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Zondag 6 juni

Kampioensgrasbaanraces Ruurlo
Als enige Oostgelderse klub organiseert de Motor Club Ruurlo al vele jaren een
grasbaanrace. Ook aanstaande zondag — 6 juni — zullen ongeveer 90 renners strij-
den om de zo fel begeerde punten die nodig zyn voor het behalen van het Nederlands
kampioenschap 1982.

De wedstrijdbaan, die gelegen is achter ca-
fé-restaurant Mentink aan de rijksweg
Ruurlo-Groenlo, heeft een lengte van ruim
400 meter en een breedte van 12 meter.
Van de gebruikelijke elipsvormige baan is
de organisatie dit jaar eens afgestapt. Men
beschikt nu over een rechthoekige baan
waardoor in de vier ontstane bochten spek-
takulaire akties te verwachten zijn. Verder
wordt de baan afgescheiden voor het pu-
bliek door middel van houten schotten.
Om het zicht voor de kinderen niet te be-
lemmeren zullen er op enkele plaatsen
landbouwwagens worden neergezet waar-
op uitsluitend de jeugdige bezoekers mo-
gen vertoeven. Bij een grasbaanrace komt
het publiek erg goed aan zijn trekken door-
dat men de renners de gehele wedstrijd erg
goed kan volgen, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld een motocross waar meestal
maar een gedeelte van het circuit is te over-
zien.
Er zijn wedstrijden in de 50 cc, 250 cc en
500 cc, zowel in de junioren als in de senio-
ren klassen. Al deze klassen verrijden 3
manches ener zullen 's middags 26 starts te
zien zijn met steeds 12 renners in de piste.

Daar de Ruurlose Motor Club de eerste
kampioenswedstrijd organiseert, zijn er
nog geen renners bekend die een favorie-
tenrol zouden kunnen gaan spelen. Daar-
om staat ook vast dat iedereen aanstaande
zondag er stevig aan zal trekken want „de
eerste klap is nog steeds een daalder
waard" en dit geldt ook in de motorsport.
Een spannend duel is wel te verwachten in
de halve liter klasse senioren tussen Gerrit
Muskee en de 500 cc winnaar van vorig
jaar, Piet de Winter.
Voor het publiek uit Ruurlo en naaste omge-
ving belooft de 125 cc klasse bijzonder in-
teressant te worden! De 16-jarige Ronny Es-
sink, overigens de snelste crosser van de or-
ganiserende club, zal zeker in zijn „ thuiswed-
strijd" zijn beste beentje voorzetten en hope-
lijk zal Ronny voor eigen publiek zondag-
middag schitteren. Voor hem en zijn 125 cc
groene Kawasaki is dit het eerste seizoen in
het „grote werk", maar volgens insiders kun-
nen we nog heel wat van hem verwachten.

De trainingen beginnen al in de voormid-
dag. Na afloop is de prijsuitreiking in café-
restaurant Mentink.

Bezwarenzitting bouw
horeca-lokaliteit
In de werkkamer van Burgemeester Vim-
derink te Vorden werd juist voor de Pink-
steren een openbare bezwarenzitting ge-
houden. Door de heer N. van Goethem (ei-
genaar van petit-restaurant „De Rotonde"
en bar-bodega 't Pantoffeltje) was namelijk
bezwaar aangetekend tegen de aanvraag
voor de bouw van een horeca-lokaliteit op
het perceel Dorpsstraat 8, eigendom van de
heer H.J. ter Huerne.
Tegen deze aanvraag is door het gemeente-
bestuur een verklaring van „geen bezwaar"
afgegeven, welke tijdens deze hoorzitting
door Burgemeester Vunderinknaderwerd
toegelicht. De heer van Goethem vindt,
dat wanneer de bouw inderdaad doorgaat,
hem onrecht wordt aangedaan, want zo zei
de heer van Goethem, „toen ik destijds ge-
probeerd heb het pand van de heer Boers-
ma te kopen, gelegen naast het huidige per-
ceel van de heer ter Huerne, werd mij ge-
zegd dat de gemeente Vorden, voor beide
panden geen toestemming zou verlenen
om daar een horeca-bedrijf te beginnen.
Toen heb ik van de koop afgezien", aldus
de heer van Goethem. Hij vond het dan
ook niet terecht dat de heer ter Huerne nu
wel toestemming krijgt om op de Dorps-
straat 8 een horeca-bedrijf te beginnen.

Burgemeester Vunderink bevestigde dat
destijds inderdaad geen toestemming voor
een horeca-vergunning kon worden ver-
leend. Nadien is er een beleidswijzigingge-
komen en werd besloten mede op advies
van de gemeenteraad (de commissie Alge-
meen Bestuur en stedebouwkundige van
Droffelaar hadden zich al in een eerder sta-
dium in die zin uitgesproken) om de heer
ter Huerne alsnog toestemming te verle-
nen om zijn pand de bestemming „horeca"
te geven. De heer ter Huerne gaf vervol-
gens zijn visie en wees erop dat hij al bijna
driejaar bezig is om de vergunning te ver-
krijgen.
De heer van Goethem ten slotte: Ik ontzeg
de heer ter Huerne niet het recht om te
bouwen, maar een ieder vecht voor zijn ei-
gen boterham. In ieder geval ben ik mis-
leid".
Gedeputeerde Staten van Gelderland was
tijdens deze bezwarenzitting vertegen-
woordigd door de heer ing. M.P.J.M. Her-
garden, die mededeelde dat beide heren zo
spoedig mogelijk bericht zullen ontvan-
gen.

Reebok gevonden
Op 27 mei werd op de Schuttestraat een do-
de reebok aangetroffen. Het was een pracht
exemplaar. Er werd geen letsel gevonden.

De bok is overgedragen aan de Voedsel-
commissaris.

