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Deelnemers Olympische Spelen
Gehandicapten krijgen gastvrij
onthaal in Vorden
Veel medewerking Vordense gemeenschap
De deelnemers van de Olympische Spelen voor Gehandicapten (die van 21
juni tot 5 juli in Arnhem worden gehouden) zullen op vrijdag 27 juni in
Vorden een gastvrij onthaal krijgen. Het betreft hier die deelnemers aan
de Paralympics, die om een of andere reden (afvallen van de wedstrijden
of anderszins) niet meer aan de spelen kunnen deelnemen.

postzegels enz. kunnen kopen. Het Vor-
dense komité hoopt dat het een mooie
dag zal worden voor de gehandicapten
en wil vooral de vele Vordenaren die nu
reeds hun medewerking gaven, hartelijk
danken.

Het in Vorden gevormde Comité Re-
creatie Vorden waarin de gehele dorps-
gemeenschap praktisch vertegenwoor-
digd is zal op uitnodiging van de stich-
ting "Ons Dorp Kan Schoner" - als uit-
verkorene voor de Gelderse Achterhoek
- deze dag verzorgen. Er is nog een mo-
gelijkheid dat men ook op donderdag 3
juli nog een deputatie krijgt, maar hier-
over is nog geen zekerheid.

MEDEWERKING
Het Vordense komité is al enkele maan-
den druk in de weer met de voorberei-
dingen. "Wij krijgen een fantastische
medewerking van vele Vordenaren",
aldus voorzitster mevrouw I.A.M.J.
Snoep-Jager. "Op verschillende manie-
ren wordt getracht een bescheiden fonds
bijeen te brengen en alle plaatselijke
banken hebben reeds vrijwillig hun me-
dewerking toegezegd en een financiële
bijdrage gestort."
Er zullen voorts stickers worden ver-
kocht in de kleuren geelzwart van de ge-
meente Vorden waarin het gemeentewa-
pen is verwerkt, evenals het embleem
van de Olympische Spelen voor Gehan-
dicapten. De stickers zijn verkrijgbaar
in de kantines van de beide sportvereni-
gingen Vorden en Ratti, bij het zwem-
bad "In de Dennen" en een aantal win-
keliers.
De voetbalvereniging Vorden heeft een
sportief gebaar gemaakt en stelde de
netto-opbrengst van een door haar ge-
organiseerde oriënteringsrit en bingo-
avond spontaan beschikbaar voor het
fonds. Het komité vond dit een bijzon-
der gewaardeerde geste.

PROGRAMMA
Inmiddels is ook het programma voor
27 juni praktisch rond. Het is nog niet
bekend hoeveel deelnemers naar Vorden
komen maar men heeft een maximum
aantal van 80 aangehouden, het is het
plan om de deelnemers, die per bus arri-
veren op te wachten bij het Bosmans-
huis in het Hackfort. Van daaruit rijdt
men via Het Hoge waar men beide Vor-
dense molens kan zien door het dorp
(markt) naar de Kranenburg. In zaal
Schoenaker wordt dan koffie geser-
veerd.
Vervolgens maakt men een rondrit van
ca. 30 kilometer, eerst naar kasteel De
Wildenborch, waar de Vordense
ponyklub een demonstratie zal verzor-
gen. Via de Kapelweg, Mosselseweg,
Wiersserbroekweg en Schoneveldsdijk
gaat men naar kasteel de Wiersse. Eige-
naar de heer E. Gatacre zal de gasten
hier toespreken.
Via de Lindese molen gaat de tocht ver-

der naar het landbouwbedrijf van de
heer Kornegoor, waar een moderne
loopstal wordt bezichtigd. Over de
Schuttestraat bereikt men dan kasteel-
raadhuis Vorden waar het gezelschap
wordt ontvangen in de boerderij door
het gemeentebestuur. In zaal Schoena-
ker wordt vervolgens de lunch gebruikt
en geven "De Knupduukskes" met de
boerenkapel "De Achtkastelendarpers"
een demonstratie.
Ook de Vordense sportverenigingen zul-
len hier acte de presence geven. Er
wordt de gasten een herinnering en een
overzicht van het gebodene geoffreerd.
De gasten zullen hier ook in diverse
kraampjes leuke souvenirs, kaarten,

voor Gehandicapten
Arnhem-Veenendaal
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uemeentemeuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur

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

Deze week komen de volgende
onderwerpen aan de orde t.w.:

1 Openbare raadsvergadering op 27 mei
a.s.
2 Kollektevergunningen
3 Sluiting sekretarie op woensdag 28 mei
a.s.
4 Wet Arob publicaties
5 Beschadiging beplanting
6 Het plaatsen van antennes

Ad.l. Openbare raadsvergadering d.d.
27 mei a.s.
In de openbare raadsvergadering van 27
mei a.s. zullen de volgende
agendapunten aan de orde komen:
— Wijziging van het Algemeen Amb-

tenarenreglement en van de Uitke-
ringsverordening vrijwillig ver-
vroegd uittreden

— Verstrekking lening aan de Woning-
bouwvereniging "Thuis Best" voor
de financiering van de grong- en
bouwkosten van 15 woningwetwo-
ningen

— Voteren krediet voor aanbrengen to-
renuurwerk in het voormalig koets-
huis, thans buro gemeentewerken

— Aankoop perceel grond, gelegen
langs de Nieuwstad, van de heer
H.S. J. Albers te Vorden

— Grondtransakties met de heer a.J.
Rouwenhorst, Rondweg 3 te Vorden

— Benoeming van de heer J.L.A
Doornbos tot ambtenaar van de bur-
gerlijke stand.

De Raadsvergadering begint om 19.30
uur en is voor een ieder toegankelijk.

Ad. 2. Kollektevergunningen:
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kollektevergunningen
verleend:
voor de periode 19 mei t/m 25 mei 1980
t.b.v. AVO-Nederland
voor de periode 26 mei t/m 8 juni 1980
t.b.v. Nederlandse Rode Kruis.

Ad. 3. Sluiting gemeentesecretarie op
woensdag 28 mei a.s.
Op woensdag 28 mei a.s. zullen in
verband met het jaarlijkse uitstapje de
Gemeentesecretarie en de afdeling
Gemeentewerken de gehele dag gesloten
zijn. De bugelijke stand zal op 28 mei
a.s. geopend zijn van 9.00 tot 9.30 uur.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.
Verleende bouwvergunningen:

Aan de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs, p/a het

Jebbink 37, voor het verbouwen van de
woning Schoolstraat 15.

Ad. 5. Beschadiging beplanting
Het komt de laatste tijd veelvuldig voor
dat gemeentelijke beplanting in ernstige
mate wordt beschadigd, door
voetballende jeugd of soms gewoon uit
baldadigheid. Het lijkt ons derhalve
gewenst om een ieder nogmaals
opmerkzaam te maken op het gestelde
in artikel 137 van de Algeme
Politieverordening, welk artikel alsvolgt
luidt: "het is verboden:
a. bomen, heesters of bloemgewassen
op openbare gemeentegronden of langs
wegen te beschadigen of van bloemen te
beroven.
b. zich te bevinden buiten de gewone
paden op de grasperken, bloemperken
of heesterperken
c. zich te bevinden op niet voor het
verkeer bestemde van beplanting of
begroeiing voorziene stroken van
wegen.

Van gemeentewege is aan de politie
verzocht om t.a.v. het bovenstaande een
oogje in het zeil te houden.

Ad. 6. Het plaatsen van antennes
De houders van een P.T.T. Mare-mach-
tiging maken wij er op attent dat het
plaatsen van een zogenaamde 27 MC-
antenne dient te worden aangevraagd
bij de afdeling Bouw- en woningtoe-
zicht. Bij de aanvraag dient tevens de
P.T.T. machtiging te worden overlegd.

Pinksterjubel voor jong en oud
Op de vroege morgen van de eerste
Pinksterdag (a.s. zondagmorgen 25 mei,
half negen) wordt in de Hervormde
dorpskerk te Vorden een Pinksterdienst
gehouden voor jong en oud.
Deze dienst wordt belegd in samenwer-
king met de Zondagsschool in het dorp
en in Medler/Linde en ook met de
Jeugdkerk.
De samenzang (bekende liederen) wordt
begeleid door enkele jeugdige fluitisten
van de Muziekschool en door Rudie van
Straten, de cantor-organist van de Her-
vormde kerk.
De kinderen van de Zondagsschool ver-
zamelen zich bij de Openbare lagere
school aan de Kerkstraat en gaan dan
samen de kerk binnen. Andere kinderen
kunnen het beste bij de ouders plaatsne-
men. Iedereen is er zeer welkom.

Pinksterdienst
Na de (vroege) Pinksterjubel wordt op
de morgen van de eerste Pinksterdag in
de dorpskerk de Pinksterdienst gehou-
den. Voor beide (uiteraard verschillen-
de) diensten worden liturgieën gesten-
cild. Toch is het soms ook wel goed het
Liedboek mee te nemen, voor de melo-
die.
Ds. Krajenbrink hoopt de beide Pink-
sterdiensten te leiden.
Gasten, vakantiegangers/ste|g^n na-
tuurlijk ook zeer welkom. N ' R t u hen
uit en neemt u hen gastvrij
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Gezamenlijke dienst,
2e Pinksterdag A
Op de morgen van de 2e Pimfsterdag,
maandagmorgen 26 mei, zal D.V. in de
Hervormde dorpskerk een gezamenlijke
Pinksterdienst gehouden worden van de
Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeente te Vorden.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds.
Veenendaal.

Ja, hoor!
Ze hebben nu (bijna) allemaal onderdak
en een bed, de (nu) 49 gasten, studenten
uit Mc. Pherson, Amerika (met o.a. dr.
Jan van Asselt, oud-Vordenaar).
Tijdens hun reis door enkele landen in
Europa bezoeken zij natuurlijk ook
Vorden en wel van zaterdag 7 tot dins-
dag 10 juni.
Het studentenkoor zingt (zo is de plan-
ning) in de morgenkerkdienst op zondag
8 juni in de Vordense Hervormde kerk
en geeft daar 's avonds een konsert.
Daarna is er dan, onder het genot van
koffie, in "de Voorde" gelegenheid om
de gasten te ontmoeten.
Iedereen is er welkom. Zeer zeker ook
de Vordense jeugd.

