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Spectaculaire, maar zinloze
jachtdiefstal
In de nacht van vrjjdag op zaterdag ontvreemden onbekenden ruim 100 jachttrofeeën uit de
tentoonstellingsruimte van de vereniging "het Reewild" te Vorden. Via belendende percelen
konden de inbrekers het dak van de tentoonstellingsruimte bereiken. Door een gat in het dak te
zagen verschafte men zich toegang. De gestolen jachttrofeeën hebben voor de inbrekers geen
waarde. Vermoedehjk heeft men door deze daad de aandacht willen vestigen op "hun" ideeën

(ADVERTENTIE)

over jacht.

Naar de mening van de "Koninklijke Ne-
derlandse Jagers Vereniging" neemt het
ANTI JACHTVANDALISME de laatste
tijd hand over hand toe. Het is griezelig om
te moeten constateren dat men door mid-
del van dit soort, naar TERRORISME rui-
kende daden de aandacht op "hun" ideeën
over jacht wil vestigen. Indien men het
over jacht en jagen niet eens is, dan is er al-
tijd de mogelijkheid tot kontakt. Dit kon-
takt echter schuwt men ten allen tijde. Op
de onlangs gehouden "Game Fair" te Es-
beek zijn de anti jachtgezinde groeperin-
gen uitgenodigd om hun doelstellingen
aan het grote publiek kenbaar te maken.
Hieraan is geen gevolg gegeven.
De trofeeënexpositie te Vorden heeft ten
doel om één maa! in de 3 jaar de sterkste
trofeeën te beoordelen naar internationale
maatstaven. De Rijkspolitie te Vorden
heeft de zaak in onderzoek.

Voor nadere informatie: G.A.J. de Boer,
K.N.J.V. 't Zand 30,3811 GC Amersfoort.
Tel. 033-19841.

Geweien in de Ryn
De Rijkspolitie te water en politiemannen
uit Vorden zijn vandaag begonnen met een
dreg- en zoekactie naar geweien in de Rijn-
ter hoogte van het Drielseveer bij Ooster-
beek.
Een Oosterbeekse jongeman zag maan-
dagavond twee hertegeweien drijven, die
bleken te behoren tot de collectie van 120,
die dit weekeinde van een tentoonstelling
in Vorden werd gestolen. De verantwoor-
delijkheid voor die diefstal is opgeëist door
het Dierenbevrijdingsfonds. Mogelijk is de
hele verzameling in de rivier gesmeten, al-
dus de Renkumse gemeentepolitie.

Kleuren T.V. met
video-recorder gestolen
Uit de „Graafsche Kamp" is een kleuren-
T.V. met video recorder gestolen. De dief-
stal werd op zondag om 19.00 uur ontdekt.
De dieven kwamen in de kantine binnen
door forcering van een raam. Er zijn door
de politie sporen gevonden.

Brisantgranaatbom
gevonden
Bij graafwerkzaamheden ontdekte de heer
Peppelman aan de Onsteinseweg 14 een
bom. De gewaarschuwde opruimings-
dienst constateerde dat het hierom een half
meter lange brisantgranaatbom betrof van
Britse makelij. De bom is in het veld on-
schadelijk gemaakt.

Dodelijk ongeval
Bij km. paal 8.2 aan de Zutphenseweg te
Vorden ontdekten zaterdagnacht drie jon-
gens het lichaam van de heer Georg Ho-
gendoorn uit Vorden. De gealarmeerde po-
litie en dokter konden slechts de dood vast-
stellen. Het slachtoffer moet met zijn
bromfiets na 13 meter door de berm te heb-
ben gereden tegen een boom zijn gereden
en vermoedelijk op slag zijn gedood.

Diefstal antiek
Voor vele tienduizenden guldens aan an-
tiek alsmede 6 kostbare jachtgeweren is op
klaarlichte dag op maandag ontvreemd uit
de woning van de heer P.A. Baron van der
Borch tot Verwolde. De daders kwamen

binnen via het dakraam en verlieten de wo-
ning door de voordeur.
De eigenaar had de woning voor enige
ogenblikken verlaten. De dieven hebben
dus op de uitkijk gestaan.

Muren beklad
Bij de rijkspolitie is aangifte gedaan van het
bekladden van ramen en muren van het
leegstaande fabrieksgebouw hoek Almen-
seweg/Enkweg.
Onbekenden kalkten met oranje verf hier-
op: „Waar Van Agt verschijnt, verdrogen
zelfs de paardebloemen". Evenzo hebben
onbekenden in de nacht van zaterdag op
zondag tweemaal het Ban de Bom-teken
gekalkt op de Gereformeerde Kerk aan de
Zutphenseweg.

Plattelandsvrouwen
Voor de laatste keer in dit seizoen kwamen
de Plattelandsvrouwen j.L woensdag bij-
een. Voor deze avond was uitgenodigd Op-
perwachtmeester der Rijkspolitie H.G.M.
Gabriël uit Vorden. Deze hield een boeien-
de lezing over „Hoe werkt het politieappa-
raat in Vorden". Na de pauze werden veel
vragen op duidelijke wijze doorhem beant-
woord.

Aan het slot van de avond wees de presi-
dente, mevr. Westerveld, de dames erop,
dat men zich bij mevr. Pardij s kon opgeven
voor de volgende uitstapjes:
Donderdag 10 juni: Het jaarlijkse reisje
naar Duitsland. Dinsdag 22 juni: Stads-
wandeling o.l.v. een gids door Zutphen.
Zaterdag 11 september: Busreis naar het
fruitcorso in Tiel. Hierna wenste ze de da-
mes een fijne zomer toe!

Open brief aan alle kiezers bij
de komende gemeenteraads-
verkiezingen
Op 21 november 1981 demonstreerden
wij met vele duizenden tegen de kernbe-
wapening.
Wij gingen naar huis, gesterkt in de we-
tenschap dat we in ons streven niet alleen
staan.
We blijven waakzaam om onze stem te la-
ten horen wanneer we daar de kans toe
krijgen.
Op 2 juni is daar zo'n kans.
Kiezers, houdt er bij het bepalen van Uw
keuze rekening mee dat Uw vertegen-
woordigers in de gemeenteraden gekon-
fronteerd kunnen worden met vraagstuk-
ken van vrede en veiligheid, ook op lokaal
terrein.
Zorg er voor, dat ook in de gemeentera-
den Uw stem doorklinkt. Doe er wat aan.
Nu kan het.

De 21 novembergroep Vorden

Kontaktadres:
Koch, Lindeseweg 20, Vorden

Fietsdiefstallen
Uit een garage achter een woning aan de
Zutphenseweg is de diefstal van een rijwiel
gemeld. De dader is inmiddels aangehou-
den.
Op 17 mei werd eveneens een rijwiel ont-
vreemd in de stalling bij het N S-station. Dit
rijwiel is inmiddels terugvonden. Vermoe-
delijk betreft het hier een geval van joy-ri-
ding. Bij het zwembad werd op dezelfde
datum een rijwiel ontvreemd. Hetzelfde
gebeur^^pk reeds op 15 mei.
Alle hie^K)r genoemde rijwielen stonden
niet op slot.

Landing zweefvliegtuigen
Twee ^^Bfvliegtuigen van de Amster-
damse Club voor Zweefvliegerij hebben
op 18 mei namiddag om 6 uur een noodlan-
ding gemaakt aan de Geesterinkweg te
Warnsveld. De vliegtuigen waren afkom-
stig van Terlet. De vliegtuigen bleken scha-
devrij en zijn later opgehaald.

Krakers in boerderij
Op 19 mei hebben krakers een boerderij
aan de Rommelerdijk bezet. Deze boerde-
rij was echter wel bewoond. Na overleg met
de Officier van Justitie heeft de Rijkspolitie
de boerderij doen ontruimen. De krakers
bleken inwoners van Borculo te zijn, die op
l juni a.s. het door hen gehuurde zomer-
huisje aldaar moesten ontruimen.

Bekentenis diefstallen
De Rijkspolitie te Zutphen heeft een twee-
tal jongelui uit Zutphen bij het stelen van
rijwielen betrapt. Deze jongelui bekenden
bij verhoor en passant ook een viertal rij-
wielen in Hengelo en Wichmond te heb-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder M.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur..

Bekendmaking uitslag gemeenteraadsver-

kiezingen
Evenals vorige week willen wij er uw aan-
dacht op vestigen dat de uitslag van de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen be-
kend wordt gemaakt in het Dorpscentrum
te Vorden. Dit in tegenstelling tot de uits-
lag van de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen, die bekend werd gemaakt in de boer-
derij nabij het kasteel. U bent op 2 juni aan-
staanden van harte welkom in het Dorps-
centrum.

Ophalen van huisvuil
Op maandag 31 mei (2e Pinksterdag) zal er
geen huisvuil opgehaald worden. Dit zal
één dag later gebeuren, op dinsdag l juni
1982. Uiteraard geldt dit slechts voor het
betreffende gedeelte van het buitenge-
bied.

Plaatsing van nieuwe glascontainers
Zoals bekend veroorzaken de huidige me-
talen glascontainers nogal wat geluidsover-
last. Om deze overlast terug te dringen zul-
len in de week van 21-25 juni 1982 deze
containers vervangen worden door zoge-
naamde geluidarme containers. Deze zijn
vervaardigd van plastic, zodat het geluid
van glas op metaal niet meer voor zal ko-

men. Verwacht wordt dat hierdoor de ge-
luidsoverlast sterk teruggedrongen zal
worden.

Loslopende honden
Regelmagi wordt geconstateerd dat wan-
delaars met loslopende honden op het ter-
rein van het Kasteel komen (gemeente-
huis). Hierdoor, kan de flora en de fauna op
dit terrein verstoord worden. Wij verzoe-
ken u daarom met klem om honden in deze
fraaie omgeving aangelijnd te houden.

Verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de tui-
nen van het landgoed "De Wiersse" op 30
en 31 mei 1982, hebben burgemeester en
wethouders besloten om de volgende ver-
keersmaatregelen te treffen:

- instelling van een parkeerverbod voor
beide zijden van de Brandenborchweg,
het gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan, op 30 en 31 mei 1982
van 09.00 tot 18.00 uur;

— afsluiting van de Wiersserallee voor alle
verkeer behalve voetgangers gedurende
de bovengenoemde dagen en tijden.

Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman zal op 27 mei a.s.
niet in de gelegenheid zijn het wekelijkse
spreekuur te houden.

Publicaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan mw. H.M. Keune - Oon, Nijver-

heidsweg 4 te Vorden, voor het vergro-
ten van een leslokaal.

2. Aan de heren H.G. Bakker en H.E.
Groenendal, Mulderskamp 2 en 4 te
Vorden, voor het vergroten van een dak-
kapel aldaar.

ben gestolen alsmede afgelopen zaterdag
bij de Vivo-markt in Vorden een rol gaas te
hebben ontvreemd.