Reewild-trofeën
grotendeels terug
De vorige week door het Dierenbevrij-
dingsfront ontvreemde trofeeën zijn gro-
tendeels terug. Een groot aantal werd te-
ruggevonden in de Rijn bij Renkum. Een
aantal medailles en prijzen was door het
Dierenbevrijdingsfront opgezonden naar
de K.R.O. radio. De discjockey van het ra-
dio-programma „Krachtvoer", was zo
vriendelijk de politie in te lichten. De rijk-
spolitie Vorden heeft inmiddels de medail-
les en prijzen opgehaald.

Uit auto gestolen
Voor de heer J. uit Vorden had het bezoek
aan de Wiersser tuinen een nare bijsmaak.
Terug van de wandeling moest hij contate-
ren dat iemand zijn in zijn auto verstopte
portemonaie had gestolen. De auto was af-
gesloten. Betaalcheques, pas en f 125,-
verdwenen.

Diefstal fiets
Op 29 mei des namiddags tussen zeven en
acht uur is het rijwiel van de heer D. uit
Vorden ontvreemd. Het betrof een zwart
Union-herenrijwiel en was gestald bij het
station.

Zigeuners aangehouden
Op 28 mei heeft de politie in Wanrsveld
vier zigeuners aangehouden. Deze zigeu-
ners werden door de politie van Doetin-
chem gezocht wegens poging tot een ove-
val oskaarde mensen.
Daagl^woren hadden de drie vrouwen en
een man reeds in Warnsveld geld gestolen.
Ook'in Neede en Renkum hadden zij geld
en sierraden ontvreemd. Dinsdag zijn de
zigeunerrs over de Duitse grens gezet, al-
waar d^3uitse justitie gereed stond daar
ook ri^Ren appeltje met ze te schillen.

Druk bezoek de Wiersse
Hoewel de zonnige Pinksterdagen velen
naar het water lokten was het beide dagen
rond de Wiersse gezellig druk. OVer beide
dagen kwamen ruim 7000 bezoekers de
pracht van de tuinen bewonderen.
Verkeersproblemen deden zich niet voor.
De eigen ordedienst zorgde voor het parke-
ren en een ordentlijke aan- en afvoer.

Actie tegen doodstraffen
in de V.S.
Op de weekmarkt te Vorden van 28 mei zal

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.
(ieerken: v r i jdagvan 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

Geluidsoverlast, veroorzaakt door
straaljagers
Het komt de laatste tijd veelvuldiger voor
dat bij gunstige weersomstandigheden
militaire vliegtuigen op geringe hoogte
over de woonkernen vliegen. Dit veroor-
zaakt veel geluidsoverlast. Deze vliegtui-
gen maken gebruik van een zogenaamde
laagvliegroute, welke o.a. loopt vanaf Win-
terswijk via Deventer en daarbij het dorp
Vorden aan de oostelijke zijde passeert.
In de laagvliegroute mogen die vliegtuigen
een minimale vlieghoogte van 75 meter
aanhouden, in tegenstelling tot de normale
vlieghoogte welke 300 meter is.
Klachten over deze laagvliegende vliegtui-
gen kunt u kwijt bij de klachtencentrale
van het Ministerie van Defensie. Het num-
mer hiervan is 070-858593. Bij dit nummer
kunt u verder ook inlichtingen verkrijgen.
Na november van dit jaar zal dit nummer
waarschijnlijk niet meer te bereiken zijn,
aangezien deze klachtencentrale dan gaat
verhuizen. Het nieuwe nummer zal in de
pers te zijner tijd bekend gemaakt worden.

Publikaties 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 hééft 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 de heer E.J. Kettelerij, Lindese-

weg 3 te Vorden, voor het vergroten van
een veestalling aldaar.

2. Aan de heer H.J. Sleumer, Het Langen
4 te Lochem, voor de verbouw van het
woonhuis/boerderij tot woonhuis aan
de Peggenhofweg 3 alhier.

3. Aan de heer J. van Kempen, Zutphense-
weg 69, voor de bouw van een berging al-
daar.

4. Aan de heer J.W. Loman, Galgengoor-
weg 5 te Vorden, voor de bouw van een
ligboxenstal aldaar.

5. Aan de heer H. Doornink, van Lennep-
weg 4 te Vorden, voor de verbouw van de
zijgevel van de woning aldaar.

Mededelingen in verband met de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad.
l. De voorzitter van het hoofdstembureau

voor de verkiezing van de leden van de
raad der gemeente Vorden maakt be-
kend, dat het proces verbaal van de zit-
ting van dit hoofdstembureau, waarin de
uitkomst van de op 2 juni 1982 gehou-

den stemming is vastgesteld, ter secreta-
rie dezer gemeente voor een ieder ter in-
zage is gelegd.

Vorden, 4 juni 1982
de voorzitter voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

2. De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad van Vorden, maakt in-
gevolge artikel N 21, lid 2 der kieswet be-
kend, dat op vrijdag 4 juni 1982 te 10.00
uur, in een voor de kiezers toegankelij ke
zitting van dat bureau in het gemeente-
huis "Kasteel Vorden" de uitslag van de
op 2 juni 1982 gehouden verkiezing zal
worden bekend gemaakt.

Vorden, 2 juni 1982
de voorzitter voornoemd,
Mr. M. Vunderink

3. De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad van de gemeente Vor-
den maakt ingevolge artikel N 23 der
Kieswet bekend, dat het proces-verbaal
van de zitting van dit centraal stembu-
reau waarin de uitslag der verkiezing van
de leden van de gemeenteraad ingevolge
de stemming, gehouden op 2 juni 1982 is
vastgesteld, ter secretarie dezergemeen-
te voor eenieder ter inzage is gelegd.

