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Joop Lauckhart overleden
Vrijdagmorgen is op 50-jarige leeftijd Joop Lauckhart overleden.
Joop Lauckhart genoot in muziekkringen bekendheid. Vanaf zijn
prille jeugd maakte hij deel uit van de muziekvereniging "Concor-
dia". Hij was tevens de oprichter en dirigent van de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers". Ook maakte hij meer dan 25 jaar deel
uit van enkele regionale dansorkesten.

Vogelwerkgroep
^Vorden en omstreken9

Die omstreken /ijn: Het Suderas te Warnsveld en de omgeving van
Het Spittaal. In 1985 had de werkgroep zo'n 5 a 600 nestkastjes uit-
hangen. Hieronder waren enkele bijzondere zoals valken en uilen-
kasten. Ook is een proef genomen met aan een draad hangende kas-
ten. De bedoeling hiervan is, op plaatsen waar ringmussen te sterk
toenemen, mezen ook een kans te geven.

De vereniging tot Bescherming van
Vogels heeft n.l. ontdekt dat ringmus-
sen een hekel hebben aan het slinge-
ren van zo'n kast, in de wind b.v. Me-
zen trekken zich daar niets van aan. In
één geval heeft een lid, in een gekke
bui een leeg verfblik van 2 l opgeha-
gen. Als dak is daar een kapotte dak-
pan boven gehangen waarin een gaat-
je was geboord met een steenboor.

Blik en dakpan hingen aan hetzelfde
stukje waslijn aan een tak te slingeren.
Een koolmees stelde vast dat dat de

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan Avo Nederland vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 19 tot en
met 24 mei aanstaande.

2. Verleende bouwvergunning; publi-
katies ingevolge de Wet Arob.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie (toestel
23). Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift in principe BINNEN 30
DAGEN na de datum van verlening
moet worden ingediend. De onder-
staande bouwvergunning is op 29 april
1986 verleend.

•

Verleende bouwvergunning:
1. Aan A.A.F, en H.A.C, van Woer-
kom, Rommelderdijk 4, voor het ver-
anderen van de boerderij aldaar.

3. Goedkeuring uitwerkingsplan
Op 8 april jongstleden hebben Gede-
puteerde Staten van Gelderland het
uitwerkingsplan Schapenmeer 1985
goedgekeurd. Dit plan is door burge-
meester en wethouders op 4 maart
1986 vastgesteld. Voorzien wordt hier-
mee in de mogelijkheid tot realisering
van één (extra) dubbel zomerhuisje
nabij de woning het Lekkebekje 6.

4. Militaire oefeningen
Van 20 tot en met 23 mei aanstaande
zal er onder meer in Vorden een mili-
taire oefening gehouden worden. Tij-
dens deze oefening zal er gebruik ge-
maakt worden van losse munitie. Par-
ticulieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-
nen.

5. Vergaderingen raadscommissie
De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op dinsdag 20 mei
aanstaande om 19.00 uur in het koets-
huis bureau Gemeentewerken. Aan
de orde komen onder meer de volgen-
de punten.
— onttrekken van de Lochemse Veld-
weg aan het openbaar verkeer;
— onttrekken gedeelte zandweg, gele-
gen tussen de Almenseweg en de Ou-
de Zutphenseweg, aan het openbaar
verkeer.
— renovatie centraal antennesysteem.

De commissie voor financiën c.a. ver-

gadert op dinsdag 20 mei a.s. om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- verhuur voormalige kleuterschool
De Timpe;
— reservering t.b.v. de vervanging van
riolering;

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 20 mei aan-
staande om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- verhuur voormalige kleuterschool
de Timpe;
— intrekking verordening "opslag gas-,
huisbrand- en stookolie";
— onttrekken van de Lochemse Veld-
weg aan het openbaar verkeer;
— onttrekken gedeelte zandweg, gele-
gen tussen de Almenseweg en de Ou-
de Zutphenseweg aan het openbaar
verkeer;
- bruikleenovereenkomst;
— benoeming leden vaste commissies
van advies en bijstand;
— verdaging beslissing bezwaarschrift
van Houte, Meulenbrugge en Ubink.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de
eigenlijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;
— de stukken liggen voor een ieder ter
visie in zowel de bibliotheek als het
gemeentehuis.

6. Gemeenteüjke monumenten
Burgemeester en wethouders hebben
een gemeentelijke monumentenlijst
vastgesteld. In totaal zijn daar in eer-
ste instantie 139 panden geplaatst, die
allemaal in het buitengebied gelegen
zijn. De eigenaren/zakelijk gerechtig-
den van die panden worden daarvan
persoonlijk op de hoogte gesteld. Zij
krijgen uitvoerige informatie waarom
hun pand op de lijst is geplaatst en
welke gevolgen plaatsing heeft. Daar-
bij zijn pok de provinciale en gemeen-
telijke subsidieregelingen betrokken.
Van die uitgebreide informatie volgt
onderstaand een beknopte weergave.
Naast de rijksmonumentenlijst, waar-
op in totaal slechts 36 panden staan,
kunnen veel meer panden in Vorden
als karakteristiek voor Vorden aange-
merkt worden. De werkgroep Oud
Vorden en het Gelders Genootschap

tot instandhouding van de schoon-
heid van stad en land (de instantie die
de welstandsadvisering voor Vorden
verzorgt) hebben het gemeentebe-
stuur suggesties gedaan omtrent deze
waardevolle panden. Aan de hand
hiervan^^en lijst opgesteld van pan-
den dieflpr een nadere beschouwing
in aanmerking komen. Om dit een
wettelijke basis te geven heeft de ge-
meenteraad de monumentenverorde-
ning vastgesteld.
In deze^rordening vindt ook de ge-
meentd^t monumentencommissie
haar grondslag. Deze commissie heeft
de uiteindelijke inventarisatie ge-
maakt, die als bron heeft gediend om
het college van burgemeester en we-
thouders te adviseren om panden op
de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Indien een pand op de lijst
geplaatst is, gelden daarvoor thans be-
schermende bepalingen. Onder meer
is voor het verbouwen naast een
bouwvergunning thans ook een ver-
gunning op grond van de monumen-
tenverordening vereist voor het
veranderen van een pand.
Het feit dat een pand gekwalificeerd
wordt als "monument" betekent ze-
ker niet dat er niets meer aan veran-
derd zou mogen worden. In elk geval
wordt rekening gehouden met de ge-
bruiksmogelijkheden van het pand.
Het beleid zal erop gericht zijn om
toekomstige ontwikkelingen eniger-
mate te begeleiden. Hiervoor is dan
onder meer de subsidieverordening
voor objecten van bouwkunst in Vor-
den in het leven geroepen. Op grond
hiervan kan per jaar per pand voor res-
tauratiewerkzaamheden van de ge-
meente f 5000,- subsidie verkregen
worden. Daarnaast geeft de provincie
Gelderland een evengroot bedrag aan
subsidie als de gemeente, zodat maxi-
maal f 10.000,-subsidie verkregen kan
worden.

Tegen de plaatsing op de gemeentelij-
ke lijst kan bij de gemeenteraad be-
roep ingesteld worden. De betrokke-
nen worden hiervan op de hoogte ge-
steld.
Mocht uw pand echter niet op de ge-
meentelijke lijst geplaatst zijn en bent
u van mening dat uw pand daarvoor
wel in aanmerking komt, dan kunt u
eveneens aan Burgemeester en Wet-
houders verzoeken om voor plaatsing
op de lijst in aanmerking te komen.
Indien hier alsdan toe besloten wordt,
dan kunt u gebruik maken van de aan-
gegeven subsidiemogelijkheden.
Tenslotte delen wij u mee dat vanaf 20
mei aanstaande de gemeentelijke mo-
numentenlijst met de daarbij beho-
rende bescheiden, zoals o.a. fotoma-
teriaal, ter secretarie ter visie ligt gedu-
rende één maand. Indien u over het
bovenstaande vragen hebt dan kunt u
bellen naar het gemeentehuis en
vragen naar toestel 19.

villa van zijn dromen was en trok er
vrijwel direct na het ophangen in.
Helaas 1985 was een rampjaar voor de
vogelwereld. Vooral insecteneters
hebben het hard te verduren gehad.
Vrijwel het hele broedseizoen was te
koud en te nat. Vrijwel nergens is een
broedsel van mezen, vliegenvangers,
boomkruipers tot ontwikkeling geko-
men. Meestal kwamen de vogels niet
verder dan nestbouw soms tot eieren,
maar niet verder. Vogels die hun
voedsel in de grond zoeken, spreeu-
wen, lijsterachtigen, hebben het er
iets beter afgebracht.
Maar ook hun jongen hebben het
moeilijk gehad, niet zozeer door de
honger als wel door de natte kou. Die
snertzomer volgde wel te verstaan op
de voor vogels ellendige winter 84-85,
waar maandelang sneeuw bleef lig-
gen. De afgelopen winter was lang zo
slecht niet. Het is duidelijk te merken
dat er in 1986 heel wat minder zangvo-
gels het broedseizoen ingaan dan b.v.
in 1984.