Schoorsteenbrand
Op Hemelvaartsdag namiddag 8 uur moest
de brandweer uitrukken voor een schoor-
steenbrand aan de Onsteinseweg te Vor-
den. Een allesbrander schijnt de aanstich-
ter te zijn. De brandweer was even tevoren
uitgerukt voor een soortgelijke melding in
Warnsveld.

Inbraken
Bij de families H. en K. aan de Beeklaan te
Wichmond is in de vroege ochtend van He-
melvaartsdag ingebroken. Er wordt alleen
geld vermist. Bij de ene woning troffen de
dieven het dat de achterdeur niet was afge-
sloten. Bij de andere woning kwamen zij
binnen via het bovenlicht van de achter-
deur.

Beenbreuk bij aanrijding
Een bromfietser uit Goor verleende op de
kruising Almenseweg/Lage Lochemse-
weg geen voorrang aan een auto, bestuurd
door R. uit Almen. De bromfietser liep een
onderbeenbreuk op en werd vervoerd naar
het Spittaalziekenhuis.

Uit de bocht
In de vroege ochtenduren van vrijdag 21
mei vloog een wagen bij Wientjesvoort uit
de bocht. De auto tolde om zijn as, ver-
dween in de berm, werd teruggekaatst,
tolde vervolgens weer om zijn as en ver-
dween ten tweede male in de bermkant.
De auto werd bestuurd dcj^^&\ Duitse
jongeman, die niet in het^BInt was van
een rijbewijs.
Hij en zijn medepassagier kwamen met de
schrik vrij. De auto liep voor en achter be-
hoorlijke schade op.

Pinksteren 1982
Het Pinksterfeest staat voor de deur! Gods
Geest blijft echter niet voor de deur staan,
maar komt in de huizen, in de levens, in de
harten van mensen. De beweging van de
Kerk = de gemeenschap VAN DE HEER
komt op gang en blijft in beweging, de tij-
den door. Dat feest, dat gebeuren vieren we
de komende week-wende. We nodigen u
uit het mee te vieren in de kerkdiensten die
in alle kerken in Vorden en de Kranenburg
gehouden worden.

Pinkster-gezinsdienst
Op de vroege morgen van de 1ste Pinkster-

, dag, a.s. zondag 30 mei, wordt er D. V. in de
Hervormde Dorpskerk een PINKSTER-
GEZINSDIENST gehouden in samen-
werking met Zondagsschool, Jeugdkerken
Jeugdkoor "Inter-Christ".
Liturgieën worden gestencild en uitge-
reikt. De leiding van de Zondagsschool
"Jachin" heeft aan de kinderen de volgen-
de uitnodiging meegegeven:
Op zondag 30 mei is er geen Zondags-
school maar vieren we het Pinksterfeest
mee in de GEZINSDIENST in de Her-
vormde kerk, de vroeg-dienst. De kinderen
van de Zondagsschool uit het Medler en
Vorden zijn daar samen met hun ouders
van harte welkom.

Het is de bedoeling dat de kinderen tijdens
de dienst bij hun ouders zitten. Voor kinde-
ren die alleen komen, staat er iemand van
de leiding van de Zondagsschool bij de in-
gang van "de Voorde". Ze, de kinderen
moeten er dan wel op tijd zijn, uiterlijk tien
minuten voor de gezinsdienst in de kerk
begint. Kinderen uit het Medler die alleen
komen en geen vervoer hebben, worden
om tien over acht bij het Clubgebouw in
het Medler verwacht. Ze kunnen dan met
iemand meerijden naar de Dorpskerk.
Ja, iedereen is zeer welkom in de Pinkster-
gezinsdienst, de vroeg-dienst op de 1ste
Pinksterdag.

Pinksterdienst
Na de (vroege) Pinkster-gezinsdienst
wordt in de Herv. dorpskerk op het beken-
de uur de Pinksterdienst gehouden. De
cantorij o.l.v. mevr. Kok-ten Broeke hoopt
weer aan deze feestelijke dienst mee te
werken. De liturgie wordt gestencild uitge-
reikt.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Koffie na de
Pinksterdienst
Net als in vorige jaren is er na de Pinkster-
dienst voor gasten/vakantiegangers/sters
weer de gelegenheid om samen met de ge-
meenteleden koffie te drinken in "de Voor-
de" gelegen achter/naast de dorpskerk.

Het zou fijn zijn dat inderdaad ook ge-
meente-leden daar komen voor het contact
met eventuele gasten. En natuurlijk ook
voorde koffie !

Gezamenlijke dienst op
2e Pinksterdag
Op de 2de Pinksterdag, maandag 31 mei,
zal er, zo is de planning, een gezamenlijke
Pinksterdienst gehouden worden van de
Gereformeerde kerk en de Hervormde ge-
meente en wel in de Hervormde dorpskerk
te Vorden. U bent er hartelijk welkom.

Pinksterfeest
zendingsfeest
Pinksterfeest is ook zendings-feest. Gods
Geest zendt mensen met een Goede Bood-
schap de wereld in. In vele kerken is de col-
lecte bij de uitgang op Pinksteren dan ook
bestemd voor het zendingswerk. Zo ook in
de Vordense dorpskerk. In het Kerkblad
voor de Hervormde Gemeente, dat in de
week na Pinksteren verschijnt, wordt een
zendingsfolder en zakje bijgevoegd. De
heer H.S.J. Albers, secretaris-penning-
meester van de gemeentelijke zendings-
commissie schrijft er over in de rubriek
Zending van genoemd Kerkblad.
Graag verwijzen we hier naar zijn berich-
ten.

Dorpskerk in de
zomer open
Ook deze zomer zal de Hervormde Dorps-
kerk weer enkele dagdelen geopend zijn
voor bezichtiging en ook als stilte-centrum
en wel op dinsdagmorgen, woensdagmor-
gen en donderdagmiddag; in de maanden
juni, juli en augustus. Enkele gemeentele-
den treden weer op als gastvrouwe/gast-
heer. Er is een leestafel ingericht; ook zijn
er folders over het kerkgebouw en over het
dorp Vorden verkrijgbaar, alsook ansicht-
kaarten van de kerk. U bent er welkom
met en zonder gasten.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: A. Gotink en A.H.M.
Gillis.
GEHUWD: Th. C. van Dorsten en M.G.
Teger: F.G.A. Versteegh en M. Bazuin: H.
Lammers en A.E.J. Dekkers: G.J. Raterink
en B.H. Fokkink.
OVERLEDEN: A.C. Meijlink-Berg-
meijer, oud 89 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Pinksteren 30 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra (geen kindernevendienst) 19.00 uur
ds. A. Buys, Silvolde G.
31 mei 10.00 uur ds. i. Veenendaal, Gez.
Dienst in N.H. Kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 30 mei 1ste Pinksterdag 8.30 uur
Ds. J.C. ' Krajenbrink, Pinkster-gezins-
dienst i.s.m. Zondagsschool, Jeugdkerk en
Jeugdkoor "Inter-Christ".

10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink, Pinkster-
dienst m.m.v. De Cantorij. Koffie na de
dienst in "de Voorde".
Maandag 31 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur
Ds. J. Veenendaal, Gezamenlijke Pinkster-
dienst.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 29 en zondag 30 mei dr. Vaneker,
tel 2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 mei
dr. Warringa, tel. 1277. Tevens de komen-
de week avond en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zondag 30 en maandag 31 mei P. Scheep-
maker, Ruurlo, tel. 05735-2512.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, Tel. 1262, Graag bellen
voor half 9.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072, Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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





Langs deze weg willen wij ie-
dereen danken voor de belang-
stelling en deelneming die wij
mochten ondervinden bij het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

GERRITJE
VLOGMAN-KAPPERT

Uit aller naam:
B.G. Vlogman

Vorden, mei 1982

Voor de vele hartelijke blijken
van medeleven welke wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn geliefde vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

JOHANNA REINIRA
GARRITSEN-TER BOGT

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

fam. G.J. Garritsen

Kranenburg, mei 1982
Hamsveldseweg 12

Hartelijk dank aan allen, die
door hun felicitaties, bloemen
en geschenken, ons 40 jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

A. MEIJERINK

R. MEIJERINK-

KORENBLIK

Vorden
Ruurloseweg 9.

Hartelijk dank voor uw gewel-
dige belangstelling, bloemen
en kado's etc. bij ons 25 jarig
huwelijk.

SIEGINE PLANTING
AAD SCHIPPER

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ka-
do's, ontvangen bij ons huwe-
lijk, onze hartelijke dank. Het
was een onvergetelijke dag.

JOHAN BOLINK

WILMABOLINK-

GROOTENZERINK

Vorden, mei 1982
't Hoge 9

Te koop: mooie jonge konij-
nen
H. Snellink, Bekmansdijk 4
Tel. 05752-6876.

Te koop: 1,8 ha kuilgras
Briefjes inleveren voor 29 mei
12.00 uur.
G. Hummelink, Spiekerweg 4,
Vorden.

Te koop: 2,25 ha. kuilgras
AA. Walgemoet, Deldense-
weg 11, Vorden.
Tel. 05752-2964.

Te koop: ca. 1 ha. kuilgras.
Briefjes inleveren voor vrijdag-
avond 20.00 uur.
G.J. Brummelman, Spieker-
weg 1.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TCNKA1E

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

LICHTVOETIG!

Lekker lopende
leren muil met
leren voetfaed en
devhafc,
toch voor maar

M^KKINK
Nicuwsiad 1 4 - Vorden Iel

Voor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate certi-
form en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
lock naar

CONFECTIE t N MODt

28 mei wordt onze trouwdag.
Om 14.30uurtrouwenwij in het gemeente-
huis „kasteel Vorden"

In de gereformeerde kerk te Vorden zal ds.
Jaap Zijlstra om 15.15 uur ons huwelijk ker-
kelijk inzegenen.

De receptie zal zijn in café „'t Medler", Ruur-
loseweg 114, en begint om 18.30 uur en
duurt tot 20.00 uur.

Irenelaan 13 Bennekom.

HERMIEN BARGEMAN
en

HENK BUIST

geven u hierbij kennis van hun voorgeno-
men huwelijk dat zal plaatsvinden op don-
derdag 3 juni aanstaande om 14.30 uur in
het Gemeentehuis van Vorden.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.30 tot
18.00 uur in Hotel „Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Apeldoorn, mei 1982
Kapelstraat 52

Vrijdag 28 mei zijn wij 121/a jaar getrouwd.

We hopen die dag met onze kinderen te vie-
ren op zaterdag 29 mei 1982.

Receptie van 14.30-16.30 uur in café-rest.
„de Boggelaar", Vordenseweg 32, Wams-
veld.

JAN EN GERDAv.d. BRINK

7234 ST Wichmond, mei 1982
Lankhorsterstraat 17.

In plaats van kaarten

Op Dinsdag 1 juni a.s. zijn onze ouders

HENK en DIENIE KLEIN HANEVELD

25 jaar getrouwd.