Vorden, 4 juni 1982
de voorzitter voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

de werkgroep van Amnesty International
met een standje aanwezig zijn. Deze keer
ook niet alleen om buttons, affiches en t-
shirts te verkopen, maar om bekendheid te
geven aan haar nieuwe acties tegen de
doodstraffen in de U.S.A.
Eind 1981 zater daar bijna duizend mensen
in gevangenissen te wachten op hun exe-
cutie, omdat ze wel ter dood veroordeeld
zijn, maar de doodstraf steeds uitgesteld
wordt. De omstandigheden waaronderde-
ze mensen leven zijn bar (grote onzeker-
heid of hun vonnis voltrokken wordt, geen
therapie, nauwelijks gelucht en geen con-
tacten met anderen).
De leden van de werkgroep Vorden zullen
U graag nadere informatie verstrekken
over deze actie en natuurlijk over het werk
van Amnesty International in het alge-
meen.

Schry ven voor
gevangenen
Zoals elke eerste maandag van de maand is
er ook maandag 7 juni 's avonds in het
Dorpscentrum gelegenheid brieven te
schrijven voor gevangenen.
De werkgroep Vorden van Amnesty Inter-
national heeft deze keer brieven opgsteld
voor Zuid-Korea, El Salvador en de Afri-
kaanse staat Benin.
Bovendien is er gelegenheid om informa-
tie in te winnen of brieven mee te nemen
om thuis te schrijven. Ook zijn deze keer
voorgedrukte kaarten aanwezig, die ge-
stuurd kunnen worden aan President Rea-
gen met het verzoek geen acties in El Salva-
dor te ondernemen inclusief het leveren
van wapens en andere bijstand waarvan
kan worden aangenomen dat die bijdragen
aan verdere schendingen van de mensen-
rechten tegen het Salvodoriaanse volk.
Amnesty International heeft geen binding
met welke politieke partJMian ook, hoe U
ook gestemd hebt, U h jH|ltijd hartelijk
welkom op de schrijfavo^F

Geslaagde uitvoering
"sleutelkring" ̂
De Christelijke jeugdver^mging de "Sleu-
telkring" hield zaterdagavond in een goed
bezette zaal van de Kapel in de Wilden-
borch haar jaarlijkse uitvoering. De avond
stond onder leiding van Dick Korenblek.
leder van de C.J.V. Voor de pauze voerden
de jongens en meisjes het stuk "Knalgas"
op. Dit werkte danis op de lachspieren van
de aanwezigen in de zaal. Dit stukje was in-
gestudeerd door Janet Lindenschot, leid-
ster van de club.

Na de pauze werd opgevoerd "Onder toe-
zicht van een huisbewaarder". De leden
van de club (leeftijd 13 t/m 17 jaar) brach-
ten dit vrolijke stuk op een-vlotte wijze.

I.V.N. Nieuws
Onze binding met Vorden is wat minder
dan ons postadres zou doen vermoeden,
want weggeschoven in een uiterste punt
van die gemeente, zijn andere kernen veel
dichterbij waardoor we alleen voor officiële
zaken in "het dorp" en dus in het gemeen-
tehuis komen. Dat gemeentehuis, ja daar
zijn we even trots op als welke inwoner van
de gemeente ook. Het is bijzonder mooi ge-
restaureerd, een beeldige entourage voor
huwelijken, een sfeervolle omgeving om in
te werken met een fraai park om in te wan-
delen. Wie zihc de ver vallen steenmasse
herinnert kijkt zijn ogen uit naar dit toon-
beeld van hoe het kan.

Het zou gek zijn als niet een of ander IVN
gids de mogelijkheden had onderkend. En
zo was het Monique Claus (dezelfde van de
beschrijving van de Kieftskamp-wande-
ling) die een route uitzette en beschreef in
een aardig boekje. U moet beslist de moei-
te nemen het historische deel te lezen
waardoor u direct in de sfeer raakt en met
andere ogen naar kasteel en omgeving
kijkt. Zet u eens even neder bij het rozen-
park op het pleintje voor het kasteel, in een •
grazige wegberm, of onder de hoge oude
bomen en laat alles op u inwerken. In het
boekje passeren bomen, planten, zoogdie-
ren en vogels de revue en gelukkig zijn de
mooie en belangrijke "onkruiden" daarbij
niet vergeten. Het is verkrijgbaar bij de
V.V.V. in Vorden.
Zondag wandeling Lochem. P.W. Jansen-
huis aan de weg Lochem-Barchem. G.S.M.
bushalte. 4 gidsen verwachten een grote
opkomst voor deze wandeling op de Lo-
chemse berg.

Zondag fietstocht. Lochem Rentmeester-
huis, (de Luchte) Zutphenseweg Lochem.
Aan de hand van een beschrijving kunt u er
zelf de route vinden van deze familifiet-
stocht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Open huis
openbare kleuterschool
Op dinsdagavond 15 jun i zla de 2-klassige
openbare kleuterschool aan het Jebbink 15
open huis houden voor belangstellenden
en ouders van nieuwe leerlingen.

"Tien Kroegentocht"
Zaterdag 3 juli organiseert Fred Fransen
een zogenaamde "Tien Kroegentocht"
langs een tiental Horeca-zaken in de ge-
meente Vorden. Dit onder het motto "een
gezellig avondje uit voor iedereen". De
tocht wordt per toeringcar gemaakt. Men
kan bij alle plaatselijke horecabedrijven ui-
terlijk tot 20 juni inschrijven. Inlichtingen
worden verder verstrekt door Fred Fran-
sen, De Bongerd 3, (telf. 3471) te Vorden.

Regionale sportdag
Jong Gelre
De regio West-Achterhoek organiseert za-
terdag voor de eerste keer een regionale
sportdag, welke bij Appie's Happies in de
Veldhoek (aan de weg Ruurlo Zelhem) be-
gint. Het belangrijkste onderdeel is de
voetbalcompetitie. De vijf best geplaatsten
gaan over naar de provinciale sportdag wel-
ke op 12 juni in Zutphen wordt gehouden.