Het klinkt gek, maar de lange en stren-
ge winter 85-86 geeft goede hoop op
een gunstig broedseizoen 86. Het
broeden begint laat, pasjB^n l week
gelden werd serieus met nratbouw be-
gonnen, dus weinig kans op te koude
dagen als de jongen er zijn (omstreeks
eind mei bij het gros van mezen). Het
is te hopen dat er dan flintffcat rupsen
en insecten zijn (liefst iniRupelhout
en wegkant en niet in het bos en bij de
boer) dan is er kans dat wij nu, na 2 jaar
weer eens een echt goed broedsei-
zoen krijgen voor onze meest nuttige
vogels.

Men meent wel eens dat een strenge
winter maakt dat er veel insecten
doodvriezen. Dat is onjuist. Alles wat
een winterslaap houdt is juist gebaat
bij een ononderbroken lage tempera-
tuur. Wordt het 9 gr. C dan worden de
meeste insecten wakker en willen be-
wegen wat caloriën kost en eten heb-
ben, dat er niet is.
Als er in januari 's zomerse dagen ko-
men, wat een enkele keer wel eens
voorkomt, is dat massamoord op win-
terslapers. Wij vogelaars houden die 9
gr. nauwkeurig in de gaten. Komt het
daar flink boven en gaan wij nestkas-
ten inboeten dan worden wij massaal
besprongen door vogelvlooien die uit-
gehongerd zijn en dan mensenbloed
voor lief nemen. Er zitten in een over-
jarig kastje soms zoveel vlooien dat
het onbegrijpelijk is hoe een broedsel
dat overleeft.

De Vogelbescherming heeft jonge
mezen gevonden die verhongerd wa-
ren met een volle maag. Die maag was
echter gevuld met pinda's. De ouders
hebben uit nood plantaardig voedsel
(dat zij zelf wél verdragen) aan de jon-
gen gevoerd.

Hun spijsverteringskanaal raakt hier-
door verstopt (ook door cocos en
brood) en een heel nest gaat te gron-
de. Beneden de 14-15 graden is de toe-
stand soms al niet gunstig, als het lang
duurt tenminste, omdat de insecten
zich dan nauwelijks vermeerderen.
Toen ik las van die pinda heb ik on-
middellijk restjes cocosnoot die nog in
mijn voederhuisje lagen opgeruimd
en ben opgehouden brood te voeren
hoewel er nog vrijwel geen jonge vo-
gels zijn.

Zoudt U dat ook willen doen. Het is
veel beter niet te voederen dan ver-
keerd te voederen. Mocht U zich niet
kunnen beheersen en een welgevulde
beurs hebben, dan zou U bij de die-
renhandel maden (alstublieft geen ro-
ze!) en/of miereneieren kunnen ko-
pen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Pinksterfeest in de dorpskerk,
met bediening van de H. Doop
A.s. zondag is het Pinksterfeest 1986.
Dan mogen we ons te binnen brengen
hoe gewone mensen als wij werden
begeesterd door een nieuwe geest: de
Heilige Geest. Velen werden ertoe ge-
bracht om zich te laten dopen en een
nieuw leven te beginnen.
Daarom is het heel passend als er op
deze dag ook een kind wordt gedoopt.
En hopelijk zullen velen zich laten
aanspreken, om een nieuw leven te
beginnen.

Eén van de liederen die we hopen te
zingen is Gez. 241. Om daarmee van
de Heilige Geest te vragen: een recht
geloof, dat Hij ons verblijden en be-
vrijden, en eens naar huis geleiden zal.

Avonddienst
met Vordense koren
Zondagavond op de eerste Pinkster-
dag zal er een feestelijke zangdienst
worden gehouden in de NH-kerk. De
dienst, georganiseerd door de evange-
lisatiecommissie en de interkerkelijke
jeugdwerkgroep, heeft als thema:
"Pinksteren, wat moet je ermee?".
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de twee Vordense koren
Interchrist en Excelsior. De dienst
wordt geleid door ds. Verhaere uit
Hengelo Gld.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: E.A.M. Hart-
man en I.J.G. Sessink; H.J. Hissink en
J.G. Nijland.
GEHUWD: P.A.M. Lichtenberg en
D.G. Peters; J.S. Gerritsen en J.W.M.
Schepers.
OVERLEDEN: J.E. Hazenbos-Nij-
land, oud 91 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord- en communie-
dienst. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring. Maandag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.
Maandag 10.00 uur Oekumenische dienst
in de Geref. kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18 mei Eerste Pinksterdag 10.00
uur ds. H. Westerink, bediening van de H.
Doop. 19.00 uur ds. G.H. Verhaere uit
Hengelo (G). Herv./Geref. jeugddienst.
Maandag 19 mei Tweede Pinksterdag
10.00 uur Oecumenische dienst in de Ge-
reformeerde Kerk. Voorganger: Pastoor J.
van Zeelst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 18 mei 8.30 uur ds. J.R. Zijlstra.
10.30 uur ds. J.R. Zijlstra. 19.00 uur Pink-
sterjeugddienst in de N.H. kerk, ds. Ver-
haere.
Maadag 19 mei 10.00 uur Oecumenische
dienst, pastoor van Zeelst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17, 18 en 19 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17, 18 en 19 mei P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 17 mei 12.00 uur tot dinsdag-
ochtend 09.00 uur dr. Wechgelaer, tel.
2365. Tevens avond en nachtdienst 19.00
tot 07.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon mei, mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20

Woensdag 14 mei 20.15 uur
"PERVOLA"
van Orlow Seunke. Reserveren
tel. 05752-1647.

N ieuw, nu je eigen naam stem-
pelen met de nieuwe naam-
stempels.
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15, Vorden.
Telefoon 3566.

Te koop gevraagd: aan de rand
van de bebouwde kom of di-
recte omgeving een vrij-
staande woning of woon-
boerderij.
Tel. 08334-72453

We zoeken een

ROYAAL
HUURHUIS
met een aardige tuin,
flink wat woonruimte

én ruimte voor een kantoor
van 40 m2

Dat alles in een straal van
1 5 km rond Vorden.

Zo'n huis mag best wat
kosten: max f 1.200,- per

maand.

Interesse? Bel even
05752-6754.

Te koop: sla planten,
spitskool, bieslook pollen
en jonge kleurdwerg ko-
nijntjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Wegens vroeg Pinksteren
zijn de

TUINEN van
DE WIERSSE, VORDEN

eerst zo. 1 en ma. 2 juni
open van 10.00 tot 18.00

uur.

Entree f 4,- p.p.

Gratis parkeren.

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

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

Te huur of te koop gevraagd:
vrijstaand huisje of huis
met tuin in de omgeving van
Vorden.
Tel. 3553.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

WEEKENDAANBIEDING

AARDBEIENGEBAK
* } 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

met
Televisie

reparaties
T- direc»

i naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381L1.

WVB
BAKKR
SIAMX

) Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn vergade-
ring van 29 november 1983 heeft vastgesteld de "Mo-
numentenverordening voorde gemeente Vorden" en in
zijn vergadering van 1 mei 1985 de "verordening tot
wijziging van de Monumentenverordening". (Wijziging
terzake van de strafbepalingen). Bij schrijven d.d. 9 ja-
nuari 1984 nr. WZ 7346/5-WZ/CE 402 en bij schrijven
d.d. 5 juli 1985 nr. WZ 85.3870/5-WZ/CE 402 heb-
ben Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontvangst
van deze verordeningen bevestigd.

Genoemde verordeningen liggen vanaf heden geduren-
de een termijn van drie maanden ter secretarie, afdeling
1, voor eenieder ter inzage en is tegen betaling der kos-
ten algemeen verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag volgende op
die van afkondiging.