We hopen dit te vieren in café Restaurant
„De Boggelaar", Vordenseweg 32, Warns-
veld, receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Gertie en Wilma
Erik en Tiny - Dennis
Janet en Rinie

7231 RD Warnsveld, mei 1982
„Klein Starink"

Als u ons wilt feliciteren bent u welkom van
16.00-17.30 uur in Café Restaurant „de
Boggelaar", Vordenseweg 32, Wamsveld.

7203 GS Zutphen
Slindewaterstraat 62

Donderdag 3 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijksfeest te vieren

H J. BRINKS
J. BRINKS-VAN WEU

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

7251 XD Vorden, mei 1982
B. van Hackfortweg 34

1942 1982
Op 3 juni hopen onze geliefde zuster en
zwager oom en tante

HJ. BRINKS
J. BRINKS-VAN WEU

hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren.

In plaats van kaarten
§

21 december 1981 waren wij 25 jaar ge- $
trouwd.
Op zaterdag 5 juni 1982 hopen wij dit dank-
baar met onze kinderen te vieren.

DINY en HENK BERENPAS

Canada: Cobus en kinder
Zutphen: Gerrie

VAKANTIE
Onze herensalon is van 7 t/m 21 juni

GESLOTEN
Kapsalon

BEERNING
Raadhuisstraat

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 31 mei t/m 5 juni

Levensmiddelenbedrijf

ESKES

25 en 26 juni

OPEN HUIS
dierentehuis „de Bronsbergen"

Heeft u boeken of andere spulletjes voor de f ancy-
fair, bel dan 3114, D. te Velthuis-Bannink.

De stem van de
gewone Vordenaar
moet ook kunnen
doorklinken in uw
gemeenteraad

2

PvdA

Naaimachinehandel Dierenspeciaalzaak
BORGONJEN

Maakt hiermede bekend, dat met ingang van
maandag 21 juni de artikelen van de dierenspe-
ciaalzaak in kleinverpakking wordt beëindigd.
Al onze clientèle waarvoor we deze beslissing be-
treuren, onze hartelijke dank voor het steeds ge-
noten vertrouwen.
Voor eventuele bezorging kunt u zich opgeven
aan de zaak Kerkstraat 13.

Anna en Bernard Borgonjen

Kerkstraat 13, Tel. 05752-1385

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

Het Hoge 20 - Vorden

WEEKKN ALLER!!
Witte damesmoliere met openge-
werkt voorblad f O C
Normaal f 39,90 deze week T «jOi~

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Programma 1982

Punt 5
Het realiseren van
nog enkele wensen
op sociaal-cultureel
gebied.

Deze betreffen: het be-
vorderen van de moge-
lijkheid voor het tot
stand brengen van een
buitenmanege, het in-
standhouden en uit-
breiden van de voorzie-
ningen op de Kranen-
burg en het stimuleren
van de recreatie voor
de jeugd in de gemeen-
te o.a. door aanleg en
onderhoud van speel-
gelegenheden zeker nu
er geen speeltuinvere-
niging meer is.

Stem

straks

op het

Dat is een partij

die doet wat ze

belooft!

Bestel voor de Pinksteren zo'n heerlijke

koude schotel
Huzaren vleessalade
Russische eieren
Zalmsalade

Onze koks maken er iets moois en lekkers van.

A.N.W.B. Bonds Restaurant

„de Rotonde
Telefoon 1519, Vorden.

it

Onderhoud-
Nieuwbouw-
Renovatie-

Dekker Electro B.V
Zutphenseweg 8, Tel. 2122

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

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

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van het

"SLOTBAL"
van de voetbalvereniging Vorden.

Het "SLOTBAL" wordt gehouden op zaterdagavond 29 mei 1982 in het "Pan-
toffeltje".
Aanvang 20.00 uur. Muziek: de "Starlights".

Verder de bekendmaking en/of huldiging van:

- Elftal van het seizoen 1981-1982
- Sportiefste elftal van het seizoen 1981-1982
- Bijzondere huldiging
- Prijsuitreiking van het "Mixtournooi"

Om dit "SLOTBAL" tot een succesvolle afsluiting van het seizoen 1981-1982 te
maken hopen wij u als lid/donateur of adverteerder van de voetbalvereniging
Vorden op deze avond te kunnen begroeten.

Namens de voetbalvereniging.
Vorden:
de Aktiviteitencommissie

noaoh
Drie dolle dagen bij NOACH
Wij moeten ruimte maken voor onze nieuwe
collectie.
Daarom bieden wij u onze totale voorraad aan
tegen

HALVI PRIJZ N

Zutphen
Boliestraat 22

Tel. 08340-40376
Korte Hofstraat 14
Tel. 05750-15421



Smith chipito
kaas of pinda
van 0.99 voor

079
Cocosmacrone
pak 6 stuks
van 1.98 voor

Bolletje
beschuit
per rol
van 1.05 voor

Q89
Van Houten
choc. repen
pak 5 stuks
van 2.75nu voor 179
Gebak melange^
pak 250 gram
van 1.98 voor

479
Cote d'or
choco toffof
super toff
per zak
van 2.09 voor

Unox ragouts
diverse smaken
van 2.69 voor

Ad van Geloven
sateh
van 1,59 voor

Chateau du Bousquet '79
een rode wijn
van goede
kwaliteit.
van 7.95 nu voor

Grolsch bier
krat 20 pullen
VS prijs

Bonduelle
doperwten
extra fijn^
1/1 blik
van 2.59 voor

sterprijzehfestival
ij uw VSmarht!

Houtskool
baal 2 kilo
van 4.35 voor

3?s

Briketten
baal 3 kilo
van 5.75 voor

U

dubbel
barbeque

Hibachi
nu

Geldig van 27/5 • 29/5

Echte Hollandse
Biefstuk
100 gram

Runder-
gehakt
heel kilo

098
Varkensfilet-
rollade
500 gram

Q48

Geldig van 27/5 • 29/5 '82
Kent u ze....de Topaz man-
darijn kruising tussen
mandarijn en sinasappel.
Heerlijk van smaak makkelijk
te pellen en
barstens vol sap.
10 stuks 495

Varkensfilet-
lapjes
500 gram

058
Dinsdag:
Magere
Speklappen
heel kilo

Snijworst
150 gram 449

7*»

Schaal rauwkostsalade,
samengesteld uit witte kool-
b/e tjes-wortel-prei-komkommer
Iets peper, zout en salata na
eigen smaak toevoegen. U zult
verrast zijn.
Gezond en
heerlijk nu

250 gram 1e kwaliteit
Champignons
onze vaste prijs
is 1.98....nu...
Paprika rood of groen,
je kunt er veel
mee doen
2 stuks

j l \S^I f,

495
Voor uw heerlijke pan groen te-
soep, grof gesneden
Boeren- " m Oö
soepgroente +i Olr
zak 400 gram t •

Claerijn
jonge
jenever
1 literfles 1575

Guy Gautier
cognac
fles nu 18?5

Coberco
slagroom
1/4 liter
van 1.82 voor

459
Jacky mannequin
yoghurt
3 smaken,
500 gram
van 1.75 voor

149

Weense snijder
800 g ra m
gram gesn.

198
Melkbollen
9 stuks
nu

209
Chocolade
hazelnootcake

400 aram
van 3.59 nu voor

325
Carnaby g
hazelnoor
schuimtaart
1 kilo
van 11.95 voor

rote

095

Goudse kaas
jong belegen
kilo

945
Brie v.d. mat
100 gram 149
Paturain
80 gram
van 2.30 voor 179
Servitas
kostloze kaas
doos 8 punten
van 1.95 voor

129

Extra aanbieding zolang de
voorraad strekt: roodstenen

ledereen Is verrast over hetnHangpOt+
grandioos assortiment perk- \lfuchsia

fuchsla's prijzen stijgen maar.
Uw VS markt heeft voor u deze

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ •̂••̂ •î ^H^

Bos ó 10 stuks prachtige
Lange rozen
met aratis zakj
subsrral

Woensdag:
Gehakt
50% varkens
50% rund. Kilo

Strandset
emmer,
schepje
zeef enz.
van 4.95
voor

Gekookte
varkenslever
150 gram

VLEESWAREN
Gebraden
rosbief
100 g ra m

Arderjfr
rollade
100 gram

VLEESWAREN
Johma
komkommer-
salade
150 gram

Veertjesbed

van 34.95 voor
Johma
ravigotesaus
150 gramSlagers

achte Johma
huzaren salade
kant&klaarbak
1 kilo nu

Delial
zonnebrandolie
125 ml.
van 6.75 voor Pate's

diverse soorten
150 gram

Coca-cola
per blikje
van 0.99 nu voor

Borbeque-
worstjes
pak 6 stuks nu

Nivea
zonnebrandolie
125 ml.
van 7.50 voorO.B. tampons

normaal of speciaal
pak 20 stuks
van 3.35 voor

.~*a tandpasta
öj paka2tubes+

tandenborstel
a, ui von 6.25 voor
i . r.

Geldig van 27/5 • 2/6 '82 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VORUFN
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Verkiezingsprogramma WD - afdeling Vorden
In de Gemeentepolitiek, waarin het besturen van bovenaf steeds meer plaats maakt voor
een bestuur dat zijn oor te luisteren legt bij de burger en diens eigen verantwoordelijkheid
bevordert, zijn de liberale beginselen van de WD actueler dan ooit.
In ons Gemeenteprogramma worden dan ook in samenhang met elkaar vooropgesteld:

1. VRIJHEID
Liberale politiek betekent: de nadruk leggen op de individuele burger en de mogelijkhe-
den voor diens ontplooiing. Centraal staat de ontwikkeling van ieder mens.
De overheid is voorwaardescheppend.

2. VERANTWOORDELIJKHEID
Het is zaak de burger de kans te geven eigen verantwoordelijkheid te dragen door open be-
stuur en de burgers daarbij zoveel mogelijk te betrekken (betrokkenheids-democratie).

3. VERDRAAGZAAMHEID
Respect voor andermans overtuiging en standpunt. Democratie is méér dan de helft -l- één.

4. SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
Het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen met het in zijn waarde laten van ieders
persoonlijkheid. Helpen waar de burger individueel of als groepering in he,t gedrang komt
met het doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid van elk individu.

5. GELIJKWAARDIGHEID
Het wegnemen van de maatschappelijke oorzaken die ongelijkheid tussen burgers ten
aanzien van hun ontplooiingskansen scheppen, staat voorop. Vrijheid en verantwoorde-
lijkheid behoort ieder mens toe te komen zonder enige vorm van discriminatie.

Het mag niet verstarrend werken en voldoende flexibiliteit bezitten om op eenvoudige wij-
ze gewenste aanpassingen te realiseren.
In goed overleg kunnen de gemeente in de regio (gewest) de groei op elkaar afstemmen,
waarbij gestreefd moet worden naar maximale woningbouw gezien de vele woningzoe-
kenden die nog steeds wachten.
De kleine kernen zullen enige groeimogelijkheden moeten behouden om de leefbaarheid
in stand te houden.
De aantasting van de woonvrijheid door middel van kettingbedingen, boetebepalingen en
gebondenheidsverklaringen is, behoudens zeer bijzondere gevallen, onjuist.