De dorpskerk open
In de maanden juni, juli en augustus zal
de Hervormde dorpskerk te Vorden ge-
opend zijn voor bezichtiging en ook als
stilte-centrum op dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmiddag.
Een aantal gemeenteleden fungeert weer
als gastheer/gastvrouw.
Wilt u gasten hierop opmerkzaam ma-
ken?!

Na de Pinksterdienst koffie
drinken in "de Voorde"
Na de Pinksterdienst van tien uur op de
Ie Pinksterdag in de Herv. dorpskerk is
er voor gemeenteleden en gasten gele-
genheid om samen koffie te drinken in
"de Voorde".
Iedereen is daar na de dienst zeer wel-
kom.

Pinksterfeest
In alle kerken, wereldwijd, wordt de ko-
mende weekwending het Pinksterfeest
gevierd.
Gods Geest is gekomen en komt.
Ds. Jan Wit vertaalde een oud lied van
Valentin Ernst Löscher (1673-1749) dat

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

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

DIVERSEN

22 mei Bejaarden k ring Dorpscentrum
20 mei NCVB Dorpscentrum
27 mei Soos
4 en 5 juli: volksfeest Delden.

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avond vierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Tor/eel in het Dorpscentrum.

De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

als gezang 242 is opgenomen in het
Liedboek voor de kerken.
Komt, laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God doet grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
(Gezang 242:1)

GEBOREN: geen;
ONDERTROUWD: A.B.M. Besselink,
en: J.H. Ruesink; M.J. Bronder, en: G.
Oskamp;
GEHUWD: geen;
OVERLEDEN:GEEN:

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 25 mei, Ie Pinksterdag: 8.30
uur, ds. J.C. Krajenbrink; Pinksterju-
bel m.m.v. Zondagsschool en Jeugd-
kerk; 10.00 uur, ds. J.C. Krajenbrink,
Pinksterdienst (na de dienst koffie in
"de Voorde").

Maandag 26 mei, 2e Pinksterdag: 10.00
uur, ds. J. Veenendaal; Gez. Pink-
'sterdienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 25 mei, Ie Pinksterdag: 10.00
en 19.00 uur, ds. J.R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 24 t/m maandag 26 mei, dr.
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisartsen van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 24 t/m maandag 26 mei: dr. F.
van de Poest-Clement, Zelhem, tel.
08342-1220; dr. H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-1684. Spreekuur za/
zo/ma van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 24 mei 12.00 uur tot maandag-
avond 26 mei 11.00 uur, dr. Wegche-
laer. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Wegchelaer.

NOODHULPD1ENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. S.v.p. bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422; graag
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.



slagerij

VARKENSROLLADE
heel kilo

Botermalse biefstuk
250 gram

DIK BEVLEESDE

OSSENSTAART
500 gram

Johma komkommersalade 1 oo gr. 115

Champignonworst 100 gr. 115

Hele boerenmetworst
plm. 500 gram, per stuk 398

Dinsdag 27 mei

Hamburgers 5 stuks 395
Woensdag 28 mei

Schouderkarbonade RQfi
heel kilo WWW

groenteman

VOOR DE PINKSTERDAGEN

AARDBEIEN ha,veki,0 295

AARDBEIEN doosje ± 250 gram 115
HOLLANDSE

KASBLOEMEN per stuk 198
FORSE

KOMKOMMER 98
EXPORT KWALITEIT

TOMATEN 500 gram 198
Bos frecia's met groen
+ bos sonia rozen samen 450

Voor de tuin, balkon of bloembakken
hebben wij prachtige soorten

geraniums, fuchsia's, afrikanen, salvia's,
petunia's, agaratums enz.

slijterij

BOKMA

JONGE JENEVER
1 literfles,

geen 1595 of 1495, maar 1450
MISPELBLOM

BRANDEWIJN
1 liter, geen 1750 maar 1495

VEENENDAAL SUPEBJÏÏ2SCTEN BV • BORCULO - HENGELO (GLO.)
• GROENLO - GOOR • VOROEN

OM»** Of
PERZIKE
1 literblik,
geen 298 of 229 S^

etc- maar nu

189
Of

, •.m

«iaat n» l<Ur*
fa * **

No. 1-2-3-4,
per fles,

S259 maar nu

maat

Gilda drop
div. soorten, m r* ft
puntzak 250 gr., ^U
van 1 79 voor 1 W W

COTE D'OR * t\t\
GEVULDE REPEN Kil
pak 3 stuks, van 21 9 voor 1 WW

MAR3lYlftno 4 OA
naU ^ ctiiLro KpdK O STUKS, ^ %•

geen 180 of 149, maar l WW

Roomboter

COCOSKRANSEN 1 fiO
pak 6 stuks van 139 voor l %J^P

CALVÉ

DADDCI MfïTCM 4 K? ^^DOnntLNÜTEN K||
No. 1-2-6, van 179 voor IWW

TIJGERBROOD 1 fiK
800 gr., gratis gesneden 1 WW

O n il n o r* i/ n n n ^^ ̂ ^ VGOUDSE KAAS R U R
v. v. jong belegen, kilo WWW

JOLLY

SMULPUDDING 1 RQ
V>i litr-ir w-i n OOQ <»-\i-\r J mj/2 nier, van ^uy voor • ^^ ̂ ^

MONA

DUOPUDDING 110

CAMPINA

ROOMIJSTAART ^KO
1 200 c.c., van 495 voor ^WW

FRIKI

KUIKENROLLADE ftRO
-fr\f\ r-,mn-> r^s^r ^ki.l.7UU gram, per stuk ^^ ̂ ^ ̂ ^

f/fjQ- .

ROCHA'SPOHT """«
met garantiezegel f% ̂  p
Ruby-Tanny- White, h U "̂
per fles nu WWW

CARNABY grote slagroom-

SCHUIMTAART DORu v il u i iii i nfin • d^B vV
van 1095 voor W W W

PINK ZALM
blik ^20 gram, 1 %fl %•
van 249 voor 1 W W

VAN NELLE
OIIDDA i/nrnrSUPRA KOFFIE n A tl
250 gr. vacuüm gem. flZ&^l
geen jytjof J65, maarnu %Jr • W

GROLSCH BLIKBIER
per blik 89, 1 DQR

Nu doos 24 stuks 1090

CAVEAU WIJN o-i ir
rood - wit - rosé, \ i *%
fles van 425 voor W f W

ARCOROC

VRUCHTENSAPKAN
1 liter, 1 "1 H

^onr239 i Uvoor • • ^^

STRANDSET Q4Q
van 449 voor %J • <W

CnCT TCMMICCCToUM ItNNIoocl Mw-fi
2 rackets -f bal, £m •% U
wan R7^ wnnr ^B ^J ̂ J

SLAAPZAK
Hi\/ Hoccinc Jf^ ̂ ^ ^^ ^*

160x190 cm, XilUft
van 3495 voor £• W W W

Aluminium

CAMPING-
PAMNFM^FT 1 IflCrHIvliCIlöCI ^%l
van 1895 voor 1 WWW

MACLEANS

TANDPASTA 9QQ
pak 2 tubes, blauw £«!«!

rood u£«)

BREVIA

INLEGKRUISJES Ono
pak 50 stuks, jC U K
van 640 voor WWW

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 22/5 TOT 28/5 1980



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon.

Wij noemen hem
ROB

Henk Mokkink
Annie Mokkink-

Kasteel

Vorden, 19 mei 1980
Nieuwstad 14
Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal, Warnsveld

Bij deze wil ik allen die mijn
90e verjaardag tot een onver-
getelijke dag gemaakt heb-
ben, hartelijk dank zeggen
voor hun komst, de vele ka-
do's, bloemen en felicitaties,
in het bijzonder Sursum Cor-
da en De Knupduukskes.

Mevr. G. Eskes-
Reusink

7251 P R Vorden, mei 1980
"Bolderhorst", de Horst 3

Langs deze weg willen wij ie-
dereen die onze 40-jarige hu-
welij ksdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt,
met hun komst, bloemen, ka-
do's en felicitaties hartelijk
dank zeggen.

G.J. Aalderink
A.B. Aalderink-

Rietman

7251 AD Vorden, mei 1980
Nieuwstad 17

Old fashion van Fongers
De damesfiets uit de jaren '30
is weer helemaal in, maar dan
wel op basis van hedendaags
technisch vernuft gebouwd.
Naast de terugtraprem een
heuse bandrem, klapstan-
daard enz. Prijs ƒ 516,—
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Rijdt Fongers
een toer-, sport-, trim- of
racefiets haalt u bij uw:

Tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Schoenreparatie?
snel - goed en goedkoop

natuurlijk bij:
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

M@)KKINK
Nieimslacl 14 -Vorden Telefoon 05752-2 W>

GROOT BUITENVOLLEY-
BALTOERNOOI
op de terreinen van de v.v.
Vorden op 31 mei a.s. Aan-
vang 10.00 uur. Toegang gra-
tis.

Komt u ook kijken op 31 mei
a.s. op het terrein van de v. v.
Vorden naar het volleybal-

fest ij n? Op 45 velden spelen
in totaal 208 teams een plezie-
rig partijtje volleybal.
Toegang gratis.

Hebt u belangstelling voor
volleybal en wilt u de plaatse-
lijke volleybalvereniging steu-
nen? Kom dan naar het
monster-volleybaltoernooi op
31 mei a.s. op het voetbalter-
rein van de v.v. Vorden. Ver-
loting met zeer aantrekkelijke
prijzen. Toegang gratis.

JAN SCHRÖER
en
ANNIE SEESING

delen u mee, dat zij gaan trouwen op
woensdag 28 mei.

De huwelijksinzegening begint om 10.30
uur in de R.K. kerk St. Johannes de Do-
per-te Keyenborg.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

Mei 1980
Vorden, Wildenborchseweg 23
Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 46
Toekomstig adres: Wildenborchseweg 23, Vorden

BENNIE STEENBLIK
en
WILLEMIEN RIETMAN

gaan trouwen op donderdag 29 mei
1980 in het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening is om 13.00
uur in de Ned. Hervormde kerk even-
eens te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
café-rest. De Boggelaar, Vordenseweg
32 te Warnsveld.

Vorden, mei 1980

LEO PEPPELMAN
en
JOKE SCHUPPERS

trouwen op vrijdag 30 mei 1980 om
13.45 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 14.30 uur
in de kapel te Bronkhorst door
ds. J.C. Krajenbrink.