Vorden, 1 5 mei 1986.

A.s. weekend zijn ze er weer.

WIE?

de Pinksterkronen
bij:

Specialiteit Zwanehalzen, Leonidas bonbons

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat, 15,16 en 17mei

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

grote doos

Hollandse
aardbeien

1,95
Voor de

Pinksteren

Hou. asperges
Holl. peukjes

Ananas,
Mango's enz.

DINSDAG
20 mei

kilo

kas
andijvie

0,95

WOENSDAG
21 mei

gesneden
raapstelen

500 gram

1,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Donderdag 15 mei a.s.

finale
clubkampioenschappen

Flash Vorden
Kom ook eens kijken
in de hal

juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

DE VALEWEIDE
i

3 extra grote Geraniums ook Oostenrijkse hang

«J lUCnSia S verschillende kleuren

3 Bol begonia's
10 Chrysanten stekken
PINKSTER AANBIEDING:

1 bos montrea rozen

8,75
8,75
4.-
3-

4.75

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Your Style!

Zomerdenim voor
sportieve jacks en
pantalons. Prima te
kombineren met print
shirts en polo's.
Jacks 89.-, pantalon
vanaf 69.-, shirts 49.
polo 29.95.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Wilt U voor Pinksteren iets lekkers in huis?
Haal het bij

GEBAK IN VELE SOORTEN
KRENTE- OF
ROZIJNENBROOD
Bestellen? Even bellen telefoon 1373

De ene hypotheek
is de andere niet..

De bink met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.



Hartelijk dank voor uw belangstelling bij
ons 121/2 jarig huwelijk.
Het is voor ons een onvergetelijke dag
geworden.

B. SIEBELINK
A. SIEBELINK-BULSTRA

H.K. v. Gelreweg 30
7251XLVorden.

Op zaterdag 24 mei a.s. hopen wij, met
"onze kinderen, ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

G. J. HULSHOF
W J. HULSHOF-RUUMPOL

!

Jan en Ingrid
W/'m en Jolanda *>
Ans *

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel §
restaurant „Bakker", Dorpsstraat 24 te
Vorden.

\
7251 DR Vorden, mei 1986
Zutphenseweg 96.

^

In plaats van kaarten.

Op 22 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

G. KOENEN
M. KUENEN-LANGWERDEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal „De Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Galgengoorweg 5
7251JC Vorden.

Zaterdag 24 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

HENDRIK EN MARIE
BARGEMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.30 uur in bodega 't Pantoffeitje.
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Strodijk 4
7251RS Vorden.

Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat heden geheel on-
gedragen ziekte, toch nog vrij plotseling is overleden,
mijn lieve man en onze zorgzame vader

JOHAN LAUCKHART
echtgenoot van A.M. Hoevers

op de leeftijd van 50 jaar.

Vorden: A.M. Lauckhart-Hoevers
Karin en Herman
Ethel en Jan Ton

7251 CJ Vorden, 9 mei 1986
De Hanekamp 32.

Deteraardebestelling heeft plaatsgehad op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Toch nog onverwacht is overleden onze lieve zoon,
schoonzoon, broer en oom

JOHAN LAUCKHART

Vorden: Mevr. R. Lauckhart-Kornegoor
Hoogland: Fam. P. Hoevers
Umuiden: Fam. H. Lauckhart

Vorden: Fam. P. Kraayeveld
Neven en nichten.

Vorden, 9 mei 1986.

Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat toch nog
onverwacht is overleden ons bestuurslid, lid en kapel-
meester

JOOP LAUCKHART

op de leeftijd van 50 jaar.

Zijn inzet zal in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
Muziekver. "Concordia"
leden "Achtkastelendarpers"

De prettige samenwerking met

JOOP LAUCKHART

zullen we erg missen.

Zijn vrouw, kinderen, oma en verdere familie
wensen we heel veel sterkte toe.

namens h
De voorzim^V.V. Vorden

N.HA. van Goethem.

De Keurslager
Verstand van

i % nu iim

MET PINKSTEREN...
GEZELLIG UIT? Vul uw eigen
piek nickmand bij de Keurslager.
Met harde worstjes,
knakworst, stuksworst!

HEBT U DIT WELEENS GEPROEFD?

CEVAPCICI-GEHAKT
Een buitengewoon lekkere bal gehakt!

Voor bij de maaltijd of koud om mee te
nemen!

KANT EN KLAAR GEKRUID 71QQ
NU SLECHTS 500 GRAM Hu O

LEKKER THUIS? Maak er een feest van
met iets van de vele lekkernijen
die voor u gereed liggen!
Vers vlees of geheel toebereid!

VOOR OP HET BROOD
De i.a.s. bekroonde produkten uit onze eigen worstmakerij

Gekookte Achterham 1 oo g
Droge metworst 1 oo gram

ram 2,25
1,75

DINSDAG 22 MEI

Verse WOrSt 500 gram

WOENSDAG 23 MEI

Gehakt h.O.h. 500 gram

4,98

4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN Zutphenseweg 16, Vorden.
Telefoon 05752-1321

Het winnende nummer van week 4 is 486 en
het winnende nummer van week 5 is 848

Op zaterdag 24 mei a.s. hopen

H.F. LEUNK
en

J.R. LEUNK-WENNEKER

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

We hopen dit samen met u te vieren in zaal
„De Boggelaar" te Warnsve/d.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Warnsve/d, mei 1986
,/tNijman",Rietgerweg 10, 7231PV

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Psalm 23

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede, dat na een moedig
verwacht van ons is heengegaan, onze lieve en zorgza-
me moeder, groot- en overgrootmoeder

JANTJE LOMAN
weduwe van EJ. Wasseveld

op de leeftijd van 80 jaar.

E. J. Wasseveld
J. Wasseveld-Lenderink
G. Lenderink-Wasseveld
H.W. Lenderink
D. Klein Haneveld-Wasseveld
H.J. Klein Haneveld.
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 10 mei 1986
Correspondentie-adres: Zelledijk 9, 7251 NB Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 19 t/m 24 mei

G. ESKES levensmiddelenbedrijf

Voor de vele blijken van mede-
leven aan ons betoond na het
overlijden van onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

ARNOLDA CHRISTINA
WULLINK-GROOT WASSINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam
"Fam. Wullink.

G.H.STERRINGA
HUISARTS

van 19 t/m 27 mei

GEEN PRAKTIJK
De praktijk wordt voor spoed-
gevallen waargenomen door:
Dr. Vaneker, Zutphenseweg
62, tel. 2432 voor patiënten
wier achternaam begint met A
t/m K.
Dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678 voor patiënten wier ach-
ternaam begint met L t/m Z.

Gevraagd: verzorg pony en
tevens om op te rijden. Ik heb
3V2 jaar rijervaring en ben 14
jaar.
Graag in omgeving van Vorden
Tel. 05752-2099

Te koop: aetaardappelen.
H.W.WESSELINK,
Eikenlaan 23, tel. 6774

Te koop: ca. 4,5 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor of op
vrijdagmiddag 12 uur.
Tevens te koop: aardappel
aanaardploeg (3 scharen).
H. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Delden.

Te koop: Kreidler bj. '74
i.z.g.st.
Bellen tussen 18.00-19.00
uur tel. 05752-2587

KARWEI
OOK
MET
UW
STEM
Bent u op 21 mei
niet aanwezig
in Vorden,
laat dan een van
onderstaande personen
uw stem bij volmacht
uitbrengen.

Bel voor inlichtingen

R. Aartsen-den Harder
1427
G. Bogchelman 1445
J.F. Geerken 6470
W.A.J. Lichtenberg
1388
R.J. van Overbeeke
1495
G.J.G. Tolkamp 6767
G.C. Voerman 2133
A.C. van Voskuilen
3400



2e Pinksterdag VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
GRANDIOZE MEUBELSHOW

• 11 LIVI l IMIV meubelen en taoiit ;s
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

Pinksterprijzen
Altijd gemakkelijk zo 'n
saunaslipper op
antislipzool.
27-46

Damessandaal met diepliggend, leerbe-
kleed kurkenvoetbed. Dat betekent comfor-

tabel en licht in gewicht.
Ook 't boven werk is van

leer.
Maten 36-41.
Adviesprijs

49,-

Op en top actueel is
deze geperforeerde
leren vetersandaal.
Ook in modekleuren
verkrijgbaar.
36-41

Hoogmodieuze linnen
bootte. Comfortabel
gepolsterd en lekker
voordelig. 36-41

20-

iresa
t Merk waarbij de prijs telt.