Grondpolitiek
Spreiding van macht in de zin van zoveel mogelijk ontplooiingskansen voor iedereen, is
ook uitgangspunt voor onze grondpolitiek. Een liberale grondpolitiek laat zich leiden door
het beginsel dat een ieder recht moet hebben grond in eigendom te verkrijgen. Eigen
grondbezit vormt een uitstekend evenwicht tegen welke machtsconcentratie dan ook en is
een van de middelen voor het vormen van een eigen bezit.

Milieubeheer
Het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van ons leefmilieu is een taak voor iedere
burger individueel en tevens een overheidstaak. Bij de uitvoering van haar milieubeleid
weegt de gemeente de verschillende vaak tegenstrijdige belangen van inwoners en bedrij-
ven zorgvuldig af. Zij dient te streven naar een maximum aan rechtvaardigheid en rechts-
zekerheid voor ieder natuurlijk of rechtspersoon.

Deze vijf uitgangspunten zullen als richtsnoer dienen in de te voeren practische gemeente- \Velzyn
politiek. Op basis hiervan evenwicht zoeken tussen Vrijheid, Verantwoordelijkheid en De-
mocratie.

Plaats en taak van de gemeente in ons staatsbestel
De WD bepleit de organisatie van ons binnenlands bestuur in drie lagen, waarbij de pro-
vincies de werkelijk regionale taken gaan vervullen. In afwachting daarvan dienen de ge-
westen te blijven funtioneren met een democratische bestuursopzet, die zoveel mogelijk
een direct gekozen algemeen bestuur benadert. Voor men verdergaat reorganiseren in het
binnenlands bestuur dienen eerst de taken en bevoegdheden van de bestuursleden te wor-
den vastgelegd. Tegen centralisatie ten gunste van rijksorganen dient te worden gewaakt.

Doelmatig bestuur
Doelmatig toekomstgericht bestuur is nodig, omdat de gemeentelijke taken steeds toene-
men en de financiële middelen relatiefachterblijven. Soepele aanpassing aan telkens weer
andere eisen en richtlijnen is nodig, wil men niet stuk lopen op de werkelijkheid. Een op de
burger gericht open bestuur vraagt om de juiste mentaliteit van bestuurders en ambtena-
ren en moet met kracht worden bevorderd door:
a. openheid en openbaarheid
b. inspraak en participatie
c. vormgeving van participatie en zelfwerkzaamheid
d. goede rechtsbescherming voor de individuele burger

Welzijn is een persoonlijke ervaring, die deel uitmaakt van de onaantastbare levenssfeer
van ieder individu. Het is niet de overheid die beslist wat welzijn is of moet zijn, maar de in-
dividuele mens zelf. De overheid kan het welzijn slechts bevorderen. Onmisbaar voor het
welzijnswerk is dus het particulier initiatief (vrijwilligerswerk) en bij het opstellen van wei-
zij nsplannen moeten de burgers in ruime mate worden betrokken.
Welzijnsbeleid is een schakel tussen de gemeenschap en diegenen die niet in staat zijn hun
eigen welzijn te laten meedraaien in het totale maatschappelijke gebeuren.

Onderwijs
Iedere jonge burger dient via het onderwijs de mogelijkheden te krijgen zich te ontwikke-
len tot volwaardige volwassene, die zelfbewust mede bepalen kunnen hoe men in onze sa-
menleving zal kunnen functioneren.
Leerlingen met een achterstand of handicap moeten extra aandacht krijgen.
De ouders moeten betrokken worden bij de ingrijpende veranderingen, vernieuwingen en
experimenten. De vrouw dient evenals de man de kans te krijgen zich naar eigen inzicht te
ontplooien. Het is noodzaak het onderwijsbeleid zo soepel mogelijk in te passen in alle ver-
nieuwingen, die zich in de onderwijswereld aandienen, waarbij kwaliteit, doelmatigheid
en waken tegen eenzijdigheid een eerste vereiste is.

rra

Het College van B en W
Het College van B en W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente uit de gehele raad en
niet van een bepaalde groep of meerderheid.
De vorming van een afspiegelingscollege dient te worden nagestreefd.
Het nieuwe college stelt na zijn verkiezing een globaal beleidsplan op voor de komende
vier jaar en betrekt de raadscommissies bij de voorbereiding.
Daarna stelt de raad het beleidsplan vast. Daar de omstandigheden zich telkenmale wijzi-
gen, dient het beleidsplan globaal te zijn, daardoor is het mogelijk dit planjaarlijks te toet-
sen, bij te stellen en detailonderdelen vast te stellen.

Financieel beleid
De jaarlijkse vaststelling en bijstelling van doeleinden, activiteitenprogramma's, vertaald
in begroting en investeringsplannen, moeten uitgroeien tot een taakstellend karakter van
de jaarbegroting, gebaseerd op werkehjke cijfers.
Een sluitende begroting behoort de hoeksteen te zijn voor een verantwoord financieel be-
leid. Voorwaarde hiervoor is: de beheersing van het uitgavenpatroon binnen het raam van
de mogelijkheden.
Instrumenten hiervoor zijn:
a. scherpe kostenbewaking
b. prioriteitenstelling
c. benutting van automatisering
d. vermijden van structurele uitgaven, die de beheersing van het budget aantasten
e. geen uitvoering van taken door de gemeente, die evengoed of beter door het bedrijfsle-

ven kunnen worden uitgevoerd
f. meerjarenbegrotingen.

Aangezien de mogelijkheden bij de burger zijn gereduceerd tot beneden de nullijn, is een
lastenverhoging niet aanvaardbaar. De Onroerendgoedbelasting mag géén instrument
zijn tot inkomensoverdracht.

i

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid moet er op gericht zijn de ambtelijke medewerkers zoveel mogelijk
ontplooiingskansen en eigen verantwoordelijkheid te geven.
Het zich verder bekwamen van gemeentelijke medewerkers dient gestimuleerd te wor-
den. Indien er behoefte bestaat aan halve dagtaakbanen of gedurende een aantal dagen per
week kan, als de werkzaamheden dit toelaten, medewerking worden gegeven.

Openbare orde, hulpverlening, veiligheid
Een goede bemanning, een goede uitrusting met adequate technische middelen is voor
politie en brandweer een eerste vereiste. Zij moeten zich verzekerd weten van de morele
steun uit de bevolking om goed te kunnen functioneren.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het ruimtelijk beleid moet evenwichtig, doelbewust en dynamisch zijn, het dient op het
juiste niveau plaats te vinden, n.l. zo dicht mogelijk bij de burger omdat het zijn leefomge-
ving aangaat.

recreatie
De overheidsinspanningen voor sport en recreatie moeten er op gericht zijn de voorwaar-
den te scheppen voor een gezonde ontplooiing, maar de verantwoordelijkheid daar te leg-
gen waar zij hoort, n.l. bij de deelnemers zelf.
De geor^fcteeerde sport vervult een zeer belangrijke rol in de vorming enj^fctijdsbeste-
ding varWnze bevolking. ^^
In dit kader kan met name de Vordense Sportfederatie van onschatbare waarde zijn als in-
termediair tussen overheid en particulier initiatief.

Sociaal-economisch beleid
Een van de belangrijkste doelstellingen van het sociaal-economisch beleid in Nederland
betreft de zorg voor een zó volledig mogelijke volwaardige werkgelegenheid. De aandacht
die gericht wordt op het terugdringen van de werkeloosheid is een zaak van zeer hoge prio-
riteit voor alle overheden, dus ook voor het gemeentebestuur. Een noodzakelijke voor-
waarde voor het aantrekken van meer werkgelegenheid is het beschikbaar hebben van ter-
reinen en, waar enigszins mogelij k, moet medewerking worden verleend aan gewenste uit-
breidingen van bestaande bedrijven.
Inzicht in de knelpunten van het sociaal-economisch gebeuren, regelmatig contact met
werkgevers- en werknemersorganisaties, verantwoord milieubeleid, een ruimtelijk beleid
dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering niet wezenlijk belemmert zijn factoren die
met een gecoördineerde aanpak vanuit de velerlei gemeentelijke discipline een positief ef-
fect kunnen sorteren in het sociaal-economisch beleid.
Vanwege de relatfef grote invloed die de gemeentelijke overheid kan hebben op een ge-
zonde ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf en het ambacht, verdienen deze secto-
ren, naast het feit dat hiermee relatief veel arbeidsplaatsen in het geding zijn, onze bijzon-
dere aandacht. Veelal is hier sprake van schone, arbeidsintensieve en hoogwaardige ar-
beid.
Als bron van werkgelegenheid in de nabijheid van de woning, dienen deze facetten niet te
worden onderschat zodat niet te snel de kwalificatie „onaanvaardbaar" tot eliminatie uit
een traditioneel gemengd gebied zal leiden.
Landbouw en veeteelt vormen in onze gemeente een heel belangrijke bestaansbron voor
een grote bevolkingsgroep en de agrarische sector is de grootste grondgebruiker. In dit ver-
band vragen natuur- en milieugroepen veelvuldig de aandacht.
De agrarische sector echter, als drager van een groot deel van onze nationale betalingsba-
lans, dient door de gemeente een groot gewicht te worden toegekend.
In de voorschriften voor de bestemmingsplannen is vaak ten aanzien van de ontwikkeling
en ontplooiing van de bewoners van het buitengebied een reeks bepalingen opgenomen
die het functioneren van die landbouw niet centraal stelt. Stimulering van in onze gemeen-
te passende agrarische ontwikkeling, een gelijk voorzieningenniveau van de openbare
nutsvoorzieningen (b.v. gas) en de bereikbaarheid van de bedrijven is een zaak waarvoor
mag worden gestreden.
Erfbeplanting dient te worden gestimuleerd (overheidssteun) om de landbouw een blij-
vend predicaat als behartiger en beheerder van het landschap te blijven verlenen.
De intensieve bedrijfsvormen worden steeds meer met de hinderwet geconfronteerd. Op
zich is het terecht dat bedrijven, die industriële vormen aannemen, met dezelfde normen
worden-beoordeeld als andere bedrijven, maar wel dient in de buitengebieden de agrari-
sche bedrijvigheid primair te zijn: wie geen mest wil ruiken, moet er niet gaan wonen!

Verkeersvoorzieningen
Ten aanzien van verkeersplannen in onze gemeente dient te worden gewaakt dat een ge-
deelte van onze bevolking niet de dupe wordt van wensen van andere bevolkingsgroepen
voor wat betreft bestaanszekerheid, woonklimaat, leefmilieu, veiligheid en overlast.
In relatie met de financiële consequenties is een zorgvuldige benadering en geleidelijke
aanpassing, in overleg met hogere instanties, noodzakelijk.