Verdere teamsporten zijn gemengd volley-
bal, dames handbal. Indicuduele sporten
zijn: snelwandelen, achteruitlopen en ver-
springen.

Zuivelfabriek wint
bedrijfsvoetballocrnooi
Het bedrijfsvoetbaltoernooi dat de zaal-
voetbalvereniging Velocitas zaterdag in de
sporthal te Hengelo organiseerde werd ge-
wonnen door het team van de Zuivelfa-
briek. Het won alle vijfwedstrijden; 2. Wol-
brink, 3. Uenk, 4. Sorbo, 5. Kerkepad, 6. De
Herberg. Laatstgenoemde ploeg kreeg uit
handen van wedstrijdleider Fred Fransen
de prijs voor de sportiefste ploeg aangebo-
den.

a.s. zondag 6 juni: Jeugddienst in de Ned.
Herv. kerk. Voorganger is Ds. Giethoorn
uit Arnhem. Het thema zal gaan over de
Wil van God.

De Gospelgroep „the Newssingers" uit
Voorst zullen de muzikale medewerking
verlenen.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.J. de Oude en G.C.W. Riet-
man: E. Mulder en G.G. Bennink.
OVERLEDEN: G. Hogendoorn, oud 35
jaar.

R.K. KERK
6 juni 9.30 uur Eerste communie Kranen-
burg. 11,00 uur Chr. Koning kerk
12 juni 17.30 uur Chr. Koning
19.00 uur Kranenburg H. Antoniusfeest
13 juni 9.30 uur Kranenburg
10!45 uur Chr. Koning kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. W. Kreuzen,
Megchelen. 19.00 uur ds. W. Kreuzen,
Megchelen.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 juni ds. R. Giethoorn uit Arn-
hem. Jeugddienst, m.m.v. het jongeren-
koor uit Voorst.
19.00 uur Ds. J. Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 5 en zondag 6 juni Dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende consulten bij de dienstdoende arts
van 9.0-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Zaterdag 5 en zondag 6 juni dr. Breukink,
tel 1566. Tevens de komende week avond
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 5 en zondag 6 juni H. van Baren,
Lochem, tel. 05730-1870

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

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. Al tena , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-1().()() uur. Dorpsstraat
4()a, 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.





Hartelijk dank aan allen die
door hun felicitaties, bloemen
en kado's ons huwelijk tot een
overgetelijke dag hebben ge-
maakt

ANTON EN INEKE

JANSEN

Vorden, juni 1982
Mulderskamp 8

Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij u kennisvan de
geboorte van onze dochter

Anneke Gerdien Willemien

We noemen haar

ANNEKE

Jan de G reef
Ada de Greef-Groot Bramel

28 mei 1982
Binnenweg 18
7218MAAImen

Wij willen een ieder heel harte-
lijk bedanken voorde bloemen,
kaarten, kado's en gelukwen-
sen die wij ontvingen bij ons
25-jarig huwelijksfeest

LAMMERT EN TOOS

RIETMAN

Vorden, juni 1982
Baakseweg 12

Autorijschool
„Oortgiesen"

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

Rolluiken
de compleetste zonwering le-
veren wij in verschillende kleu-
ren en met alluminium en
P.V.C, lamellen.

ROLLUIKEN
bieden bescherming tegen
* kou - sneeuw - vorst - storm

en regen
* inkijken geluid
* inbraak
* hitte en licht inval
Voor showmodel: informatie
en gratis plaatsing:

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden.

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

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

*
Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

STAATSLOTEN
Verkoop maandag 7 juni.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

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

Zo de Heer wil en wij leven zijn wij op 12 juni
a.s. 40 jaar getrouwd. We hopen dit met on-
ze kinderen en kleinkinderen in familiekring
te herdenken.

H.F.G. ROBEERTSEN
H. ROBBERTSEN-HUURNEMAN

leder die ons wil feliciteren is hartelijk wel-
kom 's middags van 15.30-17.00 uur in ca-
fé-restaurant „De Bremer", Toldijk, ZE weg
37

Vorden, juni 1982
Deldensebroekweg 12

Donderdag 10 juni hopen wij ons 45 jarig
huwelijksfeest te vieren.

RA ENGBERTS
M.B. ENGBERTS-ROORDINK

Receptie van 15.30 - 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

7251 CM Vorden, juni 1982
De Steege 26

Erg geschokt, maar dankbaar voor wie zij is geweest
voor ons, haar man en haar 3 kinderen, delen wij u mee
dat plotseling vari ons is heengegaan, voorzien van de
heilige sakramenten

JOHANNA IGNATIA HOPSTE OP BRUININK
echtgenote van Franciscus Hendrikus Maria Kruip

zij werd 45 jaar.

7251 XZ Vorden, 27 mei 1982
Het Hoge 52

FRANS KRUIP

STEF EN LISETTE
KOEN
KITTY

De terrustelegging heeft dinsdag 1 juni plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met diepe verslagenheid ontvingen wij het bericht van
het plotseling overlijden van

JO KRUIP-HOFSTE OP BRUININK

Vele jaren was J o nauw betrokken bij onze vereniging.
Haar vriendschap, humor en sociale bewogenheid zul-
len bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven.
Wij hopen dat Frans, Stef, Koen en Kitty de kracht zullen
vinden dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden karnavalsvereniging
"De Deurdreajers".

Heden ging plotseling van ons heen, mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader, opa, broer, zwager en oom

AEILKO BUS
echtgenoot van Wilhelmina Schreuder

in de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
W. Bus-Schreuder

7251 ED Vorden, 31 mei 1982
Molenweg 5

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en af scheidnemen donder-
dag 3 juni van 19.00 tot 19.30 uur in het rouwcentrum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 4 juni
14.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen,
worden verzocht om 13.50 uur in het crematorium aan-
wezig te zijn.

