlijk een losvallend
hemdje met een vlinderbroekje
eraan vast, in één stuk. Meestal
met dun ingeregen elastiek in de
tai l le en vaak met een drukknoop-
sluiting in het kruisje. Makkelijk te
dragen dus: het zit comfortabel en
is handig in het gebruik. Zo'n
teddy is natuurlijk heel mooi met
een pantalon te combineren, maar
wilt u liever de héle teddy laten
zien, dan draagt u er een zomerrok
overheen die een overslagmodel
heeft en alleen in de taille met een
strik gesloten wordt. Zo'n rok
maakt u in een uurtje zelf van een
mooi stukje katoen. Daarbij zijn
sommige teddy's op zich al zulke
onweerstaanbare kledingstukken
dat ze - op hoogzomerse dagen -
nauwelijks meer dan een brede
shawl als ceintuur in de taille
behoeven.
Ze /ijn er in zijde, in dun katoen,
met kant en helemaal glad. Ze zijn
fantastisch, en super vrouwelijk.

Badkleding in al zijn facetten
Voorjaar 1984. De grote vraag doemt weer op: Hoe zal de vrouw deze
zomer verschijnen op de Nederlandse en buitenlandse stranden?
Wordt het een badpak waarin zij zich gaat hullen, krijgt de bikini een
hernieuwde kans of waagt ze definitief de stap en neemt ze genoegen
met een simpel tanga'tjc? Het antwoord formuleert zich kort en bondig:
Ook in deze tak van de mode kan en mag alles! Graag zelfs, want het
zomerse 'strandbeeld' waarvan we toch maar zo kort kunnen genieten,
wordt er alleen maar vrolijker en gezelliger door. Het aanbod van bad-
en strandkleding is gevarieerder dan ooit.

De bikini doet weer volop mee in
de race, nadat hij een korte perio-
de wat van de aandacht aan het
badpak moest afstaan. Niet dat het
badpak nu uit is, integendeel.
Maar zoals we op elk gebied wat
veeleisender en kieskeuriger /.ijn
geworden, willen we ook van de
spaarzame zonnestraaltjes opti-
maal profiteren.
We willen wel degelijk 's avonds
met een gebruinde huid op het ter-
ras /.itten en het is nu eenmaal niet
leuk met een witte buik te verschij-
nen in die bermuda met dat super-
kleine topje. Het blijft nu eenmaal
een feit dat je met een minuscule
tanga alle problemen van witte
stukken en bandjes omzeilt.
Bikini's, badpakken en tanga's zijn
er in alle maten, soorten en kleu-
ren en de keuze uit materiaal is
groter dan ooit. Denk ook hierbij
even na voordat u de uiteindelijke
keuze maakt en laat u niet alleen
leiden door de prachtige felle kleu-
ren en exotische motieven.
De ene zal zich namelijk prettiger
voelen in een katoenen of linnen
pak, terwijl de voorkeur van de an-
der juist uitgaat naar synthetisch
materiaal, omdat het nu eenmaal
wat strakker om het lichaam sluit.
De gevoeligheid van de huid speelt
ook een rol.
Vooral als u veel transpireert tij-
dens het zonnen kan dit nog wei-
eens irritatie geven en in dit geval
zijn natuurlijke materialen aan te
bevelen.
Het is echt een genot eens in de
rekken boordevol kleurrijke chique
en sportieve badkleding te snuffe-
len. U waant zich in andere landen

en oorden en in feite is het passen
en kopen al een feest. Of u wilt of
niet, u ontkomt niet aan een vrolij-
ke vakantiestemming en de denk-
beeldige geur van zonnebrand zal u
neus strelen.
Ontwerpers hebben kosten noch
moeite gespaard hun creatieve
ideeën in hun ontwerpen te stop-
pen: hoge beenuitsnijdingen voor
degenen die hun benen net dat
stukje lengte willen meegeven,
diepe decolleté's, rugdecolleté's
met ingewikkeld bandenwerk, kat-
achtige hoogopgesneden badpak-
ken in dierenprints. Zelfs badpak-
ken met baleinen doen weer mee.
De vrouw die van top tot teen ge-
zien wil worden komt zeer aan
haar trekken. Kleine schoonheids-
foutjes op welke plaats ze ook zit-
ten, zijn met uitgekiende modellen
op geraffineerde wijze te verbloe-
men. Kies met beleid een badpak
of bikini waar uw figuur het beste

en mooiste in uit komt. Het kan nu.
Voor de echte sportfanaten die het
gedoe met uitsnijdingen en tier-
lantijnen helemaal niet zien zitten
is er uiteraard het 'sportpak'.