Wij nodigen u uit op de receptie van
16.30 tot 18.00 uur in hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres blijft: Bovenstraat l, 7226 LM Bronkhorst

Inplaats van kaarten

1930 1980

G.W. WINKEL EN
H. WINKEL-WASSINK

hopen op 27 mei a.s. samen met hun
kinderen en kleinkinderen hun 50-jarige
echtvereniging te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op deze dag van 15.30 tot
17.00 uur in de zaal van De Boggelaar te Warnsveld.

7251 HH Vorden, mei 1980
Gazoorweg 4

Woensdag 28 mei hoop ik met mijn kinderen, klein-
en achterkleinkinderen mijn 80e verjaardag te vieren.

E. BRINKERHOF-BOOMKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.30 uur bij café-rest. De Boggelaar.

7251 RL Vorden, mei 1980
Kruisdij k 11

Rockport
unisex

Slipper

Clog

vrijetijds
voetcomfort
voor werk en

vakantie, thuis
en op reis

natuurlijk van:

uw official Rockport dealer

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MOKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat ter gemeentesekretarie afdeling
algemene zaken, gedurende het tijdvak van 30 mei tot
en met 13 juni 1980 voor een ieder ter inzage ligt een
aanvraag met bijbehorende bijlagen van de heer J.T.
Kanters, Barchemseweg 15 te Ruurlo, om vergunning
tot ontgronding van een aantal percelen grond, gele-
gen aan de noordzijde van de Ganzensteeg, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie D, no's 409,
412, 1094, 1095, 1118, 1119,422, 1120 en 1121, plaat-
selijk bekend: tegenover Ganzensteeg 6.
Binnen dertig dagen na dagtekening van deze bekend-
making kan een ieder bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland schriftelijk bezwaren indienen tegen de
inwilliging van de aanvraag.

Vorden, 22 mei 1980

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de sekretaris, de loco-burgemeester,
J. Drijfhout • H.A. Bogchelman

In verband met huwelijk van een van onze mede-
werksters

vrijdag 23 mei koop-
avond tot 20.00 uur.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL, 05752 1514

Vereniging Vordense Bad- en Zweminrichting

IN DE DENNEN
OPENINGSTIJDEN
ZWEMBAD

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
9.00-12.00 uur

13.30-19.30 uur
13.30-18.00 uur
13.30-19.30 uur
13.30-19.30 uur
13.30-19.30 uur
13.30-17.00 uur
13.30-17.00 uur

Jurende het vakantietijdvak 5 juli t/m 17 au-
wordt het bad 's morgens om 8.00 uur

opengesteld en vervalt de middagsluiting van
12.00-13.30 uur.

Voor Pinksteren
mooi gesorteerd
echt lekker brood
en
fijne gebaksoorten

bij:

'T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A.G. SCHURINK, Burg. Galleéstraat 22, Vorden
telefoon 1877

VERENIGING VOOR CHRISTELIJK
NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS

Uitnodiging
aan de leden tot bijwoning van de 2e
algemene vergadering te houden op
MAANDAG 2 JUNI A.S.
in één der lokalen van de school aan
Het Hoge, aanvang 20.00 uur precies

Op de agenda staat o.a.:
- het financieel verslag over 1979
- vaststelling statutenwijziging.

Voor zover leden niet op de vergadering aanwezig
kunnen zijn en nog niet hun schriftelijke instemming
met de statutenwijziging hebben betuigd, worden zij
verzocht dit alsnog te doen.

Namens het bestuur:
G.J. den Ambtman, sekr., telefoon 1917

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA

Maandag 26 mei
2e Plnksterdag

trots

Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

AAAAAAAAAAAAAAA

dcTopslaocr
heeft iets f ijns
voor Pinksteren

Binnen of buiten eten?
Beiden kan je bij de Topslager.
Eerste klas vlees voor braadpan
of barbecue, met zorg door ons
klaargemaakt.

FILET ROLLADE Voor binnen:
40 minuten in braadpan of oven
Rollade kunt U de volgende dag
koud serveren met verse saus/es.
Hierbij groente en gebakken aardappelen.

voor binnen en 614/60*

ENTRE COTE

Voor de barbecue kunt U gebruiken:
karbonade. saté, hamburgers, biefstuk
schnitzels, barbecue - worst j e s,
mager gehakt, kippeboutjes enz.
Vraag rustig advies aan ons. Ook sausjes
en salades horen hierbij.

Jan Krijt de Echte Slager
Dorpsstraat 32, Vorden, telefoon 05752-1470

VTVTVTVTTTVTTT

CORDON RLEU

GEBRADEN
ROSBIEF

PEKEL
VLEES

GEBRADEN
GEHAKT

AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAA

U C

Jonge Florijn 14,25
Citroen Florijn 9,95
Jonge Rijnbende 13,95
Bailley's Irish cream 15,95
Jagermeister 14,95
TioPepe sherry 9,95
Cötes de Vivarais frisse rode wijn 4,75

Aanbiedingen tot en met 28 mei
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 22 mei 1980
42e jaargang nr. 12

B. van Tüburg (PvdA):
"Waardeloos dat een raadslid
's avonds niet op het gemeentehuis
terecht kan''
"Het is waardeloos dat een gemeenteraadslid in Vorden 's avonds niet op het gemeentehuis terecht kan voor het
inwinnen van informatie. Er zijn verschillende raadsleden, die overdag gezien hun werk, daar geen tijd voor heb-
ben. Ik vind dat het kollege niet eerder mag rusten dan dat hiervoor een oplossing is gevonden", aldus de heer B.
van Tilburg (PvdA) tijdens de openbare vergadering van de raadskommissie van financiën.

Verder was de heer van Tilburg van me-
ning dat voorstellen met betrekking tot
grondtransakties, niet alleen in de kom-
missie algemeen bestuur op tafel moeten
komen, maar ook in de kommissie
financiën. In dit verband vroeg hij zich
af hoe het mogelijk is dat de gemeente
Vorden bij een grondtransaktie voor
een stuk grond van dezelfde waarde, lig-
ging etc. ƒ 6,00 per m2 inkoop betaalt,
terwijl het wordt verkocht voor ƒ
5,55. "Onbegrijpelijk", aldus van Til-
burg. Wethouder Bogchelman (VVD):
"Deze vraag hoort hier niet thuis maar
bij de kommissie algemeen bestuur."

Op vragen van zowel de heer W. A. Kok
(CDA) alsmede de heer B. van Tilburg
(PvdA) deelde wethouder Bogchelman
mede dat met betrekking tot het al dan
niet slopen van het stationsgebouw men
op dit moment met de spoorwegen nog
niet veel verder is gekomen.

Raadskommissie financiën wil
hoge prioriteit geven aan
isolatie gemeentegebouwen
De raadskommissie van financiën te
Vorden heeft zich dinsdagavond
geruime tijd bezig gehouden met een
nota betreffende de isolatie van gemeen-
tegebouwen.
In de isolatiereservepot zit momenteel
een bedrag van ƒ 188.000,-. De kommis-
sie stelde voor, indien noodzakelijk, de
winstuitkering van de Gamog, zijnde
een bedrag van ƒ 74.000,- aan deze re-

serves toe te voegen. De kommissie
kwam tot dit voorstel omdat zij van me-
ning is dat de isolatie van gemeentege-
bouwen in de raad een hoge prioriteit
genoeg.
De heer W.A. Kok (CDA) opperde de
mogelijkheid om alle gebouwen in één
keer van de spouwmuurisolatie te voor-
zien. De heer B. van Tilburg (PvdA)
dacht meer aan een kombinatie van
glasisolatie en spouwmuurisolatie tege-
lijk. Wethouder H.A. Bogchelman
(VVD) zal op verzoek van de kommissie
eerst prijzen opvragen.

Woningtoezegging niet
glorieus
De heer W.A. Kok (CDA) informeerde
dinsdagavond hoe het staat met het
overschot over 1979. Voorzitter H.A.
Bogchelman (VVD) deelde mede dat de
definitieve samenstelling van de jaarre-
kening nog vele maanden kan duren.
Overwogen wordt om tijdelijk hiervoor
een aparte kracht aan te trekken.
De heer Kok stelde de vraag in verband
met zijn bezorgdheid over de woning-
bouw in Vorden. "Vooral het tekort
aan bejaardenwoningen baart mij zor-
gen", aldus Kok.
De heer J. v.d. Broek, direkteur ge-
meentewerken, deelde mede dat de toe-
zegging die de gemeente Vorden tot dus-
ver heeft gekregen niet al te glorieus is.
"Het is een beroerde zaak en het stemt
ons verdrietig", aldus wethouder Bog-
chelman. De toezegging van de minister
dat er landelijk meer woningen in de

sociale sektor gebouwd zullen worden
en daaraan gekoppeld of dit voor de ge-
meente Vorden nog wat ekstra's ople-
vert, is momenteel nog niet binnen op
het gemeentehuis.

Mevr. J.C.W. Bogaards
beëindigt
raadslidmaatschap
Het VVD-raadslid mevr. mr. J.C.W.
Bogaards heeft laten weten het raadslid-
maatschap met direkte ingang te willen
beëindigen. Door privé-omstandighe-
den is zij uit Vorden vertrokken.
Voor de raad van Vorden een geduchte
aderlating want mevr. Bogaards stond
bekend als iemand met een scherp ver-
stand en een helder inzicht.
Inmiddels is de heer H. Pelgrum ver-
zocht haar plaats in te nemen. De heer
Pelgrum (o.a. voorzitter van de afd.
Vorden van de Geld. My. van Land-
bouw) heeft op dit moment nog geen be-
slissing genomen of hij de open gevallen
plaats in de VVD fraktie zal innemen.

Benoeming ambtenaar
burgerlijke stand

van Vorden wordt dinsdag-
mei voorgesteld om de heer

oornbos, chef afdeling algeme-
ict gemeentehuis, te benoe-
tenaar van de burgerlijke

.nwege het feit dat de heer
issink inmiddels naar elders is

Tuin "De Wiersse'' in bloei

Ook dit jaar valt de rhododendron-bloeitijd samen met Pinksteren. Dan
zullen de geurende azalea's en de vroeg bloeiende rhododendrons, rode,
witte en rose, te bezichtigen zijn in de tuinen van de Wiersse (één van de 8
kastelen van Vorden), en wel op 2e Pinksterdag, maandag 26 mei van
10.00 tot 17.00 uur.