Liever geen toespraken

Voor de blijken van medeleven, welke wij na het overlij-
den van mijn lieve echtgenote, moeder en oma

HILDA ANTONIA LUBBERS
echtgenote van A. W. Meenink

mochten ontvangen, betuigen wij onze hartelijke dank.

fam. A.W. Meenink.

Hengelo Gld. juni 1982
Oude Varsselseweg 10

WA. HOUTMAN tandarts

AFWEZIG
van 2 t/m 20 juni

Spoedgevallen:
Personen waarvan de achternaam begint met de
letter A t/m H: tandarts Edens, tel. 1453.

met de letter l t/m Z: tandarts Haccou en Vaneker
tel. 1908.

Een groot aantal blijken van medeleven heeft ons be-
reikt na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve
vader en schoonvader.

Het is ons een troost dat hij vele vrienden had en dat wij
niet alleen staan in ons verdriet.

Onze dankbaarheid gaat uit naar allen die ons gesteund
hebben in deze moeilijke dagen en hun deelneming
kenbaar hebben gemaakt.

Vorden:
Alphen aan den Rijn:

Linschoten:

Juni 1982

W. Eskes-Lenselink
Janny Dee-Eskes
Jan Dee
Anke Linders-Eskes
Marcel Linders

Mevr. te Slaa neemt van 5 juni t/m 13 juni

geen advertenties aan.

Vordense Marktvereniging
Bekendmaking prijswinnaars voor-
jaarsaktie vrijdag 4 juni a.s. 11.00 uur
op de markt.
Prijzen dienen op deze markt persoon-
lijk in ontvangst te worden genomen.

Het bestuur

aktie g.g.k. K.V.K. d.d. 120582/K137.

Bij LAGA
om de hoek
zit je met vaderdag goed.

Bij aankoop van een ballpoint G rat i s graveren

Raadhuisstraat 22, telefoon 3100

VAKANTIE
Onze herensalon is van 7 t/m 21 juni

GESLOTEN
Kapsalon

BEERNING
Raadhuisstraat

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
'gewone'prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDHN
Telefoon 05752-1312

ZONDAG 6 JUNI

SUPER FLY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOW-KEUENBORG
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

Te koop: Alle soorten kool,
sla, peterselie, selderie, to-
maten, prei planten en bies-
look pollen.
Jonge konijnen, kleur-
dwergjes.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden.
Telefoon 1498

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

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

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

Kwaliteitsschoenen
koopt u bij uw vakman-schoenwinke-
lier. Goede service - vlotte reparatie te-
gen de laagste prijzen.

Kom kijken en overtuig uzelf.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Te koop: slaplanten + kool-
planten
G. Voskamp
Laren'seweg 4, Vorden.

Dé fiets

• bij-de-tijd van
uitvoering en kleur
• sterk en duurzaam
• sportief
• lichtlopend maar
bovenal VEILIG
Dat is dus een GAZELLE
Kom eens kijken bij:

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld
Tel. 05753-7278

GROTE VOORJAARSAKTIE
voor Vorden en omstreken.

Stomerij Good Clean uit Lochem start vanaf heden bij ons depot voor
Vorden en omstreken

DROGISTERU TEN KATE
een grote VOORJAARSAKTIE
n.l. de gehele maand juni bieden wij u aan op het stomen van al uw over-
gordijnen en suede kleding

20% KORTING
Uwvoordeel is: 100%kwaliteit, unieke service,'s morgens brengen de andere dag's
middags halen, ook snelle service voor uw suede kleding.

DROGISTERIJ TEN KATE
Zutphenseweg 2, tel. 05752-2219
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Pencee's
rol 5 stuks
van 1.25 voor

099
Kathy citroen
dubbelzuur
150 gram
van 1.49 voor 1?9
Stimorol
weekendpack
a 5 pakjes
van 2.39 voor

198
Smarlus
beschuit
pok 2 rol 1?9
Van Nelle Supra koffie
normaal of
snelfllter
pak 250 gram
deze week

352
Roosvicee
fles 0.6 liter
van 2.98 voor

949
Roosvicee
fles 0.6 liter
cassis
van 3.49 voor

Roosvicee
rozebotteljam
per pot
van 2.09 voor 179
Dreft afwas
flacon 400 gr.
van 1.98 voor 179
Dreft-ES
pak+ gratis puzzel
van 4.95 voor 479
Limonade siroop
slnas of frambozen j
per fles
van 139 voor
Martini
vermouth
3 soorten per fles

Nieuw! Alleen bij VS
Topbronnen bronwater
rood of blauw
1 liter geen 0.76
of 0.69 maar
Citroen
1 liter
geen 1.29 maar

Tuinslang
lengte 15 meter
van 8.50 voor

6?s

Tuinsproeier
Gilmour
van 18.95 voor

Curver
plastic
tuingieter
groen of bruin
10 liter
van 7.25 voor

K49

Deurmat
bruin. 40X70 cm
voor binnen en
buiten
van 9.95 voor

A7S
Heksenketel
18 cm met muur-
haak
van 6.75 voor

495
Odorex
spray
van 2.98 voor

2.75

(̂

Brevia
inlegkruisjes
'Nieuw'30 stuks
van 3.50 voor

Nasivlees
500 gram 448
Room*
schijven
100 g ra m O?8
Maandag:
Schouder
karbonade
500 gram

Gebraden
Gehakt
150 gram

44*
1?9

Dinsdag:
Borstlappen
500 gram
Tongeworst
150 gram 159
Woensdag:
Gehakt h. o. h
heel kilo

Boterl
worst
150 gram t»

VLEESWAREN
Gebraden
Fricandeau
100 graf

Champignon
gehakt"
100 gram

Palingworst
100 gram

1?9

Nieuwe oogst boterzachte
Hollandse
bloemkool 27*
Hollandse
export tomaten
grote maat kilo
Kleine maat
kilo