Wullink Vorder^
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Hoera geslaagd
dan haal je toch zo'n

meter gebak
om lekker lang, lang, lang
tetracteren bij:

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART Tel. 1750

Voor uw bloementuin
bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten. Geraniums,
hangfuchsia's, stam,
tomatenplanten en
chrysantenstekken, enz.

Ook zelfbediening

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 1 5, Keijenborg. tel. 05753-1395

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffel tje" ook na de uitbreiding passend in
ons <V kastelendorpje, nostalgisch en s/eervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bodeqa

f |febt*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Voor al uw:

Loodgieterswerk
Gasinstallatie's
Waterleidingen
Lood-zink-dakwerken
Riolering
Centrale verwarming
Pomp installatie's

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit
voor slechts 49 cent per afdruk . Dat is nu eens
echt goed nieuws voor fotograferend Nederland.

Uw kleurenfoto op de maten:
9x9, 9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en
nabestellingen levert Fotohome voor 85 cent
per afdruk. Profiteer ook van onze ontwikkei-
service en breng uw filmpje snel naar uw
Fotohome-dealer. Die kan u ook alles vertellen
over 30% grotere foto's voor een
dubbeltje meer per foto.

Wij
gebruiken

James Wattweg 68,
Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:
Burg. Galleestraat10a,Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje Dorpsstraat

L.M.B. Vorden
Levert uit voorraad:

Nieuwe Case international tractoren zoals 533,
633, 733, 1394, 1494 2 en vierwiel aangedreven.
Als speciale aanbieding hebben wij een 745 XL
Case IH 72 pk op 14x34 banden achter en 10x16 voor.
Vraag vrijblijvend onze prijzen. Wij geven goede inruil-
prijzen voor gave tractoren.
Wij hebben nog klanten voor gebruikte tractoren zoals
Case 1290, 1190, 533, 633 en 856 XL wie wil inrui-
len?
Shibaura Tractoren van 14 t/m 120 PK met en zon-
der vierwielaandrijving.
Vraag naar onze speciale Shibaura tuinbouw-serie,
goed en goedkoop.
Als dealer van het Deutz/Fahr machine programma
hebben wij nog enkele hooibouw machines tegen win-
terkorting.
Als inruil hebben wij nu tractoren o.a. MF 158, 165,
65; Ford 2000; Case 1390 + 1394 Turbo Cabb;
DBR 880 en 770 resp. 48 en 38 pk; Zetor 5511 en
4712.
Gebr. opraapsnijwagens, Mengelo 330, Claas
U 30 doseerwagen, Miedema LT 25; Mengete
290; Hagedorn 328 1 seizoen oud; gebr. schud-
ders; Kuhn 5 en 20; PZ Flevo 4.80; Super stre-
la's; gebr. Zwadharken, Kuhn enkel en dubbel-
hops, Deutz Fahr; PZ ez 330; gebr. maaiers PZ
185 H; P2 cm 210; Falazet 2.30; PZ 135, Vicon
165 schijven maaier; 1 PZ/Holaras frontmaaier
cm 215; gebr. mengmesttank 6000 l om zelf wat
op te knappen f 399,- excl.; gebr. mengmesttank
Schuitenmaker 3000 l f 1500,- excl.

Telefoon 05752-3163
Vertegenwoordiger B. Temmink, 05445-1953
Vertegenwoordiger R. Bijvank, 05726-1250

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Martens
<trtds JotllnffenJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Wilt u met de Pinksteren

pannekoek eten
en naar de

speeltuin dat kan bij:

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634
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Fam. Kamperman en fam. Riefel
winnen mini-vakantie

De fam. Kamperman en Riefel wonnen de mini-vakantie aanbieding
van keurslager Vlogman. Deze minivakanties werden beschikbaar
gesteld in verband met het 40-jarig bestaan van de keurslagers.

AVO maakt er werk van
Collecte 19-25 mei a.s.
Ondanks de economische groei blijft het voor mensen met een handi-
cap moeilijk zich maatschappelijk te ontplooien. Met name de over-
heid laat zich in het algemeen aan deze kansarme groep weinig gele-
gen liggen. Voorzieningen worden in negatieve zin omgebogen, uitke-
ringen gekort. Hierdoor worden de kansen voor gehandicapten om
zich een gelijkwaardige plaats binnen de samenleving te verwerven
nog kleiner.
Sinds 1927 zet AVO-Nederland, vere-
niging voor arbeids- en welzijnszorg
voor gehandicapten, zich in voor de
concrete belangen van de gehandicap-
ten. Uit de ruime ervaring van bijna 60
jaren weet de AVO dat gehandicapten
meer kunnen dan velen denken en ...
maakt daar werk van!

Bemiddelt met sukses bij het vinden
van arbeidsplaatsen, helpt bij het star-
ten van een eigen bedrijf of zorgt voor
alternatieven voor arbeid.
Maar AVO doet meer; o.a. bij scho-
ling, vorming, vervoer en recreatie.
AVO-Nederland helpt waar wettelijke
voorzieningen tekort schieten.

Bij dit alles is steun, maar bovenal geld
nodig. In de periode 19-25 mei a.s.
vindt de landelijke collecte plaats. Met
de opbrengst daarvan kunnen vele ge-
handicapten weer aan het voor hen
noodzakelijke worden geholpen.
U kunt daarbij helpen door uw gift in
de collectebus te doen: of stort uw bij-
drage op giro 62 50 00 (AVO, Amers-
foort). Laat uw kans niet voorbij gaan.
In Socutera zendtijd zal op woensdag
21 mei a.s. na het Journaal op Neder-
land l aandacht aan het werk van
AVO-Nederland worden geschonken.
Ook via de radio zullen in de collecte-
periode regelmatig spotjes over de
AVO worden uitgezonden.

Jaarvergadering
Jong Gelre
Voor de jaarvergaderirfg die de afde-
ling Vorden van Jong Gelre vrijdaga-
vond in de kapel in de Wildenborch
hield bestond een redelijke belang-
stelling. Deze vergadering stond on-
der leiding van presidente Els Abbink.
Wegens ziekte van sekretaresse Ina
Broekgaarden, gaf tweede sekretaris
Marinus Bouwmeester een overzicht
van de gebeurtenissen in het afgelo-
pen jaar.
Tevens werden de verslagen van de
verschillende commissies behandeld.
Penningmeester W. Ruesink kon mel-
ding maken van een batig saldo.
Het zomerprogramma zoals de fiets-
vierdaagse, wadlopen, klootschieten
e.d. werd uitvoerig besproken. Na
afloop van de vergadering stonden er
met behulp van de schietvereniging
uit de Wildenborch schietwedstrijden
op het programma. Bij de dames ging
de eerste prijs naar Els Abbink. Henk
Tjoonk toonde zich de beste manne-
lijke schutter.

Opbrengst collecte
De kollekte voor het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten heeft in Vorden
f 2322.50 opgebracht. Dank aan alle
geefsters en gevers en de kollektan-
ten.

Filmhuis
Filmhuis Vorden vertoont woensdag-
avond 14 mei de Nederlandse speel-
film PERVOLA van Orlow Seumke.
Het is tevens de laatste film van dit sei-
zoen. Een goede gelegenheid dus, om
eens een bezoek te brengen aan dit
filmhuis. (Zie advertentie).

Vlooienmarkt
"Concordia"
De muziekvereniging "Concordia"
organiseerde zaterdag in het Dorps-
centrum te Vorden een zogenaamde
vlooienmarkt. Hiervoor bestond een
goede belangstelling. De opbrengst
van deze "vlooienmarkt" zal worden
aangewend voor het uniformen- en
instrumentenfonds.
"Concordia" heeft voor de nabije toe-
komst nog meer plannen om dit fonds
te spekken. Gedacht wordt om een
ruilbeurs voor postzegelverzamelaars
te houden. Ook heeft men zich intern
beraden over de mogelijkheid om in
samenwerking met de plaatselijke
middenstand een beurs te organise-
ren.