Op de eerste zondag na Pinksteren, l
juni, en op donderdag 5 juni zullen de
rhododendrons in hun volle bloei te
bewonderen zijn, eveneens van 10.00 tot
17.00 uur.
De rhododendrons en de azalea's van
"de Wiersse" pronken in het Engelse
landschapspark en in de romantische
wilde tuinen, die om de stijltuinen heen
zij n aangelegd.
Zij accentueren vergezichten en allees en
worden weerspiegeld in het water van
vijvers en de beek. De exotische kleuren
van het jonge blad van de inheemse bo-
men worden afgewisseld door subtiele
tinten en tevens ziet men de vrolijke
kleuren van weidebloemen.

Entreeprijs: alle leeftijden ƒ 2,50 p.p.,
kinderen tot 6 jaar onder begeleiding
gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aan de lijn.
Ligging: de Wiersse ligt aan de Vorden-
se beek, welke de grachten en de vijvers
voedt. De Wiersse is te bereiken via
rijksweg Vorden-Ruurlo, 61/2 km vanaf
Vorden. ,
Busverbinding: G.S.M.-dienstlijn 13,
Zutphen-Groenlo, halte Brandenburg
(oprijlaan de Wiersse).
Voor groepen van minimaal 24 perso-
nen bestaat de mogelijkheid om de tui-
nen op aanvraag te bezichtigen buiten
bovengenoemde openstellingstijden,
tel.:05752-6693.

Verdere openstelling in 1980:
Hoogzomer (rozen): zondag 20 juli: van
10.00-17.00 uur; maandag 21 juli: van
10.00-17.00 uur.
Herfst: zondag 26 oktober van 10.00-
17.00 uur.

Avondfietsvierdaagse
van start
Dinsdagavond 20 mei gaat de Avond-
fietsvierdaagse van de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" van start. De af-
standen zijn twintig en dertig kilometer.
De eerste avond fietsen de deelnemers
richting Almen. Woensdagavond gaat
het naar Wichmond, Leesten en War-
ken. Donderdag richting Mossel, Wiers-
se, Ruurlo. Vrijdagavond gaat de rit
langs de Kiefskamp naar Hengelo en via
buurtschap Delden weer terug. De start
is elke avond bij hotel Bloemendaal,
vanaf 18.30 uur.

KvK naar camping
"De Wientjesvoort'
De leden van de Kamer van Koophandel
uit Zutphen (75 personen) hebben na de
nuttige jaarvergadering het aangename
gezocht in een uitstapje naar camping
"De Wientjesvoort", gelegen tussen
Vorden en Kranenburg.
Zij arriveerden per bus, huurden in Vor-
den fietsen en peddelden naar de land-
goed-camping "De Wientjesvoort". Zij
maakten hier niet alleen kennis met de
gastvrije eigenaar freiherr E. von Meng-
den en diens echtgenote, maar konden
nu ook de geneugten proeven van deze,
in prachtig natuurschoon gelegen,
camping. In de kantine werd een kom-
sumptie gebruikt waarna men drie Vor-
dense kastelen bezocht, achtereenvol-
gens: 't Onstein, Medler en de Wilden-
borch. Van daaruit bezocht men cam-
ping Ruighenrode in Lochem, hetgeen
weer een geheel ander beeld gaf dan de
Wientjesvoort. Hier werd het souper ge-
bruikt waarna de gasten weer naar Zut-
phen terugkeerden.

Opbrengst kinder-
postzegelaktie 1979
De opbrengst van de kinderpostzegel-
aktie 1979 bedraagt ƒ 12.800.000,-,
twaalf miljoen achthonderdduizend
gulden!
Dit is een absoluut rekord en betekent
ten opzichte van 1978 een stijging van
maar liefst ƒ 1.720.000,-.
De opbrengst van de kinderpostzegel-
aktie is te danken aan het werk van hon-
derdduizendenscholieren, tienduizen-
den leerkrachten en vrijwilligers in
plaatselijke komité's.
Het geld wordt door het Nederlandse
Komité voor Kinderpostzegels verdeeld
over honderden projekten voor sociaal,
geestelijk en lichamelijk gehandicapte
kinderen in Nederland en de ontwikke-
lingslanden.
Van de bestedingen in d^^erde Wereld
is vooral het ontwikkelf^Bprojekt voor
elk kind een boom bektSd geworden,
dat nog vijfjaar zal worden voortgezet.

Opbrengst kolle
De kollekte ten bate varWÉt Nederlands
Astma Fonds heeft een bedrag van ƒ
5973,-opgeleverd.
Voor dit mooie resultaat namens het
Astmafonds dank aan allen die hiertoe
bijgedragen hebben, alsmede aan de
kollektanten die dit mogelijk maakten.

Plattelandsvrouwen:
Lezing "Antiek in huis"
Woensdag 14 mei hield de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, afd. Vorden,
haar laatste bijeenkomst van dit sei-
zoen.
Na de opening door mevr. Ridderhof-
Meesters werd meteen het woord gege-
ven aan de heer Schuurhuis uit Zuid-La-
ren. Deze hield een boeiende inleiding
over "Antiek in huis".
Allereerst kwamen o.a. de kabinetten,
hoek- en broodkasten en secrétaires aan
de orde. Daarna het koper-, tin- en aar-
dewerk.
Na de pauze was er aandacht voor het
door de dames meegebrachte antiek.
Hiervan wist de heer Schuurhuis van
bijna alles hoe oud het was en welke
waarde het had.
Het was een leerzame avond.
Aan het slot van de avond wees mevr.
Ridderhof op het jaarlijkse reisje (30
mei).

Nieuws van de
knupduukskes
De vordense boerendansers hebben het
afgelopen weekeinde een bezoek
gebracht aan Ameland. Vorig jaar
waren de Amelanders, enkele dagen te
gast bij "de Knupduukskes"
Vrijdagavond was er een dia-avond.
Hier werden zeldzame mooie dia's
vertoond van Ameland.
Zaterdag was er een mooie rit welke
voerde door een prachtig natuurgebied,
en een vogel broedplaats.
Daarna was er gelegenheid om de
inwendige mens te versterken.
De terugtocht voerde langs het strand
van de Noordzee. Op zaterdagavond
was er een optreden van een muziekver.
uit Ameland met afwisselend dansen
door de Amelandse dansgroep en onze
boerendansers. Zondag werd door de
gastgezinnen en de gasten nog diverse
mooie plaatsjes bezichtigd, waarna 's
avonds de terugreis naar Vorden werd
aanvaard. Rood verbrand, maar in de
allerbeste stemming kwam men weer in
Vorden aan.

Nog nooit heeft het Nederlandse Rode Kruis zoveel internationale hulp
geboden als in het afgelopen jaar. In totaal werd uit Nederland via het
Rode Kruis voor liefst ƒ 16,5 miljoen aan hulp gekanaliseerd. Natuurlijk
kwam dit voor het grootste deel op de schouders van het hoofdburo in
Den Haag neer, maar ook bijna 100 plaatselijke afdelingen zetten zich
voor velerlei projekten in.

Het Rode Kruis is een echte eerste-hulp-
organisatie. Geen wonder dus dat het
grootste deel van dei ƒ 16,5 miljoen, na-
melijk ƒ 13,6 miljoen besteed werd aan
noodhulp. Dat wil zeggen aan direkte
hulp voor slachtoffers van oorlogen,
konflikten en natuurrampen. Denkt u
maar aan Nicaragua, Cambodja, Thai-
land en al die landen in Zuidoost-Azië
waar Vietnamese bootvluchtelingen
moesten worden opgevangen, aan Rho-
desië/Zimbabwe en omliggende landen,
aan Joegoslavië dat door een aardbe-
ving werd getroffen, enzovoorts.
Daarnaast werd voor ƒ 2,6 miljoen aan
"ontwikkelingshulp" geboden. Ont-
wikkelingshulp in de zin van opbouw
van jonge Rode Kruis-verenigingen in
de derde wereld. Zo werden de bloed-
transfusiediensten van Indonesië en Bir-
ma in hun opbouw bijgestaan, zo werd
een gezondheidsprojekt voor de arm-
sten der armen in de Philippijnen ge-
adopteerd en zo werd hulp geboden
voor de zorg voor de vele kinderen met
een hazelip in Zuid-Korea.
Nog nooit werden ook zoveel hulpverle-
ners door het Nederlandse Rode Kruis
naar andere landen uitgezonden. Een
gedelegeerde naar Indonesië voor de
koördinatie van de hulp voor Vietname-
se vluchtelingen aldaar, een adviseur
naar Maleisië voor de sociale zorg in de
vluchtelingenkampen in dat land, een
arts naar Botswana en Tsjaad voor me-
dische hulp aan vluchtelingen en poli-
tieke gevangenen, vier teams van artsen
en verpleegkundigen naar Thailand
voor medische bijstand in de kampen
voor Cambodjanen.
Daarmee steunde het Nederlandse Rode
Kruis uit volle kracht de talloze aktivi-
teiten van het Internationale Rode
Kruis. En dat zijn er nog al wat: alleen
al het Internationale Komité, dat de
hulp in tijden van oorlogen en konflik-
ten koördineert, heeft op het ogenblik
250 gedelegeerden op 36 plaatsen in ak-
tie. De toestand is van dien aard dat het
Nederlandse Rode Kruis vlot acht ver-
schillende hulpprojekten die samen ƒ
100 miljoen kosten, op tafel zou kunnen
leggen. Dat is voor een partikuliere ve-

reniging natuurlijk niet te financieren.
Maar wel zou het Nederlandse Rode
Kruis ook het komende jaar ernaar stre-
ven om naast al zijn hulpverlenende ak-
tiviteiten in eigen land, ook elders in de
wereld mee te helpen aan het lenigen
van nood van slachtoffers.
Nog nooit waren er zoveel slachtoffers.
Meer dan ooit heeft het Rode Kruis uw
hulp nodig.

Benoeming
Onze oud-plaatsgenoot ds. J.W. Al-
bers, predikant van de Hervormde
gemeenten Zeddam en 's Heerenberg is
benoemd tot geestelijk verzorger bij de
stichting Intramurale Geestelijke Ver-
zorging te Arnhem.
Deze stichting omvat de verpleeghuizen
Elderhoeve en Braamberg en het ge-
meenteziekenhuis van Arnhem. Hoofd
taak van ds. Albers zal zijn pastor van
Eldershoeve.