R.J. Overbeeke:
Baakseweg wordt slechter
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Financiën merkte de heer R.J.
Overbeeke (CDA) op dat de Baakseweg
jnet de dag slechter wordt. Vooral dat stuk
bij de brug over de veengoot. „De auto
wordt hier 20 centimeter naar links of
rechts "weggeduwd", zo stelde hij. De heer
Beekman (van de dienst gemeentewerken)

bestreed deze opmerking van de heer
Overbeeke. "Naar aanleiding van een
klacht heb ik nog onlangs de weg per auto
gereden met een snelheid van 80 kilometer
per uur en heb ik niets gemerkt". Op voor-
stel van de heer van Overbeeke zullen bei-
de heren binnenkort samen deze weg
nogeens rijden.
Nu het aantal leerlingen minder wordt be-
pleitte de heer van Overbeeke dat thans in
de hand moet worden gehouden dat de ta-

ken die de schooladviesdienst momenteel
heeft, behouden zullen blijven.
De commissie ging akkoord met de vast-
stelling van de verordening op de heffing
en invordering van rechten in verband met
ontsmetten van veewagens, hoewel de
commissie ervan overtuigd was dat het hier
om een forse verhoging gaat, te weten vijf-
tien gulden per veewagen (voor heen drie
gulden) en zeven gulden vijftig voor de
aanhangwagen (voorheen één gulden).

De heer van Overbeeke drong er opaan om
dergelijke zaken op geregelde, tijden bij te
stellen.

Bejaarden boottocht
Het comité is weer samen geweest om ook
dit jaar weer een boottocht te organiseren,
dit zal dan op maandag 6 september zijn
en wel naar Urk. Houd deze datum vrij.

Wethouder J.F. Geerken:

„Gaarne gesprek met
ouders over fietscross-
baan"
Tijdens de raadsvergadering van de ge-
meente Vorden die overigens nog geen
tien minuten in beslag nam, deelde wet-
houder J.F. Geerken dinsdagavond op vra-
gen van de heer C.Chr. Voerman (CDA)
mede dat hij gaarne zag dat de ouders van
de jongens die zich uitleven op de fiets-
crossbaan aan het Wiemelink kontakt op-
nemen met gemeentewerken opdat dan
gezamenlijk bekeken kan worden in hoe-
verre de veiligheid gewaarborgd kan wor-
den en of er eventueel nog andere voorzie-
ningen getroffen moeten worden.
Enkele weken terug had de heer Geerken
nog een gesprek met één der ouders waar-
bij hem de toezegging was gedaan dat de
ouders via een stencil zouden worden op-
geroepen. „Tot dusver heb ik echter nog
geen reaktie gehad", aldus de heer Geer-
ken die ook graag geïnformeerd wil worden
of de crossbaah op zich goed voldoet.
De heer H. Tjoonk (WD) informeerde of
de „hogere instanties" wel akkoord gaan
met de voorgenomen verhoging van drie
gulden tot 15 gulden voor het ontsmetten
van veewagens. Gemeentesekretaris Drijf-
hout dacht van wel. „We hebben de tarie-
ven in jaren niet verhoogd", zo zei hij.

Toerclub organiseert
fietsvierdaagse
De Vordense Rijwiel Toerclub (VRTC) or-
ganiseert op l, 2,3 en 4 juni voor de derde
maal de (avond)fietsvierdaagse. De start is
bij café het Zwaantje aan de Hengelose-
weg.
De routes van 20 en 35 kilometer worden
uitgezet over verharde wegen langs de
mooiste plekjes van Vorden en de buurtge-
meenten. De routes zullen met pijlen wor-
den aangegeven. Als men drie van de vier
avonden fietst, komt men in aanmerking
Voor een fraaie herinneringsmedaille. Een
beker wordt beschikbaar gesteld voor de
vereniging met het grootste aantal deelne-
mers.
Een nieuw element is dit jaar ingevoerd.
Voor mensen die 's avonds om welke rede-
nen dan ook niet van de partij kunnen zijn
is er de gelegenheid om 's middags van start
te gaan. Men is dan wel verplicht, om voor
een medaille in aanmerking te komen, alle
vier dagen te fietsen. Voor de „middagfiet-
sers" is de start eveneens bij café het
Zwaantje.

L.R. en P.C.
De Graafschap
De ponyclub is op Hemelvaartsdag naar
Eibergen geweest, waar de Berkelruitertjes
een groot jubileumconcours gaven op het
gemeenteterrein aan de Berkel. Irma Wol-
tering met Moonlight werd 5e in het B-
springen. Hennie Rietman met Sunny
kreeg een vierde prijs in de klasse bestgaan-
de rijpony en Alies Oplaat met Carla haal-
de een 5e prijs in de L-2 dressuur en een 8e
prijs in het L-springen.
De paarden gingen naar Lochem. Hier
kreeg Martin Roeterdink met Ulex een 2e
prijs in het B-springen. Meerdere combi-
naties bij de pony's en de paarden behaal-
den voorts nog winstpunten in springen en
dressuur zonder echter in de prijzen te
vallen.
Zondag 23 mei kwamen de pony's in Lo-
chem aan de beurt. Opnieuw viel een aan-
tal van hen in de prijzen. Irma Woltering
werd Ie in de B-dressuur en 4e in het B-
springen. Jorien Heuvelink met Arli's
Queen werd ook l e in haar ring B-dressuur
en plaatste zich als 5e in het springen. Jo-
lande Slagman met Ciska kreeg een 4e prijs
in de B-dressuur en een 10e in het B-sprin-
gen. Tenslotte viel ook Alies Oplaat weer in
de prijzen; zij werd ook hier 8e in het L-
springen.
Tweede Pinksterdag gaan de ponyruiters
naar het grote ponyconcours te Geesteren
(450 deelnemers).

Orienteringsrit
"De Graafschapryders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde op He-
melvaartdag een orienteringsrit waaraan
door 52 personen werd deelgenomen.
De rit was uitgezet door de heren G. Ver-
stegen en D. Verstege, terwijl de heer D.J.
Rouwenhorst na afloop aan de volgende
personen de prijzen uitreikte:
A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo; 2. W.D.
Wisselink, Ruurlo; 3. B. Regelink, Vorden;
4. A.C. Weevers, Hengelo.
B-klasse: 1. J. Vruggink, Halle; 2. H.B.J.
Horsting, Vorden; 3. B. Harmsen, Henge-
lo.
Toerklasse: 1. H. van Huffelen, Apeldoorn;
2. P.J. van Huffelen, Epe; 3. A.J.R. Kroe-
sen, Hengelo; 4. D:J. Boesveld, Lochem; 5.
H. v.d. Maat, Wierden.
Poedelprijs A+B klasse: H. Oolbekkink,
Holten. Toerklasse B. Oosterink, Vorden.

Bijeenkomst N.C.V.B.
afd. Vorden
De laatste bijeenkomst van dit seizoen van
de NCVB werd verzorgd door Mevrouw
Dijkema uit Bennekom. Het thema was
Oud worden — Jong blijven. Mevrouw Dij-
kema met haar 79 jaren is een treffend
voorbeeld van jong blijven. Op haar 67ste
heeft zij haar jeugdliefde, schilderen, weer
ter hand genomen. Ze exposeert nog regel-
matig, o.a. in Zwitserland en Amerika.
Als advies gaf ze aan de dames dat ze voor-
al interesses moeten blijven houden, want
dat is gymnastiek voor de hersenen. Beoe-
fen de Agape (dit is de werkelijk onbaat-
zuchtige liefde). Verder moet je jezelf met
een korreltje zout nemen en geen beslag
leggen op jongeren. Ouder worden bestaat
onder meer uit loslaten. Een wijze les van
een wijze vrouw.
Aansluitend las mevrouw Groot Enzerink
een gedicht met betrekking tot dit onder-
werp voor. Een waardige afsluiting van het
seizoen. Tot slot werd iedereen door me-
vrouw Den Ambtman een goede zomer-
tijd toegewenst.

Als afsluiting van het seizoen houdt het
NCVB een uitstapje, dat dit jaar dicht bij
huis plaats vindt, nl. de Vinkenweide te
Brummen. Dames die graag fietsen gaan
per fiets en voor de anderen is er gelegen-
heid met auto's te gaan.
Opgave hiervoor bij de dames Tuenter en
Begieneman.

Feestavond v.v. „Vorden"
De aktiviteitencommissie van de voetbal-
vereniging „Vorden" organiseert zaterdag-
avond 29 mei in bar-bodega 't Pantoffeltje
het jaarlijkse „slotbal". Tijdens deze feeste-
lijke bijeenkomst zal het elftal van het sei-
zoen bekend gemaakt worden; het spor-
tiefste elftal, terwijl Bertus Nijenhuis door
het bestuur in het zonnetje zal worden ge-
zet voor het feit dat hij meer dan 500 wed-
strijden in het eerste elftal van „Vorden"
heeft gespeeld. Tevens zullen deze avond
de prijzen van het mix-toernooi worden
uitgereikt.

OPENSTELLING TUINEN VAN
KASTEEL DE WIERSSE
De tuinen van De Wiersse (één van de acht
kastelen van Vorden) zijn in de afgelopen
jaren door 21.000 natuurbewonderaars be-
zocht. Ongeveer eenderde van de bezoe-
kers bestaat uit tuin- en landschapsliefheb-
bers, die niet alleen jaarlijks terugkeren,
maar die zelfs herhaalde bezoeken in één
jaar afleggen. In 1982 zullen de tuinen, zo-
wel voor trouwe bezoekers als voor diege-
ne, die hun charmes voor het eerst willen
ontdekken, weer opengesteld worden, en
wel:
in het voorjaar op zondag 30 en maandag 31
mei (1ste en 2e Pinksterdag), in de bloeitijd
van de azalea's en de rhododendrons;
in de zomer op zondag 25 en maandag 26 juli,
wanneer de rozen bloeien tussen de bu-
xusvakken van de Franse parterre;
in het najaar op zondag 24 oktober, voor de
herfstkleuren. Entree-
prijs f3,- per persoon. Kinderen tot 6 jaar
gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aan de lijn.
Ligging: de Wiérsse ligt aan de Vordense
Beek, welke de grachten en de vijvers
voedt. De Wiersse is te bereiken via rijks-
weg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf Vorden.
Gratis parkeren (in de schaduw).
Busverbinding: G.S.M.-dienstlijn 50, Zut-
phen-Groenlo, halte Brandenburg (oprij-
laan de Wiersse).
Voor groepen van minimaal 25 personen
bestaat de mogelijkheid om de tuinen op
aanvraag te bezichtigen tel. 05752-
6693. Entree f 3,- per persoon. Bij een
groep van minder dan 25 personen wordt f
75,- berekend.
Alle opbrengsten uit de tuinbezoeken wor-
den gebruikt om de steeds tijgende onder-
houdskosten van de tuinen te kunnen dek-
ken.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorp-
scentrum.
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