2?5
'

per stuk 0.85
nu 2 stuks

446
Maandag, dinsdag, woensdag
sla
2 forse kroppen

f, rrwr iauu£

438
Rabarber
kilo Q98

PROFICIAT!, wanneer uw zoon
of dochter geslaagd Is, geef ze
een prachtig boeket SNIJ-
BLOEMEN ol een mooie
Prachtig
Gemengd
boeket

Grote groene planten o.a.
Ficuslyrata, Goldcest
Schefflerla
deze week
geen 12.50 maar
Wist u dat er nu ook voedings-
staafjes zijn van SUBSTRAL, een
staafje Is goed voor twee
maanden plantenvoedlng.
Alleen deze week een kaart
met 20 staafjes
van 4.95 voor

Henkes
jonge
jenever
1 liter

'69

189
Yoghoyogho
aardbeien of
perziken
1 liter

Graanstoet
SOOgram
gratis gesn.

198
Zachte
punt-
broodjes
zak 10 stuks

198
Volkoren-
puntjes
zak 6 stuks

MARKT
Johma
Vleessalade
superieur
150 gram

Resi
Mtuurvet
pak 500 gram
van 1.89 voor

K.G.
theezakjes

per pak
van 1.09 nu voor

Zeeuws meisje
pak 250 gram
van 0.63 voor

Geldig van 3/6 • 9/6 '82 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENIG GOOR VOROEN
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Donderdag 3 juni
44e jaargang nr 12

Vordense Sport Federatie bemiddelt
bij fusie tussen badmintonclubs
Een poos geleden waren de beide Vordense badmintonclubs „Flash" en „Vorden"
nu niet bepaald tevreden over de verdeling van de uren in de sportzaal. De Vordense
Sport Federatie werd er bijgehaald. „Het resultaat is dat beide verenigingen nog de-
ze week hy elkaar aan tafel gaan zitten om een fusie rond te maken". Dit deelde de
heer D.W. Hiddink, voorzitter van de V.S.F., mede tijdens de jaarvergadering welke
in het Dorpscentrum werd gehouden.

Van de 23 bij de V.S.F, aangesloten vereni-
gingen waren er 15 op deze vergadering
aanwezig. Voorzitter Hiddink toonde zich
niet erg enthousiast over het tempo waar-
mee de huidige sportzaal tot sporthal zal
worden verbouwd. De oplevering zou aan-
vankelijk begin oktober geschieden maar
loopt uit tot eind december. „Dit komt," zo
zei hij, „omdat in een later stadium de
plaatselijke aannemers bij de bouw zijn be-
trokken." Hij hoopte dat de VSF te zijner
tijd nog een bijdrage kan leveren in de
vorm van het verkrijgen van wat vaste in-
ventaris. Men name dacht hij aan tafels
voor de tafeltennisvereniging „Treflèrs".

Tijdens deze vergadering brak voorzitter
Hiddink een duidelijke lens voor de plaat-
selijke EHBO.
„Ik geloof dat er soms te snel gebruik wordt
gemaakt van de diensten van de EHBO.
Het is zelfs zo dat de vergoedingen die de
EHBO ontvangt de kosten niet dekken."
De heer Hiddink deed een beroep op de
verenigingen om de EHBO goed op te van-
gen. „Laat deze mensen niet tussen de wal
het schip vallen. Als u iets organiseert hebt

u ook verplichtingen", aldus de heer-Hid-
dink tot de afgevaardigden van de sportver-
enigingen.

De Vordense Sport Federatie is momen-
teel druk doende alle sportverenigingen in
Vorden met een bezoek te vereren. Inmid-
dels zijn 12 clubs bezocht. „Het is ons ge-
bleken dat 'het nemen van een kijkje in de
keuken' op prijs wordt gesteld", aldus Hid-
dink.
Financieel l i jkt de pas kersverse vereniging
gezond want penningmeester B. Regelink
kon een klein batig saldo melden. De kon-
tributies voor 1983 werden voor de vereni-
gingen als volgt vastgesteld: voor vereni-
gingen tot 100 leden f26,50 per jaar; 100-
300 leden f 32,- en boven de 300 leden
f37,50 per jaar.
Vanwege haar kandidaatstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen wenste sekre-
taresse mevrouw M. Aartsen-den Harder
haar funkt ie ter beschikking te stellen.
Aangezien zij in het bestuur van de VSF de
b innensporters vertegenwoordigt zal in de-
ze kringen een opvolger/ster gezocht wor-
den.

Dinsdag 25 mei 1982, Ratti afd. zaterdag

Resterende 12 minuten
gestaakte wedstrijd
Ratti-EGW
Ratti moest naar Gelselaar toe om de reste-
rende 12 minuten uit te spelen. Direct na
het begin van de wedstrijd gingen beide
partijen er fel tegenaan. Ratti stond met l -O
achter. De tijd was kort maar toch moet
worden gezegd dat Ratti er hard voor ges-
treden heeft om alsnog een doelpunt te for-
ceren. Maar helaas mocht hen dit niet ge-
lukken. Stokkink kreeg in de laatste mi-
nuut nog een kans, maar deze ging helaas
verloren. De stand bleef O-1 in het voordeel
van E.G.V.V. Scheidsrechter Scharren-
berg floot een keurige wedstrijd.