"De Hessenkamp"
Op Hemelvaartsdag om kwart over zes
's morgens vertrok een groep ruiters van
manege "De Hessenkamp" voor een 4-
kastelen-dauwstaptocht. Na een eerste
etappe van ca. anderhalf uur langs "De
Bramel" en "Wildenborch", maakte de
groep een verzorgingsstop voor paard
en ruiter op de Giezenkampweg, waar
zij bij de familie Ruiterkamp - hoe toe-
passelijk - een gastvrij onthaal vonden.
Na de voor mens en dier versterkende
werking van koffie, brood en hooi,
werd de tocht voortgezet. Via de kaste-
len "De Wiersse" en "het Medler"
werd de tweede etappe door de prachti-
ge bossen van het Vordense landschap
afgelegd.
Op manege "De Hessenkamp" werd de
groep na een rit van 4'/2 uur door de
familie Keune opgewacht. Na de verzor-
ging van de "dauwstap"-paarden heeft
men nog lang zitten "doordraven". Al
met al een geslaagde tocht en dus een
sukses voor het organisatie- en begelei-
dingsteam te weten de fam. N. Keune,
fam. P. Sonneveld en fam. G. de Vries.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Bi'j Toon van de Spitsmoes zatt'n ze vegangen donderdag (Hemel-
vaart) al bi'jtieds an de koffie. Dat krie'j deur dat dauwtrapp'n. Dan
komp t'r wel us wat vrogger op vesite dan ow meschien wel lief is.
Now wizzen Toon en zien vrouw d'r wel iets af dat t'r wat kwamm'n
koffiedrinken. Zien zwaoger, Willem Diekhuus, had un dag of wat
teveurn opebeld dat ze van plan waarn um te komm'n, at 't goed
weer was woll'n ze vrog van huus gaon.
Willem Diekhuus wonen kot an 'n lesel argens achter Stendendarp.
Toon von 't altied maor zo zo at e kwam, hee von um te greuts.
Willem, as boer van de vette klei, vuul'n zich altied wiet verheven
boaven die zandboertjes hier. Hee dach dat neet allene maor leet dat
in zien praot ok nog al us blieken. Daorumme had Toon um net zo
lief neet op de koffie as wel. Maor jao, 't was femilie en dan mo'j wel
us wat.

Un goed half uur hadd'n ze zo oaver de dreugte in dizze meimaond
en nog andere dinge zitt'n praot'n too d'r ene oaver de grinte kwam
lopen met de fietse an de hand. Too e bi'j Toon volk buuten zaog
zitt'n sloog e 't pat nao Toon zien huus in.

"Goeien margen, luu, wa'k vraogen wolle, kon i'jluu mien meschien
ok an un fietsepompe helpen?. Mien achterb'and hef 't opegeven,
plekgerei hè'k wel bi'j mien maor zonder fietsepompe begin i'j dan
nog niks". "Loop maor effen met nao de schure, daor he'w nog wel
zo'n ding staon". Toon ston op en ging de kearl veur nao de schure.
"Da's nog wel un mooi schuurken", von de kearl onderwie l e de
boel in zich opnom.
"Da's um zo te zegg'n mien hobbyruumte, daor maak ik van old nog
wel us weer ni'j en wat t'r wieters zo te klungelen is".
"Meschien kan'k hier de band effen plakken, buuten waai i'j zo wat
weg a'j in de wind staot''.
"I'j gaot ow gang maor", zei Toon en sloff n weer nao de koffie.

Nog gin vief menuten later fietsen de kearl al weer op de harde weg
an. "Nog bedankt veur de hulpe", rearn e onderwiel e de fietse flink
op de kop trean.
"Da's un vlott'n", von Willem Diekhuus.
"Mien völs te vlot af" von Toon, "hee kan de band haos allene
maor opepompt hemm'n".
"Kiek maor us effen offe niks met enomm'n hef'
Dat die lekke band maor un smoesjen was ewes had Toon gauw in de
gaten too hee in de schure kwam. Un olde kopperen tabaksdeuze, un
olde carbiedlöchte en de gewichten van un weagschaole had de kearl
in de gauwugheid zich maor toe e eigent
"Dat ha'k toch neet van um edach"
Maor un mens kan zich in zien medemens vegiss'n, ok bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman



Nederlanders
zijn er als de kippen bij
De Britten zijn berucht dol op eieren
met spek, de Italianen op "pasta all'uo-
vo" en de Fransen zijn bekend om hun
soufflés. Ieder land heeft zo wel een ge-
liefd eiergerecht. Maar wat toch wel als
een verrassing kwam, was de ontdek-
king dat ook kippen hun nationale ei-
genschappen hebben.
Deze totaal onverwachte informatie was
te destilleren uit het antwoord op een
schriftelijke vraag van het Duitse chris-
ten-demokratische parlementslid Isidor
Früh over de trends in de eierenproduk-
tie binnen de negen EG-landen, zo lazen
we in het blad Euroforum.
De Italiaanse kip bijvoorbeeld met haar
mentaliteit van "laat maar waaien" legt
maar 82 kg eieren per jaar. Dit in verge-
lijking tot super-aktieve Nederlandse en
Deense zusjes dier er wel tweemaal zo-
veel produceren, resp. 153 en 153 kg per
jaar. En dat terwijl de Italianen hun ge-
vederde vrienden toch zo'n warm hart
toedragen. Ze houden er niet minder
dan 82 miljoen en daar komer er ieder
jaar nog bij.
De Denen bejegenen hun hennen heel
anders. Zij hebben op één na het
kleinste kippenarsenaal in de Gemeen-
schap, 4,5 miljoen en ondanks het feit
dat deze zo geweldig hun best doen -hun
p^oduktiviteit steeg met 18% van 1972
tot 1978 - loopte hun aantal sneller terug
dan waar dan ook.
De Nederlanders daarentegen, aange-
moedigd door de legwoede van hun kip-
pen, kozen eieren voor hun geld en ver-
meerderden hun aantal met 60% - veruit
de grootste toeneming in de Gemeen-
schap. In tegenstelling tot de meeste an-

dere landen wist Nederland ook zijn ei-
erexport te verhogen (tot bijna 4 miljard
stuks per jaar).
De Ieren schijnen het minst gesteld op
kippen. Zij houden er slechts 3,5 mil-
joen. Maar de liefde kan niet van één
kant komen en de Ierse kippen zijn dan
ook geen erg enthousiaste leghennen
(105 kg per hen in 1978).
Ofschoon de Franse kippen ook niet
zulke fantastische legprestaties leveren -
zij komen slechts op de zevende plaats -
hebben hun bazen toch vertrouwen in
hen en verhogen hun aantal (69 miljoen)
hardnekkig; ofschoon ze met een toene-
ming van 12% toch nog ver achter de
Nederlanders blijven.
De rest van de lid-staten, Groot-
Bnttannië, Duitsland, België en Luxem-
burg hebben alle een behoorlijk groot
aantal kippen die gestadig meer eieren
leggen. Zij draaien daarmee als het ware
hun eigen nek om, want hun aantal
neemt langzaam maar zeker af.
Al met al is de eierproduktie in de Ge-
meenschap als geheel sinds 1972 met 5%
gestegen.
Maar wat zijn de redenen voor het grote
verschil in produktiviteit? De kommissie
noemt er een aantal: het investeringsbe-
leid in de lid-staten is niet hetzelfde,
noch de marketing. Bovendien is kippe-
voer niet overal in dezelfde mate voor-
handen.
De kommissie wijst er in haar antwoord
aan de heer Früh op, dat vele faktoren
de eierproduktie en -handel kunnen be-
ïnvloeden en dat de kippenfokkerij een
vrije markt is zonder tussenkomst van
de gemeenschap.

Avondvierdaagse
"Sparta"
Van het organiserend komité vernamen
wij dat de uitnodigingen voor de 13e
avondvierdaagse te houden op 3 t/m 7
juni inmiddels verstuurd zijn.
Ook dit jaar zal er weer de nodige zorg
aan deze steeds weerkerende wandelge-
beurtenis besteed worden. Er zijn mooie
routes uitgezet, waar het genoemde ko-
mité wederom op de heer G.J. van Zee-
burg een beroep heeft kunnen doen.
Ook de intocht te houden op zaterdag 7

de +'v«v nlaatselijke muziek -

korpsen en een uitgenodigde vereniging
een zeer feestelijke en gebloemde
optocht worden.
Ons is de route reeds doorgegeven en
wel als volgt: Start café Lettink, Mispel-
kam pdij k, Het Vaarwerk, De Steege,
Dr. W.C. Lulofsweg, Het Hoge, Raad-
huisstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat en
einde op het schoolplein achter de
Openbare Lagere School.
Als de weergoden ons terwille zijn zal
deze avondvierdaagse ook zeer zeker
weer slagen aldus een mededeling van
het komité.

KNIPTIP
Een filmzon is een
welkome licht-
brenger voor wie
binnenshuis wil
filmen.

Het is, zo stelt Euroform tot slot, niet
bekend of de kippen hierover hun victo-
rie kraaien.

Goedkoop
stencilpapier
500 vel A4
exkl. btw. .

WEEVERS B

6,-
Drukkerij
Nieuwstad 12, Vorden

.v.

op alle
badkleding

10% korting

woensdagmiddags ook open

OPMERKELIJK
STERK

Colfy brengt
stoere mode

Handgemaakt, natuurkleur leer,
gegarandeerd door de vakmensen van COLLY.

In de maten 28 t/m 47.

verkrijgbaar bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

vrijdag 23 mei om 11.OO uur
op de markt

bekendmaking prijs-
winnaars voorjaarsaktle.

De prijzen dienen persoonlijk in ontvangst te worden
genomen.

Lancia. Geslaagde combinatie van
mooie warme wol (80%) en sterke,
slijtvaste acryl (20%). Heel fijnzinnig
genopt. Extra duurzaam dankzij de
verende foamrug. Kies uit licht beige,
bruin, groen en beige. 400 cm breed.
Voor de opmerkelijke prijs van 169.- p.s.m.

Carmen. Bijzonder fraaie, decoratieve
vitrage. 100% Polyester. Hangt altijd

onberispelijk door de loodband. Kleurecht
en krimpvrij. Kamerhoog, dus geen naden.
Kies de hoogte die u past: 150 cm hoog
21.95 p.m. 180 cm hoog 25.95 p.m.