8jun. Reisje K.P.O.
2 jun. H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-

strijd
5 jun. H.S.V. de Snoekbaars jeugdwed-

strijd
8 jun. H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-

strijd
15 jun. H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-

strijd
19 jun. H.S.V. de Snoekbaars jeugdwed-

strijd



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet
ABM ligt vanaf heden op de secretarie van de gemeente
Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur een
verzoek met bijlagen van:

1. de heer G.J. Brandenbarg, Zelledijk 1,7251 NB Vor-
den, datum verzoek 1 5 maart 1982, adres inrichting
Zelledijk 1 te Vorden, kadastraal bekend sectie F nr.
2713, om een vergunning ingevolge de Hinderwet
tot het oprichten of in werking hebben van een agra-
risch bedrijf met mestopslag;

2. de heer W.D. Breuker, Almenseweg 58, 7251 HS
Vorden, datum verzoek 25 februari 1982, adres in-
richting Almenseweg 58 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie L nr. 304, om een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten of in werking heb-
ben van een agrarisch bedrijf met mestopslag, alsme-
de de opslag van gasflessen;

3. de heer D. Schouten, Deldensebroekweg 8,7251 PL
Vorden, datum verzoek 28 april 1982, adres inrich-
ting Deldensebroekweg 8 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie N nr. 304, om een vergunning ingevolge
de Hinderwet tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

4. de heer J.W. Nijland, Zelledijk 5, 7251 NB Vorden,
datum verzoek 1 5 maart 1982, adres inrichting Zel-
ledijk 5 te Vorden, kadastraal bekend sectie F nr.
271 5, om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf met
mestopslag alsmede een propaangasinstallatie;

5. de heer H.W.B. Lichtenberg, Lindeseweg 5, 7251
NG Vorden, datum verzoek 24 februari 1982, adres
inrichting Lindeseweg 5, kadastraal bekend sectie B
nr. 1356, om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf met
mestopslag alsmede een propaangasinstallatie;

6. de heer G. Wolters, Lankampweg 1, 7251 PM Vor-
den, datum verzoek 20 februari 1982, adres inrich-
ting Lankampweg 1 te Vorden, kadastraal bekend
sectie N nr. 315, om een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerpvergunningen tegelijker-
tijd met de verzoeken om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van de ontwerp-beschikkingen: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied waar
de inrichting is gelegen in de toekomst te verwachten
ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting, is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld,onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften, waardoor eventueel
gevaar, schade of hinder buiten de inrichting wordt
voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder gedurende één maand na dagtekening van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaats vinden voor 19 juni 1982. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

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

Datum: 27 mei 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

"Geslaagd"
dus...

Gazelle
de "geslaagde"fiets:

• altijd kwaliteit
• prima service

• vele modellen,
maten en kleuren.
Laat je vakkundig

adviseren.
Kom gauw langs bij:

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-7278

PS. GEFELICITEERD! '

GAZELLE fietsen rijden op l
VRFnFSTFTW VianHon ^VREDESTEIN banden

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en parrijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
M«dler - Tel. 0684

Zomer japonnen
Dames wees toch verstandig en kijk voor
Pinksteren eerst even bij De Tuunte
voor iets nieuws, want dan is het
veel geld besparen. Adviesprijs 39,50
en 49,50.
Alleen deze week voor de fantastische
stuntprijs van weektopper 19,95

AN*-
„«*& Zomer rokken

Te kust en te keur ook in rand dessins en ruiten
De adviesprijs is 49,50 en 59,50
Tuunteprijzen 39,50. OQ Eïfl
Ze kosten deze week weektopper

^

Heren zomer kolberts
We hebben alleen voor Pinksteren een zeer speciale
weekaanbieding gemaakt. Al onze
zomer kolberts met adviesprijzen
van 225,- en 250,- en Tuunte prijzen
van 179,- en 198,- zijn alleen deze week 4 /IQ
voor 1 prijs te koop weektopper

Heren zomer pantalons
Grijp Uw kans om bij de goedkope kolberts
een bijpassende pantalon te kopen voor
een spotprijs. Want combineren is in.
Adviesprijs 69,- en 89,-.
Tuunteprijzen 49,50 en 69,50. Alleen
deze week een zeer lage prijs weektopper 39,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

SLAAPZAKKEN
Een goed gevulde kwaliteits slaapzak met katoenen
overtrek, dus makkelijk te wassen. Nergens koopt
U zo'n klasse product voor deze rotprijs.
De adviesprijs is 49,50 weektopper

..&&

35,-
LICHTGEWICHT CAMPINGSTOEL

xS>"5>^
Een heerlijk zittende inklapbare lichtgewicht
stoel voor een fijne weektopperprijs.
De adviesprijs is 35,- weektopper 19,50 Oe mîCÏV

'<&%&•„ fvON „ ..rvv*

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martens
,uidi dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

VOOR U NOG STEEDS PARAAT
ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT
IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

GARANT'S
KQK OP SCHOENEN
Folklore mode uit India met
elegante vlechtgarnering.
Helemaal van leder!

29,95

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wjj vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide tfr-k^ kollektie.

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSB\REN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

uw juwelier

06 juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Desiree
ocrlouingsringen



Programma 1982

Punt 6
Gasaansluiting voor
percelen in
onrendabele
gebieden moet
worden nagestreefd

Het CDA stelt dat in
principe ook onrenda-
bele gebieden op het
aardgasnet moeten
worden aangesloten.
Het is bereid om mee
te werken aan de vor-
ming van een fonds,
waaruit subsidies kun-
nen worden verleend
voor gasaansluitingen
in de buitengebieden.

Stem

straks

op hetCDA
Dat is een part/j

die doet wat hij

belooft!

'Luxaflex' produkten hebben een naam hoog te houden. Ook in buitenzon-
wering doen zij dat. Een kwaliteits merknaam voor een totaal programma in
buitenzonwering.

De 'Luxaflex' zonneschermen zijn in 7 verschillende typen verkrijgbaar.
Zo zijn er speciale zonneschermen voor terrassen en balkons. Het aluminium frame
is bruin of goudkleurig.

Informeert u ook eens naar de 'Luxaflex' buitenjaloezie en het 'Luxaflex'
zonfilter. Voor iedere situatie bieden de 'Luxaflex' zonweringsprodukten de juiste
oplossing. Kom naar uw specialist van 'Luxaflex' produkten.

Wij vertellen u alles over de toepassingsmogelijkheden.

'Luxaflex' buiten-jaloezieën.
De lichtregeling kunt u zelf doseren.

'Luxaflex'zonfilters.
Wel uitzicht, maar geen inkijk.

Zonwering duur
Ja, maar bij ons niet
Bij ons kunt u zonwering kopen tegen messcherpe prijzen.

Wij geven u gaarne een volledige informatie en een vrijblijvende prijsopgaaf.

Zonneschermen 150 breed uitval 100 268,-
Knik arm schermen 300 breed uitval ieo 808,
Rolluik 100 breed 100 hoog 359,

Zonfilter (screen) 100 breed 120 hoog 320,
JalOUZJe 25 mm 60 breed 100 hoog 94,

Jalouzie 35 mm 60 breed 100 hoog 77,-

Van bovenstaande zonwering zijn

showmodellen aanwezig.

Prijzen zijn incl. BTW en

montage en in diverse kleuren voor

doe het zelvers extra korting.

3500 M MEUBEL EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK ——

WONINGTEXTIEL
TAPIJT

HELMINK B.V.

Sportieve herenklomp van Eve
en Adam

NMKKINK

Verbouw adviezen
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis informatie
* vrijblijvende prijsopgaaf
* gratis plaatsing

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Te koop: konijnen 3 black Tan,
1 dwerg.
Kompleet met hok f 50,-
Tel. 05750-20728.

Te koop wegens overkompleet
een kopiëerapp. Nashua 180,
een Burroughs elektr. reken-
machine en div. hangmappen,
alles i.g.st.
Goma Metaalwarenfabriek
B.V. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2710 (8tot 17.00
uur).

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.
Lessen in Opel Ascona.

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

Pinksteraanbieding
Extra voordeel

20% korting
t \J /O

op regenmantels

'O IV ̂ Jl LUIM op damesjacks en kinderjacks

Dit extra voordeel geldt tot en met 2 juni.

Vrijdagavond koopavond

tot 9.00 uur

Ook open tussen
Gen 7uur.

Modecentrum

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEÜENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Jonge Bokma 16,25
Vieux Florijn 15,95
Brandenbarg's citroen d^week Vanfl

v
5fr 13,95

Réserve de la Reine Bordeaux 1975 p. fles. 10,95

Lagunilla zachte Rioja nu. 5,95

Cötes du Lubéron kruidige Franse wijn nu 5^0

V1NOT EEK SM

NET EFFE GEZELLIGER

Tapperij „De Zwaan"
Presenteert op 1 e Pinksterdag de

bekende Country & Western Zanger

BEN STENEKER
Aanvang 21.00 uur

Onze Bar Discotheek is zowel 1 e als 2e
Pinksterdag 's middags en 's avonds

geopend

Dorpsstraat 10, Tel. 1393

Te koop: plm. 1,25 ha. kuil-
gras
Briefjes inleveren voor 29 mei
16.30 uur.
D. Gerbscheid, Hamminkw^^fc
3, Delden.

Te koop: ca. 3 ha. kuilgras
Briefjes inleveren t/m 29 mei
en 3 witte poezen.
B. de Graaf, Weidemanweg 2,
Vorden.

Te koop: 5,5 ha. kuilgras
Briefjes inleveren dinsdag 1 ju-
ni 12.00 uur bij
A. Versteege, De Horst 3, Vor-
den.

Wie heeft er nog gebruikte
goede jongens en meisjes zo-
merschoenen liggen.
Voetlengte resp 24 en 22 cm.
Dit i.v.m. aanvraag uit Polen.
Fam. J. Groot Nuelend. Hoe-
tinkhof 113, Tel. 1306.

PAARDRIJDEN
Stoeterij de Hessenkamp, Vor-
den. Tel. 1737

Te koop: electr. gitaar f 50,-+
1 pers. bed + matras f 75,-
Inl. tel. 05752-2001

Te koop: g.o. Husqvarna naai-
machine + armstoel met ho-
ge rug. kussens groen/grijs
Kreunen, Julianalaan 3, Vor-
den.

Te koop enkele vierdels van een
pink en een half varken.
Diepvries klaar.
Tel. 05752-2907

Gevraagd: part-time hulp.
Meisje of jongen
Chinees-indisch restaurant
Tao-Sing.
Dorpsstraat 28, Vorden.
Tel. 1905.

Te koop: sla en koolplanten
G. Voskamp, Larenseweg 4,
Vorden. Tel. 2714.