Zaterdag 29 mei 1982
Ratti l - Eerbeekse Boys 1:4-1

Ratti l afd. zaterdag
krijgt nog een kans om
het 2e klasserschap te
behouden
Ratti speelde de laatste kompetitiewed-
strijd thuis tegen Eerbeekse Boys 1. Deze
wedstrijd moest gewonnen worden, anders
was Ratti gedegradeerd. Daartegenover
stond dat de wedstrijd ZVV-EG Wgewon-
nen moest worden of een gelijkspel voor
ZW. In het laatste geval moet Ratti dan
nog een beslissingswedstrijd spelen tegen
ZW, daar EGW al is gedegradeerd.
Ratti begon de wedstrijd onder leiding van
scheidsrechter Modderkolk uit Apel-
doorn. Ratti had er zin in want na 5 minu-
ten spelen kon J. Nijenhuis van dichtbij
keihard inkanllen 1-0. In de 15e minuut
kon dezelfde speler de voorsprong uitbou-
wen naar 2-0. Bij Eerbeek wilde niets ge-
lukken, schoten tegen de kruising van lat
en paal, en daarbij stond dan ook nog de
uitstekende keeper Lubbers in de weg. Tot
rust bleef de stand ongewijzigd.
Na de rust kwam Eerbeek meer opzetten.
En Ratti mocht van geluk spreken dat de
stand het eerste kwartier zo bleef. In de 20e

minuut verrastte J. Nijenhuis opnieuw de
keeper van Eerbeek en scoorde de hattrick
3-0. Uit een scrimmage voor het doel van
Ratti kon Eerbeek tegenscoren 3-1. Daar-
mee was het kruit van Eerbeek wel ver-
schoten. Vijf minuten voor tijd kon Boude-
wijn Smeitink, die de hele wedstrijd al op
/.ijn gelegenheidsdoelpuntje stond te
wachten de voorsprong van Ratti uitbou-
wen naar 4-1.
ZW speelde gelijk tegen Gelselaar, zodat
Ratti en ZW gelijk in aantal punten zijn
geëindigd. Een beslissingswedstrijd moet
nu uitmaken wie er degradeert, Ratti of
ZW; deze wedstrijd zal op een neutraal
veld gespeeld worden. Wanneer, zal later
bekend worden gemaakt. Ratti heeft in ie-
der geval de zaak weer in eigen hand.
'Gezien het competitieverloop waarbij Rat-
ti 4 punten van ZW binnenhaalde moet
het nu ook gelukken de overwinning te
pakken en daarbij het behoud van het 2e
klasserschap veilig te stellen.

Dammen
Alhoewel de rayonwedstrijden zijn afgelo-
pen komt er nog een vervolg. Samen met
Geert Berends (Huissen) en Geert Prinsen
(Doetinchem) heeft Henk Grotenhuis t.H.
met 9 punten de 4e plaats in bezit. Daar de
4e plaats recht geeft op een plaats in de
rayonfinale van volgend jaar komt er nog
een barrage. Gelders Kampioen Henk
Ruesink behaalde slechts 5 punten en de
gedeelde laatste plaats metTjeerd Harms-
ma (Borculo).
De bekeraars van DCV zijn in de halve fi-
nale vrij onbenullig uitgeschakeld. Zowel
Johan Krajenbrink als Gerrit Wassink
stonden tegen hun Bennekomse tegen-
standers Willemsen en Stunnenberg zo
goed als gewonnen, maar ze verloren bei-
den door een blunder. Henk Ruesink en
Jan Masselink boekten een voordelige re-
mise op resp. Hans Hiensch en Herman
van Silfhout, waardoor de eindstand be-
paald werd op 6-2 voor BDV Bennekom.
Na de eerste speeldag van de junioren- en
aspirantenviertallenwedstrijden van Gel-
derland blijkt dat de junioren nog een kans
maken op de titel. Weliswaar verloren ze
met 6-2 van streekrivaal DVD Doetinchem
maar deze liet tegen DCH Harderwijk een

4-4 gelijkspel toe. De stand bij de junioren
is: 1. DVD Doetinchem en DCH Harder-
wijk 5 punten; DCV Vorden 4 punten;
DCL Lent en BDV Bennekom 2 punten en
DV Huissen O pun ten .
Bij de aspiranten gaat het veel minder. Na 2
wedstrijden werd nog geen punt behaald:
er werd 2 maal met 6-2 verloren en wel van
DVD Doetinchem en van Slagvaardig Wa-
mel. Inde l e wedstrijd won Arno Hiemcke
zijn partij en tegen Wamel mocht Hoek-
man de winst opschrijven. De stand hier is:
l . Slagvaardig Wamel 5 pnt. (uit 3); 2. DVD
Doetinchem 4 pnt. (uit 2); 3. BDSV Barne-
veld 3 pnt. (uit 2); 4. DCV Vorden O (uit 2);
en wederom sluit het ooit zo sterke Huis-
sen de rij met O uit 3.
Komende zaterdag worden er nog 2 ronden
afgewerkt.

Uitslagen onderlinge kompetitie jeugd:
groep 1: W. Berenpas - G. Brinkman 0-2;
M. Boersbroek - G. Brummelman 2-0; M.
Boersbroek - A. Sloetjes 0-2; W. Hulshof -
A.Plijter 2-0; E. Brummelman-J. Dijk2-0;
G.Brummelman-R. Slütterl-l;J.Slütter-
M. Boerkamp 1-1; J. Kuin - A. Sloetjes 0-2;
J. Slütter-G. Brummelman l-l;N.Roelof-
sen - E.J. Wuestenenk 1-1.
Groep 2: R. Bielawski - M. Halfman 1-1; E.
te Velthuis - R. Bulten 2-0; J. Brandenbarg-
H. Berenpas 0-2; B. Voortman - B. v. Zuyle-
kom 1-1; E. v. Est-R. Bielawskie 1-1; E. te
Velthuis - H. Bakering 2-0; B. Voortman -
M. Halfman 1-1.

Tijdrit V.R.T.C.
De Vordense Rijwiel en Toerclub V.R.T.C.
.hield op de Varssel Ring een tijdrit overeen
afstand van 10 kilometer. De eerste plaats
werd behaald door Gerrit Oplaat in een tijd
van 14 minuten en 49 seconden, 2. Johan
Pardijs, 3. Dick Vliem, 4. Peter Nijenhuis,
5. Henk Arfman.