210 cm hoog 29.95 p.m. 280 cm hoog
39.95 p.m.

Woensdagmiddag
geopend

De sportieve vrouw rijdt . . .
Sprint GT Tour 10 versn, Shi-
mane weegt 13 kg ƒ 916,50
Een juweeltje van Fongers
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: heren- en damesrij-
wiel, sportmodel. Mispel-
kampdijk 22, telefoon 1702

Te koop: l kozijn met deur en
raam kompleet. A. Hartman,
De Steege 44, telefoon 2293

Voor de a.s. feestdagen:

VERSE HAANTJES,
KIP EN EIEREN

Poeliersbedrijf
ROSSEL, telefoon 1283

Te koop: drie percelen hooi
of kuilgras. Briefjes inleveren
voor zaterdag 20.00 uur.
Hietveld, Hoekendaalseweg l

Te koop: roodbont vaarskalf.
E.J. Gotink, Maalderinkweg
8, Vorden

Vermist: grijze poes, Cypers
ras, litteken sterilisatie over
de buik. De Banenkamp 9, te-
lefoon 6446

"SOLAR" badmode

UW ADRES:

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Te koop: Tuinhuisje ƒ 300,-
Tel. 1306

Voor de dames doe-het-zelvers
heeft

LAMMERS
Zutphenseweg

leuke vlotte stofjes

Te koop: merrie met pracht
hengstveulen rijpaardtype
Welsh pony met merrieveulen
halfbloed Arabier.

G.H.A. ter Bogt, Hackfortse-
laan 2, Vorden, tel. 1717

Motorgazonmaaiers
verkoop nieuw en gebruikt.

Vakkundige reparatie

FA. KUYPERS
Telefoon 1393

Geniet van onze mooie natuur
op een fonkelnieuwe

lichtlopende

FIETS

Wij ruilen uw oude in.

Tweewielerbedrijf

KUYPERS
Telefoon 1393



Nieuwstad 5 - Vorden
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ers.

«typen
3 versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snijbreedte

eigen reparatie
slijpinrichting

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

Vele soorten
PERKPLANTEN

o.a. geraniums, sal-
via's, begonia's,
afrikanen, agratum
en vele andere

HUITINK
Ruurloseweg 60,
7251 LS Kranenburg-Vorden

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.

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Uw adres voor:

K.L.M,
werkkleding

Van Lochem mode
Raadhuisstraat 22, Vorden

TUINEN DE WIERSSE
OPEN
Tweede Pinksterdag 26 mei;
zondag l juni; donderdag 5
juni van 10.00—17.00 uur.
Entree ƒ 2,50 per persoon.
Gratis parkeren!

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Te koop: tomatenplanten,
bieslookpollen, jonge konijnen
Vlaamse Reus en krielkippen
met kuikens.
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

Recht toe... Recht aan .. .
Dood gewoon de mooiste kwaliteits
merkkeukens verkopen zonder zich
aan gangbare prijzen te storen.

Veel een veel goedkoper dan waar ook!
Kom zelf eens naar onze showroom.
Prijzen om de vingers bij af te likken.
Hoe kan dat???

In allerlei maten, modellen en kleuren
kompleet volgens opstelling. A(\O/
Nu met kortingen tot zelfs '̂  '
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg Gratis Opslag.

Showroom-
keukens

PRIMEUR voor NEDERLAND.

Cl TOPPER
Tijdelijk EXTRA Goedkoop

wag
atzuigkappen

a f z u i 9 S nsvan360filter, mplaats va s

alleen bü de H.< . .

Keuze uit 3 modellen eiken.

Massief eiken front
met ronde spoelbak
bestaande uit
ATAG Koelkast
ATAG Gas-Electro-
Fornuis mocca
ATAG Afzuigkap

Keuken
Wandkasten
Van uitstekende kwaliteit

Wit 50 cm breed Wit 60 cm breed

nu 59 5 ~" nu D", •"
Wit'80 cm breed Wit 100 cm breed

nu / y5 ~~ nu öy, ~~
Formica wandkasten „beige"
50 cm breed 60 cm breed

nuDwj""" nu l O,™""
80 cm breed 100 cm breed

nu 84, ̂  nu 95, —

Uitsluitend afgehaald a contant.

sanitair heeft de H Cl
uheeiwattebiQdenen
gesast niet duur
een enkel voorbeeld:
Komplete badkamer, in kleur
uitsluitend, 1e keus, bestaande uit.

Badkombinatie, kunststof bad
75x170
badoverloop + ketting
Badmengkraan IS.
S. koppelingen
Doucheslang, metaflex 125 cm
Ophangschelp voor douche,
Selekte handdouche
Wastafel, Sphinx. „Marina" 65x47
ophanghaken
zuil. „Marina"
Planeet
Spiegel 060 cm 4- klemmen
één gats mengkraan l.S.
Closetpot sphinx
laaghangend reservoir Gebberit
zitting + deksel
pot schroeven
Hoekstopkraan.
Closetrolhouder Geesa.
2 lids handdoekenrek Geesa
zeephouder
Glashouder + glas
Spons - zeep houder
dubbele jashaak.

deze totale kombinatie:
kost nu slechts - oo

incl. B.T.W. l JO
Deze badkamer staat in onze
showroom kompleet opgesteld
Badkamer no. 9.

Bezorg u
narht«r.

k °P alle A.E G
— «j.de)

elektrische

,,'n Prachtige
aootsteenmengkraan
met garantie, (type ARWA no. 2.)
alleenbijdeH.C.I.-j399

Paniek in onze overvolle magazijnen.
Wij moeten ruimte maken:
Hiervan kan u profiteren.
Kunststof Duropal. Aanrechtbladen.
60 cm breed. Vele kleuren,
nu slechts gQ __ per str. meter.

Dubbele spoelbakken met afdruip-
gedeelte. Ongelooflijk maar waar . . .
geen alleen bij de H.C.l. QO

(zo lang de voorraad strekt)

Ronde spoelbakken voor inbouw
moccabruin, met R.V.S. randen
alleen nu -t AQ

Grote inkopen,
lage prijzen.
dit geld zeer zeker
voor onze afdeling

Wand- en
vloertegels:
enkele voorbeelden:
Vloertegels 1esrt afm. 10x20.
Hoge slijtvastheid, geen 48,— m2

maar slechts r\m cf\
type 1014 Z4,50

Mozaïk speciaal,
echt iets voor de luxere badkamer,
type blauw 4655 nu OC __ |T|2

Plavuizen
afm 20x20 rood genuanceerd
fabrikaat J/D.IQO __

30 korfing

Vele rest partijen wandtegels

va 15,— m2
Kom naar onze showroom.
bij ons keuze uit ± 1000 soorten
tegels.

Ruimte problemen:
de H.C.I. lost dit voor u op.
Met onze kollektie hang- legkasten.
Hangkasten: Legkasten:
afm.60x60x177 afm.60x40x177

nu 165,̂  nu 180,—
afm.60x70x177 afm.70x40x177

nu i %J l 5"™""
af m.80x60x177

nu
af m.60x80x177

nu l 84,"— nu 21 O,—
afm.60x90x177 afm.90x60x177

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

Betonmolens, alle
maten uit voorraad
leverbaar.

Wie bouwt kijkt eerst bijHCI Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141.

Bouwkundig adviesburo
G.H. V38CJS Het Hoge 11, 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

„Stender kasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel'. 1301.

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Wij hebben weer volop bloeiende

TUIN/BALKONPLANTEN
met vele nieuwe soorten tegen scherpe prijzen.

geranium hang en fuccia
tomatenplanten en chrysantenstekken

ook voor zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Op Els, Keyenborg, tel. 05753-1395
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Schoolreisje

L] Op deze foto ziet u de leerlingen van de O.L. Dorpsschool met het hoofd de heer Brinkmann en de heren Bogchelman en
Elbrink van het ouderkomité. De bekende GTWchauffeur Jan Harren - ook op de foto te zien - was ook toen al de vaste
chauffeur-reisleider. Ook trouwens voor de Chr. School op Het Hoge, waarvoor hij al meer dan twintig jaar de jaarlijkse
schoolreisjes rijdt. Vrijdag a.s. is het weer zover en is Jan Harren - die op 21 juni a.s. 32 jaar in dienst van de GSM is - weer van
de part ij.

KPO naar Duitsland
De KPO afdeling Vorden-Kranenburg maakte, begunstigd door fraai
voorjaarsweer, het jaarlijkse reisje, waaraan door 42 dames werd deelge-
nomen. De reis ging per touringcar Hofstee (Haaksbergen) vanaf Vorden,
Neede, Haaksbergen, Buurse naar Ahaus waar de grens werd gepasseerd.

In Billerbeck werd tegen elf uur de kof-
fie gedronken, waarna de reis via
Ruhrup en Duimen werd vervolgd naar
de Prichringhof te Sythen. Hier bezich-
tigde men de Europahof, een groot
complex met onder meer een boerderij
(waarin alles op landbouwgebied was te
zien), een slachthuis, een museum enz.
In de middag arriveerde men bij de Hal-
tern See, een groot meer in het West-
faalse land, waarop men een boottocht
maakte. Daarna ging het via Wülfen

naar kasteel de Wasserburcht in Lim-
beck, waar zeer veel antiek, prachtige
oude zalen en woonvertrekken enz. te
zien waren. Via Heiden, Borken en
Winterswijk tufte men naar de Holter-
hoek, waar in hotel Temming een heer-
lijk diner wachtte
Tegen negen uur was het gezelschap,
moe en voldaan, weer thuis en bedankte
men vooral bestuur en chauffeur Hof-
stee, welke laatste voor een duidelijke
explikatie onderweg zorgde.

VOETBAL

Voetbaltoernooi Jong Gelre
regio West-Achterhoek
Op het gemeentelijk sportpark te
Vorden m^den woensdagavond de
eerste weetijden gespeeld van Jong
Gelre van de regio West-Achterhoek.
De uitslagen waren als volgt: Hengelo-
Vorden 1-0; Almen-Laren 0-1; Vorden-
Steenderen 4-0; Hummelo-Almen 0-0;
Vorden-Hummelo 0-0; Laren Vorden 1-
0; Warnsveld-Steenderen 2-0; Humme-
lo-Warnsveld 0-0; Hengelo-Laren 0-0;

Hengelo-Warnsveld 0-1; Almen-
Steenderen 1-2.
De stand luidt: 1. en 2. Warnsveld en
Laren 3 gespeeld-5 punten; 3. en 4.
Hengelo en Hummelo 3-3; 5. Vorden 4-
3; 6. Steenderen 3-2; 7 Almen 3-1.
Het toernooi wordt op 21 mei voortge-
zet.