ATTENTIE
Voor de a.s. feestdagen verse
haantjes, kip en eieren.
Het vanouds bekende adres
Poeliersbedrijf Rossel
Nieuwstad 45
Telefoon 1283

Maandag 31 mei,
2e pinksterdag

Take it Easy

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Leidraad van de V.V.D,
voor de komende
Raadsperiode:
1. Vrijheid

2. Verantwoordelijkheid

3. Verdraagzaamheid

4. Sociale rechtvaardigheid

5. Gelijkwaardigheid

Met de beste candidaten



We knokken week in, week uit voor de laagste prijzen!
'n Huisvrouw kent maareen boodschap en dat is

Zo houden we samen de boel in de hand

MateUS rOSé, fles 0,/4 liter

Aardbeien,
heel blik

Jonge Goudse
kaas, vacuüm
verpakt, kilo

campina
vanille ijs,
literbak

Golden
wonder
chips, paprika
of naturel,
familiezak
185 gram

Groente & Fruit
Sperziebonen, import, 500 gram.

Tomaten, Hollandse, kilo

SitWasappelen, handofpersJGstuks^a^kilo1

Honey dew meloen, carmei. per stuk 299
Alléén verkrijgbaar in filialen meteen groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 29 mei a.s..

Dagverse zuivel
Halfvolle melk, literpak, minimumprijs 100

Blanke vla, Nterpak 175

Magere kwark, bakje 225 gram 119

Alléén verkrijgbaar in filialen met een zuivelafdeling.

599
Cinzano vermouth, f ies 0,75 iiter, rood of wit _ 425
ROOSVICee, fles 0,6 liter 259

Keiler Geister, f les 0,7 uter _ _ *> voorIO, 00
Soepasperges, potje 187 gram 99

Dole ananasstukjes, biik 567 gram 139
Slagersleverworst, mg soo gram 199
Cornedbeef, blik 340 gram _ __ 369

Struik ragOUtS, blik 400 gram, vlees kalfsof kip_ 159

Half haantje, voorgebraden, i 300 gram _ _ 299

Aligurkjes, zoetzuur, 3/4 pot ̂  179

Mayonaise, pot soo mi _ . 129

Gouda's Glorie slasaus, fles 0,75 liter 129

JAC. HERMANS

Geisha asperges,
blik 250 gram _ 199
Chinese sperziebonen,
heel blik 199
Dom Ramos sherry,
0,7 liter, diverse smaken, met Spaans garantiezegel

Kroketten 25 stuks,
of bitterballen 50 stuks, kilozak. 249
Halfvolle koffiemelk,
fles 1000 gram 169
Doperwten extra fijn,
heel blik 199
Chaudfontaine bronwater,
literfles. 65

Zilvermerk koffie, 250 gram,
vacuüm verpakt, Vrij Produkt

Cream crackers, pak 200 gram
TheebJSkwie, pak 175 gram.

Komo huisvuilzakken, roi 20 stuks
Filterzakjes nr. 2, so stuks.

V. Houten superreep, so gram,
melk, puur of hazelnoot

ZOUte pinda's, 250 gram

WokkelS, paprika of naturel

Graf
schautnburg,
'n frisse witte
wijn, 0,7 liter
5 voor

Rose zalm,
hele moot,
blik 220 gram

Amstel bier,
krat 24 flesjes
a 0,3 liter
da's 54 cent
per flesje

_364
59
49

_349
_ 99

Nivea cremebad, fiacon soo mi 399
Aqua Fresh tandpasta, grote tube 75 mi 199
Shampoo, fiacon 1000 ml., kruiden of goud 199

Karaat halvarine, kuip 500 gram _ 75

99
_169

119

Zelf rijzend bakmeel, pak soo gram
Gebroken rijst, kiio

69
99

Superieur margarine, pakje 250 gram s voor 100
Abee huzarensalade, bakje 1 so gram 99
Knorr SOep, zakje- groente, kip of tomaat 69

Stationsplein 31, Zutphen
PRIJS-SLAG

^mmmmmmmmmmm^^*mmmm**mm*m*mmm^
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij. Prijzen geldig
tot en met 29 mei a.s..

Rosbief, mals, mager, 500 gram _ 895

Bieflappen, mals, 500 gram _ 845

Rletrollade, mager 500 gram_ 745
21

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 27 mei
44e jaargang nr. 11

Wilt je bdOOft Verkiezingsprogramma CDA

dat moet je ook doen!
Vlak voor de verkiezingen is het de gewoonte om veel te beloven. Vooral hu de ge-
meenteraadsverkiezingen sommen de politieke partyen op wat ze van plan /y n in de
komende jaren te gaan doen. De ene belofte na de andere, de één nog mooier dan de
vorige. Het CDA heeft het dit jaar bewust anders gedaan. In een eenvoudig uitge-
voerd programnmaboekje, dat vorige week in deze krant werd bijgesloten, werd niet
beloofd, maar duidehjk verteld wat er van het 1978-programma in deze vier jaar werd
verwezenlijkt. Dat was in deze weken vol politieke beloften, een verademing en het
CDA heeft daarmee een eerüjke poging gedaan om de burgers van Vorden een goed
stuk voorlichting te geven.

Want — laten we eerlijk zijn — het is goed
om te weten waar een politieke partij staat.
Op het gemeentelijke vlak gaat dat veelal
om zeer praktische zaken en het is niet zo
moeilijk daar een flink aantal van te noe-
men, die een grote groep kiezers aanspre-
ken. Dat is het gemakkelijkste deel van het
politieke werk. Moeilijker is het om dat,
wat je de kiezers in het verleden hebt be-
loofd, ook waar te maken. De gemeente-
raadsfraktie van het CDA in Vorden geeft
in dit „programma" aan in hoeverre men er
in geslaagd is de genoemde punten te ver-
wezenlijken.

De basis
Bij het CDA vormt het Evangelie het
richtsnoer van het politieke handelen. Dat
lijkt op het kleinschalige gemeente-politie-
ke vlak een zwaar woord maar — zoals in
het programma wordt uitgelegd — wordt
dat in prakijk gebracht door veel nadruk te
leggen op de eigen verantwoordelijkheid
van elke burger voor zijn leefomgeving.
Het begrip „rentmeesterschap", dat is het
„zorgen voor alles wat ons is toever-
trouwd", speelt hierbij een voorname rol.

Landbouw, rekreatie en
werk
Drie belangrijke punten in het Vordense
beleid. In 1978 was dat zo en het is nu meer
dan ooit van belang. Een goed evenwicht
tussen de belangen van de landbouw en de
rekreatie werd en wordt nagestreefd. De

' vrijheid van de landbouw én de belangen
van de rekreant moeten — zo vindt CDA
ook nu nog — op een harmonische wijze
worden verenigd. De werkgelegenheid is
in de afgelopen jaren waar mogelijk bevor-
derd en dat blijft ook voor de komende ja-
ren een belangrijk element.

De middenstand
De CDA-fraktie van de gemeenteraad
heeft zich in veel aanwijsbare gevallen in-
gezet voor een gezonde ontplooiing van de
Vordense middenstand in de dorpskom.
Het stimuleren van het winkelen in de ei-
gen plaats moet ook in de toekomst gesti-
muleerd worden.

Woningbouw bevorderen
Er is geen politieke partij, die hiergeen pro-
grammapunt van maakt ook al spreekt het
vanzelf. In de afgelopen vier jaar heeft het
CDA in Vorden, waar dat mogelijk was, ak-
tief meegewerkt om het huizenbestand in
onze gemeente te laten groeien en ook om
de doorstroming te bevorderen. Dat zal
ook in de komende vier jaar het geval zijn
ook al zijn — door maatregelen van de ho-
gere beleidsorganen — in onze gemeente
de mogelijkheden beperkt.

De leefbaarheid van ons
dorp
Werk en huizen zijn belangrijk, maar ook
andere vormen van „welzijn" vragen en

vroegen de aandacht. Eén daarvan is de be-
geleiding van het jongerenwerk en de zorg
voor de oudere mens in onze gemeen-
schap. In dit opzicht heeft het CDA zich in
de afgelopen raadsperiode ingezet en is een
aantal projekten gestimuleerd en ook ge-
realiseerd. Eén aspekt van het welzijn heeft
te maken met het verkeer door onze ge-
meente. Al zijn de plannen voor een rond-
weg ter ontlasting van het verkeer door de
dorpskern nog niet rond, er werd en wordt
aan dit projekt verder gewerkt. Ook een
goede „oversteek" in het centrum en een
gescheiden fietspad van Kranenburg naar
het centrum staan op de wensenlijst. En bij
dit punt behoort ook een goede zorg voor
de zandwegen en een positievere instelling
voor het aansluiten op het gasnet van on-
rendabele gebieden.

Het financiële beleid
Daarbij werd steeds gestreefd naar een
sluitende begroting al kon er toch in deze
vier jaren een aantal projekten verwezen-
lijkt worden. Bij het toekennen van subsi-
die voor velerlei aktiviteiten in de gemeen-
te werd een belangrijk bedrag aan eigen ge-
meentelijke middelen beschikbaar ge-
steld. De verhoging van retributies en van
de onroerendgoedbelasting kon beperkt
blijven. De laatste ligt in Vorden zelfs op
een peil, dat duidelijk beneden het lande-
lijk niveau blijft. Het financiële beleid voor
de toekomst is er op gericht om het be-
staande peil van de voorzieningen in onze
gemeente te handhaven en dat lijkt moge-
lijk omdat in het verleden de lasten op een
evenwichtige wijze zijn gegroeid.

De conclusie
Dat alles — zo schrijft het CDA — is in de af-
gelopen vier jaar niet alleen door de raads-
leden van het CDA bereikt. Wel mag wor-
den gezegd, dat in deze periode in goede sa-
menwerking veel van het in 1978 aan de
kiezers voorgelegde programma kon wor-
den gerealiseerd. En zo'n partij, die heeft
bewezen, dat ze een actieve bijdrage levert
aan het welzijn van onze gemeente, mag
het vertrouwen hebben van de Vordense
bevolking. Daarom hoopt het CDA, dat u
volgende week woensdag op 2 juni, uw
stem zult^itbrengen op het CDA. Ook om-
dat het <^ft>artij is, die laat zien dat ze ook
doet wat^K u als kiezer belooft.

Snelheidsbeperkende
maatregelen in
woonwijken
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Algemeen Bestuur werd aan de
hand van kaartmateriaal door Burgemee-
ster Vunderink een toelichting gegeven op
welke plaatsen en in welke vorm de snel-
heidsbeperkende maatregelen zullen wor-
den genomen in de wijken Molenplan en
de Boonk.
De commissie adviseerde het college niet
al te gehaast met de aanleg van drempels en
plateaux te beginnen.
Volgens burgemeester Vunderink zal dit
ook pas in het najaar te realiseren zijn. Het
ligt in de bedoeling da er dan drie plateaux
zullen worden aangebracht, te weten op
het Wiemelink en de Hoetinkhof bij
kruispunten en drempels op de rechte
stukken weg.
In deze commissievergadering kwam
voorts de hoogte van de plateaux en de aan-
rijlengte is de lengte die de automobilist
krijgt voor hij de verhoging oprijdt. Burge-
meester Vunderink stelde voor deze aanrij-
lengte te verkorten van 2 meter 40 tot 80
centimeter, omdat bij een proef namelijk
was gebleken dat een langere aanrijlengte
niet snelheidsbeperkend werkt.