Heerlijk om mee te zwemmen. U
kunt ongeremd uw gang gaan, zon-
der gehinderd te worden door af-
zakkende bandjes, afglijdende
broekjes of verliezende bh-stukjes
die u met veel gedoe aan de andere
kant van het zwembad omhoog
moet vissen.

En dat is het voordeel van de bad-
mode van deze zomer: er zijn
zoveel verschillende soorten zon-

nepakken, sportbadpakken, bad-
kostuums en bikini's, dat u voor
iedere gelegenheid een speciaal
model kunt aanschaffen.

Gaat u zonnen, dan pakt u uw
strapless badpak. Wilt u de buik
even bloot, al is het maar voor een
uurtje als u even alleen bent en lek-
ker wilt genieten zonder toeschou-
wers, dan ligt de bikini voor u
klaar. Wilt u lekker zwemmen of
springen in de golven, dan is daar
een stevig goedgesloten sportbad-
pak ideaal voor.

De tijd dat u de hele zomer met een
badpak deed is dus echt voorbij!

Het belang van
een tweede huid
(Bijna) geen enkele vrouw is tevreden met haar figuur. Altijd valt er wel
iets te corrigeren. Gelukkig weet de vrouw tegenwoordig dat dat ook
kan en dat zij haar aantrekkelijke kanten op veel manieren kan accen-
tueren, waardoor haar figuur beter tot haakse h t komt.

Het zelfvertrouwen dat uitstraalt ^^^
wanneer een lichaam lekker in de
kleding zit maakt het leven op vele
fronten makkelijker en prettiger.
De tweede huid - goede lingerie en
vooral een goede bh - is van
wezenlijk belang voor dit gevoel:
ze vormt en toont het lichaam op
haar voordeligst en ondersteunt op
de plaatsen waar het nodig is.
Zeker met de huidige mode, die
stilletjes aan weer wat charmanter
en vrouwelijker wordt, - denk aan
de strakke rokken en chique blouses
en truitjes - vraagt om een goed
zittende lingerie.
Veel vrouwen vinden dan ook weer
de weg naar de speciaalzaak. De
twintiger en dertiger die in de bh-
loze tijd is opgegroeid komt lang-
zaam op haar schreden terug. Ze
hoeft niet meer de .alternatieve-
ling' uit te hangen en mag weer
aandacht aan zichzelf besteden.
Haar belangstelling voor mode
groeit en daarmee haar interesse
voor ondermode. De vrouw van

rond de veertig spiegelt zich graag
aan filmsterren en voelt zich prima
thuis in het wat luxere ondergoed.
Zij heeft in de loop der jaren
geleerd van zichzelf te houden en
verwent zich dan ook regelmatig

met nieuwe spullen. De wat oudere
vrouw voelt zich eindelijk bevrijd
van de dwangbuis waarin ze altijd
is gestopt en geniet daarvan met
volle teugen.
Kortom, voor iedere vrouw, oud en
jong, actief en passief, sportief en
elegant, is voor ieder moment van
de dag en voor iedere activiteit die
ze onderneemt een ruime keuze
aan mooie, luxe en eenvoudige
lingerie. De collecties zijn volledig
aangepast aan de eisen die de
vrouw van deze tijd stelt.
Een werkende vrouw zal genieten
van het moment dat ze zich
's avonds omkleedt en ook haar bh
'ververst'.

Een vrouw die veel sport, weet dat
ze daarbij beslist een sport-bh
moet dragen. En ook hier geldt
weer, zoals in de hele mode, dat
een bh mooi mag zijn, gewoon om
van te genieten.

Als één zaak maar in de gaten
wordt gehouden: mooie en stevige
borsten komen alleen goed tot hun
recht als daaromheen een goed
passende, beslist niet knellende bh
zit. Zo snijdt het mes aan twee
kanten. Want door het dragen van
een goede bh verbetert de conditie
van de borsten vanzelf. Bedenk
daarbij dat uw borsten zo'n veer-
tien uur per dag zijn opgesloten,
zodat een weloverwogen keuze en
een goed advies bij de aankoop
beslist noodzakelijk zijn.