Zaalvoetbaltoernooi
kampioenschap van
Vorden
Op zaterdagmiddag 7 juni zal er een
Zaalvoetbaltoernooi worden gehouden
in "Sporthal de Kamp" te Hene^o
(Gld) met als inzet het Kampioenschap
van Vorden.
Bedrijven etc. die hieraan willen deelne-
men kunnen kontakt opnemen met
organisator Fred Fransen, De Bongerd 3
te Vorden.
Er zal gevoetbald worden in 2 poules.

Voetbaltoernooien "Vorden"
De jeugd van Vorden heeft het zowel bij
de A-junioren alsmede bij de B-junioren
uitstekend gedaan door in beide klassen
tijdens het gehouden voetbaltoernooi
op eigen veld een eerste prijs in de wacht
te slepen.
Bij de A-elftallen speelde Vorden in de
finale tegen Drempt, welke wedstrijd
met 3-0 door Vorden werd gewonnen.
Om de derde en vierde plaats speelde
Essen tegen Halle. De Duitsers wonnen
met 5-0.
Bij de B-junioren werden de volgende
finalewedstrijden gespeeld: Vorden-
Zelos 2-0; Vorden-Ruurlo 1-0; Zelos-
Ruurlo 0-0 (Zelos wint na strafschop-
pen). Eindstand: 1. Vorden; 2. Zelos; 3.
Ruurlo.
De prijs voor de sportiefste ploeg werd
in beide afdelingen gewonnen door Hol-
ten.

TOUWTREKKEN

bondstoernooi op een fraai gelegen ter-
rein nabij café Halfweg tussen Zelhem
en Doetinchem.
Na een kort welkomswoord van voorzit-
ter H. Loman van Oosterwij k, kwamen
de ploegen uit de 720 kg klasse in aktie.
Het Borculose Heure - dat over enkele
weken zijn zilveren bestaan herdenkt -
bleek met haar voltallige team inklusief
nieuweling Woudsma over een geweldi-
ge kracht te beschikken. Men struikelde
alleen over Eibergen. Dit werd een 1-1
puntenverdeling. Bekveld was weer
"terug van weggeweest" en werd eervol
tweede; het verloor alleen van Heure.
De uitslagen:
720 kg klasse: l. Heure 11 p; 2. Bekveld
10 p; 3. Eibergen 9 p; 4. Twente I 6 p; 5.
Hofboys 4 p; 6. EHTC 2 p; 7. Twente II
Op.
560 kg klasse: l. Eibergen en Bekveld I
elk met 12 p; 2. Heure 10 p; 3. Vorden 9
p; 4. Erichem 7 p; 5. EHTC 3 p; 6. Bek-
veld II 2 p; 7. Bathmen l p.
640 A-klasse: l. Eibergen en Bekveld elk
13 p; 2. Bisons 9 p; 3. Bussloo en
Erichem elk 6 p; 4. Vorden 5 p; 5. Bath-
men 3 p; 6 DES l p.
Jeugd A-klasse: l. Treklust 9 p; 2. Bek-
veld 8 p; 3. Oosterwijk 7 p; 4. Bisons 4
p; 5. Heure 2 p; 6. Erichem O p.

Spanning aan de touvwn op
vierde bondstoernooi Zelhem
Met het vorderen van de bondskompeti-
tie touwtrekken van gewest Oost van de
Ned. Touwtrekkersbond, stijgt ook de
spanning. In Zelhem organiseerde de
plaatselijke TTV Oosterwijk het vierde

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: jeugd groep
I: R. Brummelman-J. Dijk 2-0; W. Riet-
man-H. Dijk 0-2; R. Brummelman-W.
Rietman 2-0; W. Rietman-N, de Klerk
0-2; N. de Klerk-J. Dijk 0-2.
Groep II: M. van Burk-E. te Velthuis 0-
2; D. Hoekman-E. Brummelman 0-2; J.
Slutter-H. v.d. Kamer 2-0; groep III: B.
de Jonge-R. Bulten 1-1; M. Boerkamp-
W. Hulshof 2-0, R. Bruinsma-G. b i i nk
man 2-0; R. Bulten-W. Hulshof 0-2; B.
de Jonge-W. Hulshof 1-1; H. v.
Langen-B. de Jonge 1-1; R. Bulten-R.
Bruinsma 2-0;
groep IV: R. Lichtenberg-R. Slutter 1-1;
B. van Zuilekom-J. Kuin 0-2; B. Voort-
man-H. Berenpas 1-1; R. de Beus-G.
Brummelman 2-0; B. van Zuilekom-R.
de Beus 2-0; B. van Zuilekom-P. Besse-
link 2-0; B. Voortman-J. Kuin 0-2.

MOTORSPORT

Grote deelname Hemelvaarts-
rit "De Graafschaprijders"
Aan de "Hemelvaartsrit" welke de Vor-
dense auto- en motorklub organiseerde
werd door 66 equipes deelgenomen. De
rit, uitgezet door de heren W.D. Wisse-
link en J. Luiten voerde de deelnemers
door de omgeving van Vorden. Start en
finish waren bij café Schoenaker, waar
de tijd voor de prijsuitreiking werd "ge-
dood" door een rondje bingo.
Door de heer D.J. Rouwenhorst werden
aan de volgende personen de prijzen uit-
gereikt:
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink,
Vorden 32 strafpunten; 2. A.J. Wee-
vers, Hengelo 91 str; 3. G. Verstege,
Hengelo 92 str.
Auto's B-klasse: 1. A.B. Versluys, Bor-
culo 213 str; 2. M. Maalderink, Toldijk
213 str; 3. F. Versteege, Vorden 244 str.
Auto's toerklasse: 1. P.J. van Huffelen,
Epe 33 str; 2. A.J.A. Kroeze, Hengelo
68 str; 3. A. Wolsheimer, Lochem 69
str.
Motoren toerklasse: 1. R. Hartman,
Vorden 170 strafpunten.
De poedelprijs ging naar de heer G.
Kielstra uit Borculo met 399 strafpun-
ten.

Oos ten nk/Penterman
winnaars twee uurs cross
Op het circuit "Delden" organiseerde
motorclub "De Graafschaprijders"
voor de tweede keer in suksessie een
zgn. "twee-uurs" cross. In totaal na-
men 22 rijders oftewel elf teams aan
deze wedstrijd deel, waarbij het er om
ging wie de meeste ronden aflegt. De
teams werden door loting aan elkaar ge-
koppeld. In totaal werden er 963 ronden
afgelegd.
Het duo J. Oosterink/F. Penterman
werd eerste met 96 ronden; 2. W.
Arendsen/B. Slooi 93 ronden; 3. J.
Wuestenenk/J. Klein Brinke91 ronden;
4. T. Harmsen/A. Boesveld 91 ronden;
5. J. Koop/T. Wassink 91 ronden.
Kluver Sporttotaal stelde voor de eerste
drie plaatsen bekers beschikbaar die
door de heer D. Pardijs aan de winnaars
werden uitgereikt.
Dinsdagavond 17 juni staat de "thuis-
wedstrijd" tegen de Hamac uit Harfsen
op het programma.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Zaterdagteam heren VTP
kampioen

D V.l.n.r.: J. teBrake, P. Bielawski, E. HuizingaenA. Jeeninga. Op
breken J. Krooi, D. Wijers en B. ter Beek.

Het herenteam van Vordens Tennis
Park bestaande uit Joop te Brake, Eelke
Huizinga, Jan Krooi, Dick Wijers, Pe-
ter Bielawski en de wisselspelers Ate Je-
nenga en Theo ter Beek is er na een 3-3
gelijkspel tegen de Drieslag (laag Kep-
pel) in geslaagd kampioen van de afd.
SZOost te worden.
Het leek er aanvankelijk niet op. In een
vrij vroege fase van de wedstrijd stond
Vorden als met 3-0 achter. In de volgen-
de enkel partijen mocht geen enkel punt
verloren gaan. Eelke Huizinga slaagde

er zonder moeite in zijn partij te win-
nen. Joop te Brake verloor de eerste set,
kwam vervolgens ijzersterk terug en
won gemakkelijk de 2e en 3e set, waar-
mee het kampioenschap een feit werd.
Op 31 mei worden de promotiewedstrij-
den gespeeld.

De overige uitslagen waren: Junioren
Mallumse Molen-V.T.P. 6-0; heren
Drieslag-V.T.P. 3-3; Mix V.T.P.-Neede
2-3; zondagkompetitie V.T.P.-Zelhem
6-9; Mix Mallumse Molen-V.T.P. 5-3.

Rondvlucht met Martinair
voor tweeduizend Vivo-klanten
Op de luchthaven Lelystad
zal het binnenkort een
komen-en-gaan zijn van
Vivo-klanten. De bekende
levensmiddelenorganisatie
houdt namelijk van 28 mei
tot en met 17 juni een grote
aktie met voor 2000 personen
als hoofdprijs een dagje uit
naar Martinair Lelystad.
Daar kunnen zij kennis maken
met het restaurant, reclame-
vliegbedrijf Reclamairen de
Martinair Vliegschool.
De gehele wedstrijdaktie
wordt gevoerd in nauwe
samenwerking met Martinair
Holland wat ook duidelijk te
merken is aan de presentatie
ervan en de aankleding van
de Vivo-supermarkten.
"Win een rondvlucht met Vivo
en Martinair" luidt het motto.