Jeugd Vorden sterk
De A-jeugd van de Touwtrekvereniging
Vorden wist ook in Bathmen bij de derde
competitie-dag een eerste plaats te verove-
ren. Met 11 punten liet zij Bathmen en de
Bisons ver achter zich. Bij de B-jeugd ein-
digde Eibergen met 14 punten op de eerste
plaats. Vorden werd hier met 13 punten
goede tweede, derde Erichem met 8 pun-
ten.
De senioren-uitslagen zijn:
720 kg: Bisons en Eibergen, 13 pnt; Bek-
veld 10, Heure 8. 640 A-klasse: Eibergen
13, Bussloo 12, Vorden 7. 640 B-klasse:
Heure 13, Erichem 10, Eibergen en EHTC
9.640 C-klasse: EHTC 14, Bussloo 11, Okia
en Vorden 9. 640 D-klasse: Oosterwijk en
Bekveld 15, Bathman 12. 56Q kg: Eibergen
14, Heure 13, Vorden 6.

Voetbaltournooien Ratti
De sportvereniging Ratti organiseert ter
afsluiting van het seizoen een aantal druk-
bezette tournooien. Zaterdag 5 juni zijn er
wedstrijden voor de afdeling 3e en 4e klas,
een druk bezet toumooi, waarna de finale-
wedstrijd.
Zondag 6 juni beginnen de veteranen aan
hun tournooi. Aan dit tournooi doen zowel
de veteranen van Ratti als Vorden mee. Za-
terdag 12 juni wordt een tournooi gehou-
den voor de elftallen uitkomende in de 2e

klas. Zestien elftallen strijden hier voor de
bekers. Zondag 13 juni treden 16 dames-
elftallen de velden. Een druk tournooi,
waarna de finale-partij.
Tenslotte komen op zaterdag 19 juni de C-
jeugd-elftallen in de wei en op zondag 20
juni de B- en A-elftallen. Voor elk tournooi
zijn fraaie bekers te behalen, terwijl ook
Fairplay-Cup te veroveren valt.
De leger van scheidsrechters, E.H.B.O., le-
den van jeugd- en tournooicommissie zul-
len borg staan voor een goede organisatie;
hopelijk laat de zon zich op de tournooida-
gèn ook zien.

560 kg

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zo Toon, wo'j 's kieken of de slabeuntjes d'r al uut Kompt?". Toon leep in
't höfken veur zien huus te kuieren. Hee schrok schienbaor un betjen too
hee mien stemme heurn, hee kek mien tenminsten net an of e zeggen
wol: waor kom i'j zo gauw vandan. "Umme ow eerluk te zeggen, nee want
wi'j heb ze d'r nog gaar neet in. 't Kan trouwens ok nog zat, un boone moet
de meizönne neet zeen zekt ze wel's. A'j ze vrog pot en i'j kriegt t'r tooval-
lug kold weer op dan verrot ze ow in de grond. En daorveur bunt de potte-
bonen völs te duur. Eerluk ezeg waa'k met mien gedachten nog bi'j de po-
letiek, 'k hebbe net de krante uut en a'j dat geklungel in den Haag alle-
maole least mo'j d'r haos umme lachen, 't is net un stel kwaojongens die
met mekare an 't bekvechten bunt. 't Is de moeite haos neet meer weerd
da'j nog hen stemmen gaot".

"Dat geleuf ik graag, dan he'w 't volgende wekke heel wat makkelukker
veur de gemeenteraod". "Zo, vin i'j dat?", was 't enugge wat Toon d'r op
zei. "Jao, neet soms?, i'j kiest gewoon die luu die 't beste met Vorden veur
hebt". "Bunt t'r dan ok nog wat die 't neet goed met ons veur hebt?". "Nee,
dat neet, maor ik bedoele da'j gewoon die peti'je stemt wao'j in de lande-
lukke poletiek ok achter staot". "A'k daor nao kieke gao'k helemaols neet
hen stemmen, trouwens gemeentebelangen bunt heel anders as landsbe-
langen". "Dank kiek i'j nao de pesonen die 't ow 't beste ligt en un goeie
kiek op de dinge hebt". "Dat bunt t'r wel twintug en die mag ik allemaol
eaven graag lien, daor zo'k t'r gin ene van veur will'n trekken". "Dan stem
i'j op 'n zelfden as de veurugge keer". "Daor bun'k eerluk ezeg un betje op
uutekekk'n". "Dan op 'n helen ni'jen op de lieste". "Bun'k bange dat e er-
varing te kot kump".

"Dan nem veur mien part un pot met varve en maak 't hele papier rood,
dan he'j zeker un goeien, met ow volt vandag toch neet te praoten". Of e
dat ok dut ziet ze volgende wekke wel bi'j de raodsverkiezingen, bi'j ons in
d'n Achterhoek.

H. Leestman

V.R.T.C. „De 8 kastelenrijders" - 9e Rijwielvierdaagse
1 -2 -3 en 4 juni

Start bij Café 't Zwaantje, Hengeloseweg. 's middags tussen 1 en 2 uur en 's avonds vanaf half 7

Wie niet stemt, stemt
op de tegenpartij.

Een stem op de P.v.d A.
telt dubbel en dwars

2
PvdA

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

Radio/
TV-servlee
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

Stoeisterke trimmer in basketball-look.
Uw junior voelt zich erin
als een echte prof.

WULLIIMK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

10% KORTING
op onze nieuwe afdeling

HENGELSPORT

29 mei: opening visseizoen
Voor onze vissersklanten

dezeAKTIEÜ!

Tevens:
maden, pieren

groot assortiment lokaas
AANBIEDING GELDIG TOT 2 JUNI

DE DIERENSHOP
SPALSTRAAT12 - HENGELO (Gld.)

Ruim gesorteerd in o. a.
vijvervis en planten, voeders, enz. enz.

JE KUNT
ZOVEEL MEER

DOEN MET
GAAS

VAN BEKAERT*
Vraag onze assortimentsfolder

en onze brochure
„kreatief met gaas van Bekaert."

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

Zelf mode maaksters opgelet. Don-
derdag en Vrijdag

speciale
aanbieding
in Coupons

ZUTPHENSEWEG 28 - VOROEN- TEL 05752-1971

Het gehele Bekaert programma is
onder andere verkrijgbaar bij de
onderstaande Wel koop winkels

welkeen
HENGELO

Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO

Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN

Stationsweg 20, tel. 1583

l

l

l

l

l



OPEN HUIS

Met grandioze lenteaanbiedingen op 3500 m2 meubeltoonzaal.

ElementenwandToogkast 2195,-
Tafel 895-
Stoel 245,-

2.50 breed 3495-

Massief eiken
bankstel

3795,als 3-1-1

Volledig massief eiken eethoek. De taf el heeft een massief eiken
blad van 120 cm. doornsnee. De bijpassende toogkast heeft een
massief eiken front en heel veel bergruimte.
190 cm. breed, 190 cm. hoog en 42/47 cm. diep.

Slaapkamer 140/200
ledikant, 2 nachtkastjes + ombouw
3 deurs linnenkast f 1050,- 4OQC

Massief eiken bankstel in een robuuste vormgeving, uitge-
voerd met rundlederen kussens. De 3 delige eiken wand
heeft een massief eiken front en is maar liefst 250 cm.
breed, (met verlichtingslijst).

2-2 hoekkombinatie

2895,-

Deze rustieke eiken slaapkamer biedt alles wat een hart kan begeren. Het ledikant
meet 140 x 200.
De nachtkastjes hebben 2 royale laden.

HELMI N K B.V. VORDEN
Zutphenseweg 24 - tel. 05752-1514.
Intérieurverzorging — binnenhuisarchitektuur.

Een hoekkombinatie met een fantastisch zitkom-
f ort. Voor de uitvoering is natuurlijk voor een eer-
ste kwaliteit stof gekozen.

l Vrijdagavond koopavond
l Reservering voor latere levering tot 12
maanden gratis (incl. verzekering)

l Gratis bezorgen door eigen vakmensen

soorten
irt voorraad

deze

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Stsam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

MODIEUS!
Linnen instapper
met sleehak,
ook de prijs is om
mee weg te lopen!

.alle aluminium

Voorraad
d mer"

Ruurloseweg 35
Vorden - Tel/05752-1523

Winkel
Magazijn
Werkplaats
Kantoor

Nicuwslad 14- Vorden • Telefoon 05752-2.1K6

Hebt U leuke spulletjes voor de
Pretty Markt?
Bel dan 2407 en het wordt elke
1 e zaterdag van de maand bij U
gehaald.

Doelstellingen van de V.V.D.
voor de komende
Raadsperiode:
1. Beheersing van het uitgavenniveau

2. Gasaansluiting in Buitengebied

3. Verkeersveiligheid

4. Overname en onderhoud van
openbare (zand(wegen

5. Geen afwenteling van financiële
ombuigingen naar de Onroerend-
goedbelasting.

Voor ruime keuze in

schoenen
sandalen
slippers
klompen
muilen
tassen

en
kleine lederwaren

naar

BIRKENSTOCK
VOETBBKANDALEN1

Schoen en lederwarenhuis

v/h Klein Antink

Dorpsstraat 27, Ruurlo.

Als pinksteraanbieding donderdag vrijdag en zaterdag

10% KORTING

met
Televisie

reparaties
- direct

l; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 -13813

DE TUINEN VAN
„DE WIERSSE" VORDEN
gaan weer open op 1e en 2e
Pinksterdag, zondag 30 en
maandag 31 mei van 10.00 tot
17.00 uur.
Entree f 3,-p.p. Gratis parkeren

Te koop: Alle soorten kool,
sla, peterselie, selderie, to-
maten planten en bieslook
pollen.
Jonge konijnen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden.
Tel. 1498.

TAPUTBEINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

VOLVO - PEUGEOT
DOOR INRUIL VERKREGEN:

VOLVO 343 L nov 1980
VOLVO 343 DL LPG radiocass jan 1981

VOLVO 343 DL c*t. 1979
VOLVO 343 DLS 2 liter motor apr1981

VOLVO 343 DL Automaat bruin mett... nov. 1980

VOLVO 244 DL LPG en Trekhaak aug. 1979

VOLVO 244 DL LPG en Trekhaak mrt 1980

PEUGEOT 305 GR schuifdak mrt 1978
PEUGEOT 305 GLS 1500 motor nov 1980
PEUGEOT 504 GL 50 000 km w i j n r o o d o k t 1976

PEUGEOT 505 GR LP G en Schuifdak mrt 1980

PEUGEOT 505 SR schuifdak okt 1980
DATSUN CHERRY GL licht met velgen jan 1979

DATSUN SUNNY GL coupé jan. 1979
RENAULT 1 8 TSstcar, Groen m e t t j u n 1979

Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Telf. 05735-2743
Privé. 05430-18449
Privé. 05430-18314 VOLVO/PEUGEOT
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