Zwemmen in de markt
ook in Vonten
Vele zwembaden in Nederland zijn in-
middels weer open gegaan, zo ook in
Vorden/onder het motto "een nieuw
seizoen, een nieuw geluid", en wij ho-
pen allen met U, dat we nu eens einde-
lijk kunnen genieten van een echte zo-
mer, zowel qua temperatuur als ge-
meten in zonuren.
De laatste 2 zomers waren uitermate
slecht, zij het dat de afgelopen zomer
de slechtste was in 25 jaar.
Toch eist elk zomerseizoen weer zijn
tol v.w.b. het aantal verdrinkingsge-
vallen, en de aantallen zijn jaarlijks
verontrustend. In een waterrijk land
als Nederland is het kunnen zwem-
men een must, vandaar dat het leren
zwemmen dit jaar in de zwembaden
centraal staat, want het kunnen
zwemmen, en het leren zwemmen is

niet alleen een hoofdzaak, maar ook
een noodzaak, en daarom is voor het
landelijk motto gekozen "Ik leer
zwemmen, jij ook?"

Vanaf heden is aan de kassa verkrijg-
baar een speciale info krant over het
leren zwemmen, maar ook andere za-
ken op zwemgebied komen aan de or-
de, o.a. de zwemtoets voor hen die
kunnen zwemmen, en zaken als
heerlijk helder zwemwater, maar
hoe wordt dit schoon gehouden, en
verder enkele opdrachten voor de
jeugd met stripverhalen, en nieuws op
het gebied van diploma zwemmen.
Kortom een krant vol informatie, ter-
wijl verdere informatie etc. t.z.t. zal
worden gepubliceerd in het bad over
deze onderwerpen.
Verder kan m.i.v. heden worden inge-
schreven voor zwemlessen aan de
kassa van het bad, terwijl na de Pink-
sterdagen hiermee zal worden gestart.
Ook hierover nadere informatie aan
het zwembad.

(BUITEN VERANTWOORDING
VAN DE REDACTIE)

Aforismen allerlei
Ervaringen, feiten en gezegden, opinies
en spreekwoorden, waarheden en wijs-
heden, in de vorm van een aforisme, dat
volgens de dikke van Dale, een korte,
pittige spreuk is. Je kunt ook zeggen: een
spreuk waarin met een minimum aan
woorden veel wordt gezegd. Al s u ook de
voorgaande stukjes met aandacht hebt
gelezen weet u nu wel wat een aforisme
is. Hier volgt een aforisme over het afo-
risme:
Aforismen: mogen elkaar tegenspre-
ken: ze zijn niet allemaal op dezelfde
dag bedacht, en elk ding kan men van
verschillende kanten bekijken (Ernst
Hohenemser).
Patroon: een patroon moet een patroon
(voorbeeld) zijn voor z'n medewerkers,
zodat zij er hun werkbeeld naar kunnen
vormen UU£. Emsbroek sr.).
Geld: de^^e en de arme zijn 't over één
ding roerend eens: geld maakt niet ge-
lukkig. Desalniettemin willen beide er
gemeenlijk wel wat meer van hebben
(HvD).
Geld tw&^Er zijn er die uitstrooien en
toch nojjjjer verkrijgen ". (Parool van
de Nederlandse Bank, dat vroeger op
bankbiljetten voorkwam, en ontleend
was aan Spreuken 11:24).
Talent: een talent zonder tact is geen ta-
lent. (HvD).
Fallout: Al is de (officiële) leugen nog
zo snel, defalloutmeting achterhaalt ze
wel (HvDj.
Hond: voor z'n hond is iedere man een
Napoleon; zou 't daarom zijn dat hon-
den altijd populair zijn geweest? (Al-
dous Huxley).

Henri van Dorsten.

Voorjaarstocht
'A chtkastelenrijders'
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseerde zondag een voorjaars-
tocht. De deelnemers konden uit drie
afstanden kiezen te weten 25,40 of 80
kilometer. In totaal namen 75 perso-
nen aan de tocht deel. De routes voer-
den de deelnemers richting Almen,
Laren, Holten. Start en finish waren
bij café "De Herberg".

Slotbal
met huldigingen
De voetbalvereniging "Vorden"
houdt zaterdagavond 17 mei in bo-
dega 't Pantoffeltje het jaarlijkse slot-
bal. Tijdens dit slotbal zullen het spor-
tiefste elftal en het elftal van het jaar
worden bekend gemaakt.
De conferences worden deze avond
verzorgd door "Sluyer", terwijl het
dansorkest "Assortie" er voor zal zorg-
dragen dat de beentjes van de vloer
kunnen.

Provinciale
buitensportdag
Jong Gelre
Zaterdag 17 mei wordt in Hengelo de
jaarlijkse buitensportdag van Jong
Gelre gehouden. De afdeling Vorden
zal meedoen met een voetbalteam,
handbalteam, touwtrekteam en 2 vol-
leybalteams.
Op l juni organiseert Jong Gelre Vor-
den haar jaarlijkse klootschietmiddag
bij de Boggelaar.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

17 mei Jong Gelre Provinciale Buiten-
sportdag in Hengelo Gld.

26 mei Avondvierdaagse Sparta
27 mei Avondvierdaagse Sparta
28 mei Avondvierdaagse Sparta
29 mei Avondvierdaagse Sparta
29 mei Bejaardenkring

Mix toernooi
V.V. "Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" orga-
niseert op dinsdag 20 mei en donder-
dag 22 mei een Mix-toernooi. Hieraan
wordt door zes teams deelgenomen.
De spelers worden gemind zodat de
ploegen "op papier" zo o-^reer even
sterk zijn. De wedstrijde i worden ge-
speeld op het gemeentelijk sportpark.

Verdiende zegeen
Vorden op Alexandria
Vorden heeft zondagmiddag verdiend
met 3-1 van Alexandria gewonnen.
Dit gebeurde in een wedstrijd die het
aankijken volkomen waard was. De
Apeldoorners knokten voor hun laat-
ste kans op behoud van het hoofdklas-
serschap.
In het begin van de wedstrijd hadden
de Vordenaren veel moeite met de
buitenspel die vakkundig door Ale-
xandria werd opengezet. De Vorden-
se aanvallers "tuinden" hier nogal
eens in.
De thuisclub kwam na een half uur
spelen met 0-1 achter toen de verdedi-
ging de bal slordig wegwerkte waar-
door Marcel Poelier kon scoren.
Vijf minuten voor de rust werd het ge-
lijk. Een prachtige pass van Mark v.d.
Linden bracht de sprintende Leo
Slokkers volop in stelling. Een kei-

hard schot laag in de hoek was teveel
voor de Apeldoornse doelman. Een
minuut voor de rust werd het 2-1 toen
Mark v.d. Linden een voorzet van
Hans Lenselink doeltreffend afrond-
de.
Doelman Wim Harms en paal en lat
weerhielden direkt voor en direkt na
de rust de Apeldoorners van de gelijk-
maker. In deze tweede helft een ener-
verend duel waarbij de ploegen weinig
voor elkaar onder deden. Een kwar-
tier voor tijd viel de definitieve beslis-
sing toen Bas Oosterink binnen de be-
ruchte lijnen werd gevloerd. Peter
Hoevers benutte de terecht toegeken-
de penalty 3-1.

Dom verlies van

Vorden is er op Hemelvaartsdag niet
in geslaad om Loenermark een puntje
af te snoepen. Vorden verloor met 1-2.
Een volkomen onnodige nederlaag,
want vooral in de eerste 45 minuten
lieten de Vordenaren het afweten.
In de aanvangfase lieten Peter Hoe-
vers en Bas Oosterink enkele kansen
onbenut. Halverwege de eerste helft
werd het 0-1. De Loenermark speler
Nico Reusken sprintte op het Vorden-
doel af, daarbij gehinderd door Chris
Oosterink. "Chrisje" wilde beslist niet
dat Reusken zou scoren, dus gaf hij de
bal een ferme trap. En zie, toch ge-
juich voor de talrijke Loenermark sup-
porters want Chris deponeerde de bal
in de linkerbovenhoek, onhoudbaar
voor doelman Wim Harms.
Tien minuten voor tijd scoorde Nico
Reusken wel zelf 0-2.
In de vijfde minuut van de 2e helft
gaf Mark v.d. Linden het sein voor be-
ter voetbal aan Vorden-zijde. Met een
"beauty" van een goal bracht hij Vor-
den terug in de race 1-2. Het werd na
deze tegentreffer een pittige wed-
strijd, waarbij beide ploegen mogelijk-
heden tot scoren kregen. Harry Vrie-
zen voor Loenermark (tegen de paal)
en Leo Stokkers (omhaal tegen de lat)
waren er nog het dichtst bij. Het bleef
evenwel 1-2.