Als onderdeel daarvan
krijgen de klanten van de
Vivo-supermarkten voor elke
f 25 aan boodschappen een
'kans-envelop'.
Daarin kan een hoofdprijs
zitten. Wie niet in de hoofd-
prijzen valt, heeft echter altijd
nog een envelop met óf tien
Vivo-spaarzegels óf een bon
voor een hoge korting op een
aantal merkartikelen.
Een dertigtal bekende
fabrikanten ondersteunt
mede hiermee de aktie.
Het is dus duidelijk een wed-
strijd waarbij men altijd een
prijs heeft.
Tijdens de aktie hebben de
Vivo-supermarkten de alleen-
verkoop van artikelen die
gewoonlijk uitsluitend bij
Martinair verkrijgbaar zijn:

een Lego-bouwdoos van
een Martinair Cessna, een
Lego-bouwdoos van een
Martinair DC-9 en een
Martinair-vliegtas.
Voor de kinderen is er een
grote kleurwedstrijd met als
prijzen eveneens specifieke
Martinair-artikelen:
de Lego-bouwdozen van de
Cessna en de DC-9, een
aantal natuurgetrouwe
poppen met het uniform van
een Martinair-stewardess, en
als hoofdprijs een grote
opblaasbare DC-10.
Maar hoogtepunt blijft de
rondvlucht. Alle 2000
winnaars worden in de gele-
genheid gesteld een lucht-
reisje te maken met een
van de lestoestellen van de
Martinair Vlieg school.
Een geweldige ervaring als
men voor het eerst vliegt.
Het vliegen in een sportvlieg-
tuig als de Beechcraft,
Cessna, Fuji of Rockwell is
een sensatie, ook als men al
eens met een toestel van het
type DC-9 of DC-10 op reis is
geweest.
Na afloop van de vlucht krij-
gen de passagiers een
luchtdoopcertifikaat.
De 2000'personen zullen
hun luchtreis niet allen op
één dag maken.
Het evenement wordt over
een aantal zaterdagen in
augustus en september
verspreid.
Toch eist een en ander een
geweldige organisatie van
Martinair Lelystad.

Temeer daar het niet bij een
luchtreisje alleen blijft.
Het gaat immers om een
"dagje uit" op Lelystad.
En dat begint al met het ver-
voer per bus naar de lucht-
haven in de Flevopolder.
De Vivo-gasten worden ont-
haald op een welgevulde dag
met o.a. een show van
reklamevliegtuigen, een
demonstratie met een stunt-
vliegtuig van het type Fuji of
Pitt's Special, een presen-
tatie van de Martinair
Holland-groep, voorlichting
over de "kleine luchtvaart" en
ook een bezoek aan het
informatiecentrum "Het
Nieuwe Land" waar men een
beeld krijgt van het tot stand
komen van de IJsselmeer-
polders.

Meer informatie over de
Vivo-Martinair-aktie vindt u
in de Vivo-supermarkt, B.
Oonk, Smidsstraat 2, Vorden.



Pinksteraanbieding
2O% KORTING
op onze tennisrackets in de
merken Pinguïn, Robey,
Slazenger, Park-Leich

Op tenniskleding
1O% KORTING

Wapen- en sporthandel

Marton
Zutphenseweg - Vorden

.ffDe "timmermansbroek
de nieuwste mode voor uw
zoon of dochter

van 39,75
nu .

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel- ©

wagens krijgen imCrt
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-M

Juist onder de zwaarste omstan- Benz specialisten in dienst, die er met
digheden is Mercedes-Benz in z'n de modernste uitrusting voor zorgen
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren! .uAutomobielbedrijf _

Zet de bloemetjes
binnen.

Speciale
Pinksteraanbieding

Boeket gemengd
roosjes, gips, statiee

3,95
Nog volop in voorraad

(u i n/a den, bollen en gazonzaad

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDENVAN MENSEN

Dames,
het mooie

PINKSTERJAPONNETJE
hangt weer voor u klaar bij de

grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750 13813
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F»»T«»T»^ ••V»»T'»»Tr»»

Pinkster é

meubelshow
VRIJDAG 23 MEI T/M ZATERDAG 31 MEI

EERSTE EN TWEEDE PINKSTERDAC GESLOTEN

De nieuwste internationale meubelontwerpen
tonen wij u op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal

Tijdens de open huis-dagen
spektakulaire aanbiedingen

B.V.
Gratis reservering voor latere levering

Prima service en garantie

Gratis transport en montage door

eigen vakmensen

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Reeds 10 jaar bakken wij

PINKSTERKRONEN

Aardbeiengebak
Vruchtenvlaaien

J. WIEKART Telefoon 1750



Calamiteitenverzekering
Sterpolis
Stichting Assurantiebu-
reau van de Geldersche
Maatschappij van Land-
bouw

Adressen inspekteurs
De inspekteurs zijn als regel telefonisch
bereikbaar 's morgens van 8.00-9.00
uur.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21,
7021 DC Zelhem, tel. 08342-2617

J.A. Norde, ,,de Zeist", Zelstweg 1,
7251 JR Vorden, tel. 05752-1967

Veeschade-
verzekering van
Agra-Risico
Wat is verzekerd?
Al het rundvee ouder dan 6 maanden,
tegen een met u overeen te komen
waarde per volwassen dier — maximaal
- f 3.000, —. Voor jongvee wordt de

waarde afgeleid van het volwassen dier
en wel als volgt:
12—20 maanden 75% van de waarde
volwassen dier;
6—12 maanden 50% van de waarde
volwassen dier.

Waarvoor verzekerd?
Vee dat sterft of vee dat in verband met
ekonomische onbruikbaarheid voor mel-
kerij of mesterij noodzakelijkerwijze moet
worden afgemaakt; alsmede diefstal of
vermissing

Eigen risiko: 4% van de totale verze-
kerde waarde.

Bruto premie: basispremie f 200, — +
f 1,— per f 1000,— van de totale ver-
zekerde waarde per jaar.

Hagelschade-
verzekering
Wij bemiddelen voor het afsluiten van
een hagelschadeverzekering bij de On-
derlinge Veenkoloniale Hagelverzeke-
rings Maatschappij O.V.H.M. te Wïlder-
vank.
De O.V.H.M. (opgericht door de Veen-
koloniale Boerenbond op 1 juli 1910} is
een onderlinge organisatie met 160 af-
delingen, ruim 4200 deelnemers met
een verzekerd areaal van bijna 100.000
hektare.
Wij noemen u gaarne enkele premies
van de voorrlaamste gewassen per
ƒ 100, — verzekerde waarde:
Fabrieksaardappelen 0,20
Konsumptie-aardappelen 0,25
Suikerbieten 0,60
Haver 0,40
Erwten 0,70
Pootaardappelen 0,25 - 0,30 - 0,40
Rogge 0,20
Tarwe 0,20
Gerst 0,20
Mais 0,50
Bonen
Witlof

0,50 0,80
0,60

Landbouwhuis, Roermondsplein 20,
6811 JN Arnhem, telefoon 085-
512413
(heer Folmer)
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*&* Bebie-hoek „Biertje"
uw beble speciaalzaak

&
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"VELDTjOEK"

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Autozitje
f vakantie - veilig voor het kind

gratis monteren, alleen op zaterdagj

Veiligheid voor alle* bij:

W
Burg. Galléestraat 44. Vorden.
Telefoon 05752-2999.
ook op woensdagmiddag geopend

TUDELUK
van 19 mei
tot en met

6 juni

Het^SfS

& ar

Kinder salopette tuin-
overall's
in denim
maten 122 7170

35,-
Heren overhemden
ES t/m L
2 stuks voor 35;

Dames zomer japonnen
bedrukt katoen
maten 36 t/m 48

vanaf

Denim jeans broeken
Senior „

Bobos
Love

°ne 50
NU69,9

Raadhuisstraat 22, Vorden — Telefoon 1367

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

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

Radio/
TV-servlee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

COPPERANT
ZIT ...

VOOR JAREN
De houtverf voor nieuwbouw

en onderhoudswerk in 50
dekkende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

Spaar bij de Rabobank en
voorspel het weer van morgen...
*Bestaande spaarders krijgen
het boekje "weet je weertje"
natuurlijk ook bij een minimum
inleg van f 25,- op een bestaande
spaarrekening.
Zolang de voorraad strekt.

Rabo

Sorbo huishoudprodukten

Op ons verkoopkantoor hebben wij plaats voor een

telefoniste/receptioniste

opleiding HAVO-nivo met moderne talen
leeftijd 17—25 jaar

Schriftelijke sollicitaties gaarne aan ons kantoor.

SORBO NEDERLAND B.V
Vorden, Nedacweg 4, telefoon 05752-1773

KOLLEKTE RODE KRUIS
sociaal - humaan - aktueel - charitatief

Het Rode Kruis staat het
gehele jaar voor u klaar.

Staat u één keer per jaar finan-
cieel klaar voor het Rode Kruis

KOLLEKTE VAN DINSDAG 27 MEI
TOT EN MET ZATERDAG 7 JUNI

Namens het komité:
Joh. Norde, voorzitter
G.J. Brummelman, sekretaris

Tuinbouwtrekkers
2- «n 4-wlellg

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

iiJOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026 \



Voor uw

ZONWERING EN
TUINMEUBELEN

uw adres:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Pinkstermeubelshow van
vrijdag 23 mei t/m zaterdag
31 mei

ft

„meubels.,
stofferen H
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

5ft»IB
700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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sterpolis
Stichting Assurantiebureau van de
Geld. Maatschappij van Landbouw
Roermondplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085-512413

Voor een deskundig advies over

levensverzekeringen en
alle andere
verzekeringsvormen
naar:

J.A. NORDE
LEVEN-INSPEKTEUR

Nieuw adres:
„DE ZELST". ZELSTWEG 1
7251 JR VORDEN
Tel. 05752-1967 (8.00-9.00 uur v.m.)

gemaal restant toopie

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

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
.9, Vorden.

Wij maken van oud
weer nieuw

- stasistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Pinksteracmbieding
bij:
Modecentrum

Ruurlo

1O% korting op
regenmantels
19% korting op
kinderjacks/jasjes
Kinderjacks
al vanaf.

SPECIALE AANBIEDING:

zware denim merk-
spijkerbroeken
maten 3-15
2 STUKS voor.

Voor de vakantie een echte

JAGERSKIJKER
met hard gecoate lenzen

Voor groter lichtdoorlaat en helder ge-
zichtsveld .
In de selekte merken: Amber, Tasco,
Hertel & Reuss

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

.ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Windsor 30-35 57,95
3648 59,95

Een echte eerlijke
zweedse muil van
onvervalst juchtleder.
Uitstekende pasvorm door het
leer omtrokken voetbed.
Styled by Windsor

Eve & Adam
Styled by Eve & Adam.
Het merk, dat zoveel aandacht '•«„.
schenkt aan het „natuurlijke lopen".
Sportief uiterlijk door stoere stiksels
Super lichtgewicht zool.

84,95 (Juniormaten)
89,95 (Herenmaten)

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
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