Een nieuwe manier
van permanenten
De nieuwste manier van perma-
nenten heet Thermo Styling. En is
meteen de meest bijzondere manier
van permanenten.
Want Thermo Styling ontwikkelt
zelf warmte, wat in betere en mooiere
permanent resulteert en door vele
vrouwen als aangenaam ervaren
wordt.
En dat zijn
niet de
enige voor-
delen.
Thermo
Styling is ook
milder voor
uw haar,
omdat tijdens
de fixatie
speciale
verzorgingsstoffen,
op basis van
polymeren, worden
toegevoegd. Waardoor een opti-
maal verzorgingseffekt op langere
termijn wordt verkregen.
Het resultaat: meer glans en een
fraaie, soepel vallende permanent.
Thermo Styling is er voor normaal
tot fijn haar en voor gekleurd, ont-
kleurd en poreus haar.
Het is kortom de ideale permanent
voor vrouwen die graag iets bijzon-
ders met hun haar doen.

/

B eenbekleding: vrouwelijke
zakelijkheid vol verleiding
't Is heel vreemd, zo op het hoogte-
punt van de lente, stappen de vrou-
wen over op sokjes of blote benen
en vergeten dat er ook nog panty's
zijn. 't Lijkt wel alsof ze wat dat
betreft een black-out krijgen: de
beenbekleding wordt verder ver-
geten. En daarmee worden de aan-
trekkelijke kanten van een super-
modern kousenaanbod over het
hoofd gezien. Deze zomer name-
lijk is er een hele nieuwe stroming
in de kousenmode: er zijn panty's

met fantasiemotieven zoals kleine
nopjes bijvoorbeeld en panty's met
naden, niet alleen in één kleur
maar bijvoorbeeld wit met een
zwarte naad. Verder zijn er een
heleboel soorten kousen met kou-
seband en ook daarin zijn de varia-

ties niet mis. Kortom, de verleiding
slaat toe. Want dat hebben vrijwel
alle kousen gemeen: ze passen in
het nieuwe modebeeld, in het beeld
van vrouwelijke zakelijkheid. Een
beetje romantisch, maar vooral
berekenend.

Natuurlijk heeft de vrouw vooral
overdag tijdens zonnige dagen niet
direct behoefte aan beenbekleding,
alleen al omdat het blote been best
een zonnestraaltje mee wil pikken.

En natuurlijk omdat het allemaal
te warm is. Maar met name die
nieuwe kousenmode is gemaakt
voor de namiddag- en avonduren.

Het aspect warmte speelt dan niet
meer mee. En de gebronsde huid
die iedere vrouw toch wel graag wil
laten zien, komt alleen maar ster-
ker tot uiting als ze daar bijvoor-
beeld kanten kousen bij aan doet.

De kous met kouseband of de kous
met de 'old-fashioned' jaratelle
(die het deze zomer ook weer hele-
maal gaat maken) is natuurlijk
prachtig bij sexy, Hollywood-
achtige kleding, zelfs al wordt het
niet direct door het oog waarge-
nomen. Alleen al het dragen van
zo'n kous doet de vrouw anders
bewegen en dat zal niet onopge-
merkt blijven. Bovendien, waarom
moet het altijd op het eerste gezicht
te zien zijn als een vrouw iets
moois aan heeft? Juist de verras-
sing maakt het extra pikant. En
geeft de vrouw een gevoel van
zekerheid.

Top mogelijkheden
Topjes, in welke kleur dan ook, worden deze zomer hoog
mode.
U hoeft ze echter niet alleen als topje te dragen.
Er zijn duizend-en-één andere manieren om u met dit
gemakkelijke en opvallende stukje lingerie te kleden.
De tekeningen doen u wat ideeën aan de hand, die dej
komende zomer veel opgang zullen vinden.

Gedraaid om het
hoofd opgerold.

body
fashion

Topje als bikini gedraaid te gebrui-
ken bij monokini zowel als truitje
om even 'gekleed' te verschijnen
als bij andere kleding. Zuiver de-
coratief 'draperingen' zijn in.
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