Winst en puntendeling
voor Ratti l
Het eerste elftal van de afdeling zater-
dag van de s.v. Ratti heeft op Hemel-
vaartsdag één punt uit Doesburg mee
naar huis genomen via een 2-2 gelijk-
spel tegen Sporting Ambon.
Sp. Ambon dat nog een theoretische
kans had op het kampioenschap ging
fel van start en hield Ratti in de begin-
fase onder druk. Na 20 minuten spe-
len leidde dit tot een 1-0 voorsprong
voor de thuisclub.
Een verdedigingsfout werd juist afge-
straft door de Doesburgse aanvalsli-
nie. Ratti begon sterk te spelen en
kreeg goede kansen op de gelijkma-
ker. Peter Immink en Harm Welle-
weerd mistten de scherpte. Een Am-
bondoelpunt werd wegens buitenspel
afgekeurd.

Na rust werd er uitstekend gevoet-
bald. Sp. Ambon profiteerde aanvan-
kelijk van de snelheid in de aanvalsli-
nie, wat tot een 2-0 voorsprong leidde.
Ratti doelman Herbert Rutgers tou-
cheerde de bal onvoldoende. Daarna
was de beurt aan Ratti. Een goede in-
dividuele aktie van Peter Immink bin-
nen het strafschopgebied bracht Ratti
op een 2-1 stand.
Ratti voelde dat een punt haalbaar
was en spoedig bracht Harry Klein Ik-
kink Ratti met een prachtig afstands-
schot op gelijke hoogte met Ambon.
De slotsekonden waren zeer span-
nend. Zowel aan Ratti als aan Ambon-
zijde keurde de scheidsrechter een
doelpunt af wegens buitenspel respec-
tievelijk hands. Het bleef bij een 2-2
eindstand.

Afgelopen zaterdag won Ratti met 5-1
van degradatiekandidaat OBV via
doelpunten van Jan Nijenhuis (3x) en
Peter Immink (2x).

Halle - Ratti 3-1
Ratti begon met goed samenspel en
kreeg al vrij snel kansen die onbenut
bleven. Halle gaf hier al na ca. 10 mi-
nuten antwoord op, door een goede
aanval over links, hetgeen resulteerde
in een doelpunt. Ratti bleef aanvallen
maar het leek of de doelpunten hun
niet gegund waren.

Enkele malen werden de lat en paal
geraakt, maar uiteindelijk scoorde
Yvonne Spithoven toch 2-1. Dit was
tevens de ruststand. Na de rust was
duidelijk te zien dat de dames van Rat-
ti vochten voor wat ze waard waren.-
Halle had er ook nog geen genoeg van
en de aanvoerster van Halle scoorde
10 minuten voor tijd nog 3-1.

Ratti - Markelo 3-1
De wedstrijd begon rustig. Ratti viel
goed aan en na ca. 20 minuten scoor-
de Marjo Toebes 1-0. Nog geen 5 mi-
nuten later scoorde Markelo de gelijk-
maker 1-1.
Ratti kreeg nog veel kansen maar be-
nutte deze niet.
Na de thee speelde de Ratti dames wat
vlotter en zo ontstonden meerdere
kansen. Na een tijdje werd deze benut
door Yvonne Spithoven, zij scoorde 2-
1.
Naar mate de wedstrijd vorderde
scoorde Ratti nog lx dit deed Marjo
Toebes 3-1. De Ratti dames spelen in
het Pinksterweekend tegen Erix.

Velocitas organiseert
zaalvoetbaltoernooi
voor families
Als laatste in de serie recreatieve toer-
nooien organiseert de Vordense zaal-
voetbalvereniging Velocitas op zater-
dag 7 juni het familietoernooi. Hier-
aan mogen maximaal 12 teams mee-
doen. Men kan zich tot 23 mei bij de
organiserende vereniging opgeven.
De familie Stokkink is de titelverdedi-
ger.

Op donderdag l meijl. behaalde Vorden 8 het kampioenschap in de 5e klasse. Op de foto het kam-
pioensteam, welke wij veel succes wensen in de 4de klasse.



Het A-team (dames)
zaalvoetbalkampioen
In de sporthal 't lebbink werd maan-
dagavond door acht dameselftallen fa-
natieke strijd geleverd tijdens het
kampioenschap van Vorden. Voor dit
gebeuren dat werd georganiseerd
door de plaatselijk zaalvoetbalvereni-
ging Velocitas bestond een redelijke
publieke belangstelling.
Het werd een spannend toernooi,
waarbij strafschoppen de uiteindelijke
beslissing moesten brengen. Het "A-
team" bleek daarbij de zenuwen het
meest in bedwang te hebben.
De uitslagen waren als volgt: Chloor-
dobbers - A team 0-2; Rainbow - de
Herberg 4-0; Rotonde - Velo's 0-6;
Kranenburg - Sorbo 3-0; Rotonde -
Chloordobbers 0-5; Kranenburg -
Rainbow 1-1; A-team - Velo's 0-0; De
Herberg - Sorbo 2-0; Velo's - Chloor-
dobbers 2-0; Sorbo - Rainbow 2-4; De
Herberg - Kranenburg 0-5; A-team -
Rotonde 8-0.
De eindstand in poule A was daardoor
als volgt: 1. A-team; 2. Velo's; 3.
Chloordobbers; 4. Rotonde.
Poule B: 1. Kranenburg; 2. Rainbow;
3. De Herberg; 4. Sorbo.
In de kruisfinale won het A-team met
4-1 van Rainbow en bleef Kranenburg
met 1-0 de Velo's de baas. In de kleine
finale speelde Rainbow en Velo's met
1-1 tegen elkaar gelijk. Rainbow won
na strafschoppen.
De "grote" finale tussen het A-team
en Kranenburg leverde een interes-
sante strijd op. Het duel eindigde in 1-
1. Zoals hierboven genoemd won het
A-team na het nemen van strafschop-
pen. Eindstand en kampioen van Vor-
den A-team; 2. Kranenburg; 3. Rain-
bow; 4. Chloordobbers; 6. Herberg; 7.
Sorbo; 8. Rotonde.

DAMMEN
Damnacht van Vorden
Voor de eerste maal organiseerde
DCV in de nacht van Hemelvaartsdag
een damtoernooi. In totaal begonnen
68 deelnemers woensdagavond om
22.00 uur. Er was slechts een uitvaller
te melden. Het toernooi, dat mede
mogelijk werd gemaakt met behulp
van Rabobank Vorden, Transportbe-
drijf Woltering, Makelaarskantoor
Slutter en Zaal d'Olde Smidse werd
namens het gemeentebestuur geo-
pend door wethouder Geerken. Hij
verrichtte aan het bord van Wieger
Wesselink de openingszet.
Peter Hoopman uit Doetinchem
bleek in de finale nog het fitste: hij
maakte in 5 partijen liefst 3 punten
goed op Joop Rigterink (eerste in de
voorronde) en pakte de eerste prijs in
de Hoofdklasse. Tweede werd Wieger
Wesselink, die in de beslissende laat-
ste ronde van Hoopman verloor. De
eindstand van de finale was verder 3.
Henk Ruesink; 4. Joop Rigterink; 5.
Gep Leeflang en 6. Henk Hoekman.
Gerrit Wassink werd 2e in de 2e groep
en Harry Graaskamp schreef de 4e en
laatste groep op zijn naam. Bennie
Hiddink werd in deze groep 5e en Ber-
tus Nijenhuis 6e.
In de eerste klasse werd Wijnand Vos-
kuil.uit Lunteren kampioen. Simon
Wiersma werd achter P. Everloo 3e.
De overige finalisten in deze klasse
waren: 4. Jaap Hey; 5. A. Nijmeyer; 6.
J. Jasper.
In de laatste finalegroep eindigde
Theo Slutter als 2e, Jan Koerselman
als 3e, oud-voorzitter Han Lankhaar
als 5e en Henk Klein Kranenbarg als
6e.
De tweede klasse werd verrassend ge-
wonnen door Tonny Janssen, mede
door de sterke finale. Hij bleef B. Ra-
maurtarsing en H. Zonnenberg sr. die
resp. 2e en 3e werden, nipt voor. Al-
bert v.d. Boor werd 4e, Gerard Korten
5e en Martin Boersbroek 6e.
Rik Slutter won de 2e finalegroep. In
de derde finalegroep eindigde Jan
Hoenink als 2e en Gerco Brummel-
man als 3e. Mike Voskamp, met zijn
10 jaar de jongste deelnemer eindigde
als 3e in de laatste finalegroep.
Het evenement kon na de prijsuitrei-
king om 08.00 uur als geslaagd worden
beschouwd, en de kans is dan ook
reëel dat het toernooi volgend jaar
weer wordt gehouden.

Distriktsfinale
De distriktsfinale is vrijdag afgerond.
Harry Graaskamp won ook zijn laat-
ste partij tegen Van Laarhoven en
werd met 2 punten voorsprong kam-
pioen in de hoofdklasse. Gerhard van
Kampen eindigde als 2e. Ook in de
eerste klase was er een Vordens suk-
ses. Simon Wiersma bleef de konkur-
rentie probleemloos voor door een
makkelijke remise tegen Jan Fokkink.
Bennie Hiddink eindigde hier als 2e
en heeft zich eveneens geplaatst voor
de Gelderse kampioenschappen.

Kampioen tweede klasse werd Does-
burger Jacques Ebben. Jan Hoenink
en Gerco Brummelman eindigden op
de 3e en 4e plaats.
De derde Vordense kampioen is Henk
Hoekman, die via een fraaie zege op
Doetinchemmer Dennis Bosch (die
de 2e plaats bezette) voor de 2e maal
de juniorentitel binnensleepte.
Bij de aspiranten werd Gerard Korten
uit Eibergen kampioen. Ondanks een
nederlaag eindigde Rik Slutter nog op
een derde plaats, wat recht zal geven
op een plaats in de Gelderse kam-
pioenschappen. De kampioenen heb-
ben zich allen geplaatst voor Gelder-
land.

Kwartfinales
Er is weer een dubbelprogramma af-
gewerkt in de kwartfinales. Jos Stok-
kel is inmiddels een punt uitgelopen
op Joop' Rigterink en Wieger Wesse-
link. Deze laatsten speelden een safe
remisepartij tegen elkaar. Daarnaast
boekte Wesselink nog een overwin-
ning op Nijmeyer, die in de tijdnood-
fase geheel van *het bord werd ge-
ramd.
Gerrit Wassink heeft nog kansen op
een 4e plaats, rechtgevend op deelna-
me aan de volgende kwartfinales. Hij
staat na een remise tegen Erik Bruns-
man en een overwinning op Chris Jur-
riens slechts l punt achter op Boom.
De onderling konfrontatie zal Was-
sink dan wel in winst moeten omzet-
ten.

Vordens Tennis Park
Uitslagen tenniscompetitie van de de-
ze week gespeelde wedstrijden:
Woensdagmiddagcompetitie: jun. ge-
mengd l Vorden l-Zuid 3 9-1 Jun. ge-
mengd 2 Tega - Vorden 2-8.
Zaterdagcompetitie: 4e kl. gemengd.
Vorden l - Neede l 1-4. Na dit resul-
taat kan Neede het kampioenschap
haast niet meer ontgaan en zal Vorden
1 veel geluk nodig hebben om niet te
degraderen naar de 5e kl.
6e kl. gemengd. Doesburg 3 - Vorden
2 1-4. Deze uitwedstrijd met dezelfde
cijfers gewonnen als de thuiswed-
strijd. Hoewel de partijen spannend
en gelijkopgaand verliepen konden zij
bijna alle in het voordeel van Vorden
worden beslist. Op 24 mei staat nu de
belangrijkste wedstrijd thuis te wach-
ten tegen Zieuwent 1.
5e kl. heren Vorden - Winterswijk 3 1-
5. Tot nu toe is het de ploeg van Peter
Pijnappel niet gelukt te winnen. Toch
schijnt de captain serieus van plan te
zijn de beide laatste wedstrijden te
gaan winnen. Ook deze keer heeft Jac-
ques de Kruif de ploeg aan een winst-
punt geholpen door de Ie single in
drie sets te winnen. De Winterswijkse
ploeg heeft de meeste kans op het
kampioenschap in deze klasse.
3e kl. heren A (veteranen) Ruurlo l -
Vorden 2-4. Zowaar, een overwinning
voor dit team. Tot nu toe heeft Jan
Krooi door goed constant spel alle
single-partijen gewonnen. Minder ge-
luk heeft Jintze v.d. Meer met zijn
spel. Ondanks zijn inzet en enorme
slagkracht lukte het hem ook deze
keer niet zijn enkelpartij te winnen.
De beide laatste wedstrijden van de
ploeg van Evert Coppiëns worden in
Vorden gespeeld.
Jun. gemend A t/m 17 jaar Vorden l -
Beltrum l 4-1. Deze jeugdige ploeg
met Rachel, Angelique, Mark en Paul
hebben opnieuw laten zien dat de
jeugd van VTP in opmars is. Verloren
zij de Ie wedstrijd met 3-2 van Bel-
trum, de return werd duidelijk gewon-
nen met 4-1.
Jun. jongens B t/m 14jaarWildbaan2
- Vorden 1-5. De singles leverden wei-
nig moeite op voor VTP. In de dubbel
leverden Christian Thalen en Sjoerd
Verhoeve een prima prestatie en won-
nen met 6-4 en 6-2. Frank Woltering
en Frisco Verhoeve daarentegen had-

den moeite met de concurentie en
verloren de beslissende 3e set met 6-4
in hun dubbelpartij.
Zondagcompetitie:
5e kl. heren Vorden l - Topspinners 2
6-0. Het begint ééntonig te worden en
de tegenstanders moeten er onder-
hand nachtmerries van krijgen. De
vierde 6-0 overwinning op rij. Het is
mogelijk dat de ploeg nu al kampioen
is. Zeker is dat ze op zondag 25 mei
a.s. zullen worden als ze in Gorssel
moeten spelen. Zeker is dan nog niet
dat VTP het volgend seizoen met een
herenteam in de 4e kl. mag uitkomen.
Daarvoor moet op zondag 15 juni a.s.
een promotiewedstrijd gespeeld wor-
den.
6e kl. heren. Nijverdag 4 - Vorden 2 0-
6. Ook dit team nam de volle winst
mee naar Vorden en behoudt erg goe-
de kampioenskansen. Jacco Venhuis
evenaarde bijna het record door in 25
minuten met 6-0,6-0 te winnen. René
Bielawski en Ruud Ubink wonnen de
single met 6-1 en 6-1. Al die tijd stond
Rik de Gruyter op de baan in zijn lan-
ge en taaie partij die hij toch met 6-4
en 7-6 wist te winnen. De eerstvolgen-
de wedstrijd op zondag 25 mei speelt
deze ploeg thuis tegen Beukersweide
2 uit Wierden en kan dan ook kam-
pioen worden. Ook dit team moet
daarna nog een promotiewedstrijd
spelen op 15 juni.
Jun. 4e kl. gemengd. Nieuwe Hellewei
- Vorden 8-0. De Vordense jongens en
meisjes konden op de Steenderense
kunststofbanen niet goed uit de voe-
ten en verloren alle partijen.

WATERPOLO
Heren uitgebekerd
De heren van de zwem- en poloclub
Vorden '64 zijn uitgebekerd. De uit-
wedstrijd tegen Natando uit Arnhem
werd met 10-2 verloren. De Arnhem-
mers namen in de eerste periode een
3-0 voorsprong. Nadat het halve do-
zijn in de 2e periode was volgemaakt,
scoorde Martin Siebelink uit een straf-
schop tegen 6-1. In de derde periode
werd het 6-2 dankzij een goal van Jaap
Stertefeld. In de laatste periode liep

.Natando uit naar 10-2.

Dames toch
naar volgende ronde
Eerst i^P) gebleken dat de scheids-
rechter die de bekerwedstrijd tussen
de dames van Pegasus en Vorden leid-
de een vergissing heeft gemaakt. Bij
de eindstand 1-1 gelastte de scheids-
rechte^| er verlengd moest worden.
In dez^^erlenging werd niet ge-
scoord. Intussen heeft de Bond aan
Vorden medegedeeld dat Vorden
overgaat naar de volgende ronde, om-
dat een gelijkspel in een uitwedstrijd
voldoende is. De Vordense dames
spelen nu op 22 mei thuis tegen het
sterke Esca 2 uit Arnhem.

"De Snoekbaars"
De Vordense hengelaarsvereniging
"De Soekbaars" hield dit weekend
haar derde onderlinge wedstrijd. Hier-
aan namen 25 leden deel die in totaal
35 vissen vingen met een lengte van
660 centimeter.

De uitslagen waren als volgt: 1. J. Fle-
ming; 2. W. Vreeman; 3. G. Eggink; 4.
E. Wentink; 5. H. Golstein.
Woensdag 14 mei wordt er een wed-
strijd gehouden voor de jeugd van
"De Snoekbaars". Voor 7 juni is de
eerstvolgende onderlinge wedstrijd
gepland.

P.V. De Blauwkras
Wedvlucht Paderborn op 3 mei. H.
Nijhuis 1; H. Boesveld 2,3,4,5,8,10;
J.W Bosvelt 6, 9; Comb. Hilferink 7.

Brood. Mirakels lekker
Dit lieve meisje is Mariken van
Nimwegen. Ze speelt de hoofdrol
in een middeleeuws mirakelspel.
Door de duivel verleid, ontspringt
ze tenslotte toch de akelige dans
naar de hel. Van verleiding weet
ook uw Echte Bakker te spreken.
Hij doet er dagelijks aan: met zijn
zinnenstrelend bakvakwerk. Daar
zijn immers maar weinig harten
tegen bestand. Geef maar toe -
een mirakelse bakker!

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

l l BIJ

Modecentrum

Ruurlo

Japonnen
Pakjes
Blazers

v.a.

v.a.

v.a.

unie v.a.

bond v.a.

Blouses v a
Pantalons
Jacks

v.a.

v.a.

98,-
189,-
119,-
85,-
39,-
45,-
39,-
79,-

Unie pantalons 59,-
59,-
39,-

Ruit broeken
Overhemden
Overhemden
k/m v.a.

Polo's
Truien
Jacks

v.a.

v.a.

v.a.

24,50
35,-
89,-
85,-

Kinderbroeken . . , 25,- Grote kollektie
Polo's va— 19,50 Bermuda's - shorts
Jacks v a 69,- sweatshirts

Modecentrum

Mode
koop je bij

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur

je li

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naardeerken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas
en watert.echnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60. 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Reinig en

behandel
r„ nu zelf uw
— PARKET of

PLANKENVLOEREN
met

WOODBOY
eindelijk een nieuw.

eenvoudig, kompleet
en goedkoop systeem

voor de
DOE HET ZELVER
geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•• is te huur bij : m*

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

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

• Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

b.v.
Zutphenseweg 64 - Vorden

Nu weer volop groot assortiment

perkplanten,
groenteplanten
en
kruidenplanten

Molenbruin gebakken
van meel van de Hackfortse
molen wordt alleen gebakken en
verkocht door

WARME BAKKER
OPLAAT

Lid van het Gilde van
Windmolen bakkers.



Alleen een stem op 21 mei a.s.
op lijst 3 VVD zorgt er voor dat het
herstelbeleid van het huidige
kabinet wordt voortgezet

WD is de beste garantie voor Uw werkgelegenheid

WD is behoud van Uw koopkracht

WD voor een gezond bedrijfsleven

WD wil geen bovenmatige eisen voor de
mestproblematiek van de landbouwer.

toeK°

\e

Wat gaan we doen met de Pinksteren?
Lekker barbequen of bij de kachel je weet
het maar nooit met het weer in Nederland.
Daarom willen wij u graag een tip geven

waar u 2 kanten mee uit kunt b.v.
gemarineerde karbonades of speklapjes,
kippepoten entrecote, hamburgers enz.

lekker in de pan of op de barbeque.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstllk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

gemarineerde 1 kilo

Bretons gehakt 1 kiio
Hamburgers speciaal
5 halen 4 betalen

9,90

6,95

DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 6,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Runder verse worst 1 k,iu 11,50

Speklapjes
1 kilo

7,25

MARKT
AANBIEDING

HAMBURGERS
6 HALEN

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,25

SPECIALFTEIT

Cordon Bleu
Gepaneerde snitzeis
5 halen - 4 betalen

Extra aanbevolen
Ons rundvlees

een klasse apart
Lekker voor uw pinksterdiner
boter mals biefstuk, rollades,

entrecote, lende, rosbief, haasbiefstuk

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70 »

Mr

Maandag 26 mei tot en met
donderdag 29 mei a.s.

dan ben ik er niet...
ik loop ook met de

avondvierdaagse mee!
Zie aanplakbiljetten

Gym.ver. Sparta. Start O.L School, Dorpsplein

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!
Timmerhout

bestellen
Harmsen bellen

Telefoon 05752-1486

CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

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

Stunt-aanbieding
Levi's Denim broeken
gebleekt en met bandplooi
van 109,- nu voor

Overhemden
k/m div. kleuren nu

85.-
24,50

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond
tot 9 uur, ook

open van 6-7 uur

Hóe u ower15 jaar
zp'n f20.000,-

rijker kunt zijn.
Systeemsparen is automatisch

sparen met een hoge rente:

U hoeft niet rijk te zijn om te kunnen
sparen. Met elke maand een klein

bedragje komt u ook al een heel eind.
Stel, dat u maandelijks 75 gulden opzij
kunt leggen. Na een tijdje bent u daar

helemaal aan gewend. Maar bij een
rente van 5%* heeft u na tien jaar wel

eventjes ƒ 11.886,10 op de bank!

Svsteems,-^•s J

Dat bedrag wordt zo hoog omdat u steeds
rente op rente krijgt. En als u het vijftien
jaar volhoudt heeft u maar liefst zo'n
ƒ 20.000-! Dat tikt dus lekker aan.
Dat kunnen wij ook automatisch voor u
verzorgen. Elke maand een klein bedrag
van uw salarisrekening naar de spaar-
rekening en de zaak is geregeld.

* Als de rente verandert, veranderen ook de bedragen.

ehunk met de 5.
Daar worm u automatisch wijzer van.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsmgel 113- Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernermg 42 - t Ribbelt: Faberslraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3



Hemelvaartsrit
'De Graafschaprijders'
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde op Hemelvaartsdag een
orienteringsrit over een afstand van 48
kilometer. De heren A.C. Weevers en
G. Verstege waren de uitzetters. De
heer B. Regelink reikte na afloop aan
de volgende personen de prijzen uit:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,
Ruurlo; 2. J. Luiten, Hengelo; 3. L.H.
de Boer, Zutphen; 4. B. Regelink, Vor-
den.
Auto's B-klasse: 1. L.J. te Slaa, Henge-
lo; 2. P. Reinders, Zutphen; 3. P.J. van
Huffelen, Epe; 4. B.E. Statius, Apel-
doorn; 5. W. Fleerkate, Markelo.
Auto's (oerklasse (leden): 1. G. van
Veldhuizen, Warnsveld; 2. H. v.d. Wal,
Zutphen; 3. J.H. Ebbers, Lichtenvoor-
de; 4. T. Enzerink, Zelhem; 5. E. Hor-
sting, Vorden.
Auto's toerklasse (niet-leden): 1. T.
Mentink, Haaksbergen; 2. H. Ditzel,
Borculo; 3. W. Oude Wolbers, Alme-
lo; 4. B. Hendriksen, Zwolle; 5. M.
Maalderink, Toldijk.
Aanmoedigingsprijs (toer): E.J. Vroch-
ten, Doetinchem; 2. H. de Linde, Vor-
den.
Idem A en B klasse: 1. J.T. Scholten,
Oldenzaal.

Een huwelijkskado van Uw drukker
Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n mooie

trouwkaart uitzoekt uit de Intercard-kollektie.
Wij helpen U graag met de tekst en zorgen voor mooi

drukwerk.
Kom eens langs.

UU iiifercanl
een leuke verrassing.

Drukkerij Weevers b.v,
Nieuwstad 12, Vorden. Telefoon 1404.

OOK
MET

STEM
Bent u op 21 mei
niet aanwezig
in Vorden,
laat dan een van
onderstaande personen
uw stem bij volmacht
uitbrengen.

Bel voor inlichtingen

R. Aartsen-den Harder
1427
G. Bogchelman 1445
J.F. Geerken 6470
W.AJ. Lichtenberg
1388
R.J. van Overbeeke
1495
G.J.G. Tolkamp 6767
G.C. Voerman 2133
A.C. van Voskuilen
3400