Tournooien Ratti
Zaterdag 5 juni opent de s.v. Ratti de tour-
nooienreeks met een tournooi voor zestien
elftallen uit de 3e en 4e klas G.V.B. Zondag
6 juni komen de veteranen-elftallen aan de
beurt, w.o. de veteranen van Vorden en de
organisator.

I j. Wen P.C.
De Graafschap
Op . b i r o t e ponyconcours te Geesteren

Pinksterdag) deden verschillende
de ponyclub van zich spreken. In

de afdelingsdressuur voor achttallen wer-
den zij als derde geplaatst. Inde B-dressuur
werden de volgende prijzen gehaald:
Jolanda Slagman, Ciska: Ie prijs
Gera te Velthuis: Uta: 2e prijs
Irma Woltering, Moonlight: 3e prijs. Irma
gaat hiermee over naar de L. dressuur.
L-dressuur: Hennie Rietman, Sunny: 3e
prijs
B.-springen: Iram Woltering, Moonlight:
3e prijs.
L-springen: Alies Oplaat, Carla: 2e prijs.
Al met al een succesvolle dag voor de pony-
club.

Bertus en Willy Nijenhuis
"Bruidspaar" op
voetbalfeest
Een van de hoogtepunten van de feesta-
vond van de voetbalvereniging "Vorden",
welke zaterdagavond in bar-bodege 't Pan-
toffeltje werd gehouden, was ongetwijfeld
de huldiging van Bertus Nijenhuis. Dit
vanwege het feit dat hij in totaal, 500 wed-
strijden voor het eerste van Vorden in com-
petitieverband is uitgekomen. Voorzitter
Jan van Ark schetste Bertus Nijenhuis in
zijn toespraak als een man die veel voor de
vereniging doet. "Niet alleen in het veld,
Berstus staat altijd klaar", aldus van Ark,

WUI NK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Grote sortering
HEREN/JONGENS
ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
DUIKBRILLEN
SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Martei

Een prettig dragende muil,
met voetbed.

De prijs is
l| lekker laag gehouden.

Daar profiteert u toch
direkt van!

Zutphensewég 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphensewég 2, Vorden
Unieki- 1-dag-service

Wapen en Sporthandel

die dejubilaris namens het bestuureen tin-
nen wandbord en oorkonde overhandigde.
Namens de akativiteitencommissie, die te-
vens dit slotbal van de competitie organi-
seerde, werd Bertus en zijn vrouw Willy
een reisje aangeboden naar eigen keuze.
Vanzelfsprekend ging de sympathieke Ber-
tus hierna "de lucht" in. Met zijn vrouw
Willy waren zij het "bruidspaar" van de
avond. Tijdens deze feestavond werd Vor-
den 4 gehuldigd als he^sortievste elftal
van het afgelopen seiz<^BVorden III als
"het elftal" van het seizot^terwijl voorzit-
ter Jan van Ark een aantaTdames die het
geheje jaar door in de kantine werkzaam
zijn geweest, eveneens in de bloemetjes
zette. Deze feestavond \v^ door een groot
aantal personen bijgev

Operation Friendship
Deze zomer gaat het dan gebeuren... Met
nog vijf andere plaatsen in Nederland is
Vorden gastheer voor een groepje van 10
Amerikaanse jongelui en hun leidster. Ze
blijven drie weken, van 20 juli tot l O augus-
tus a.s. De werkgroep in Vorden, waarvan
een aantal vorigjaar Amerika bezochten, is
al maanden bezig om het programma rond
te krijgen. Ook moesten er l O gastgezinnen
worden gevonden.
Operation Friendship werkt namelijk met
gastgezinnen, die een belangrijk aandeel
hebben in het programma. Ze doen mee
met de voor bereidingen van het program-
ma en verzorgen, waar nodig, het vervoer
van de deelnemers naar de diverse pro-
grammapunten.'
Het is de bedoeling dat de gasten iets zien
van de cultuur, de geschiedenis en het
landschap van ons land.
Programma-onderdelen zijn: Een ont-
vangst op het gemeentehuis, Fietstocht
naar Bronkhorst, Dinxperlo (klompenfa-
briek), Museum Erve Kots, Bezoek aan de
stoef Munster in Duitsland, Een bezoek
aan Amsterdam en Giethoorn, enz.
Gezelligheid speelt een grote rol tijdens
het programma. Voor het programma is
geld nodig. A.s. zaterdag 5 juni wordt er in
Vorden een verloting gehouden. Leden

Martens
uttds JotUrtlfendl

Zutphensewég - 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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWÉG TEL 05752 1514

van de werkgroep zullen huis aan huis de
loten proberen te verkopen.
I n 1983 zal er weer een groep naar Amerika
gaan. Daar zal een Amerikaanse plaats zor-
gen vo or drie onvergetelijke weken. Wil
jer er meer van weten? Joop Jansen, Het
Wiemelink 18, is coördinator van de werk-
groep. Tel. 2275.
Van Vorden zitten in de werkgroep: I larry

Graaskamp, Ruurloseweg 46 en Janet
Voortman, Brinkerhof 87.

Veel succes en veel plezier deze zomer.

J. Rigterink
Landelijk voorzitter
OF Nederland
Tel. 2933

Schoolnieuws
Nutskleuterschool "De Kroezestulp"
In tegenstelling tot circulerende geruchten kun-
nen wij U mededelen, dat de kleuterschool niet
wordt opgeheven en dat wij het aankomend
schooljaar gewoon doorgaan.
U kunt Uw kleuters voor het nieuwe schooljaar
1982/1983 opgeven bij onze leidster. Tele-
foonnr. van de school: 1618.
Wanneer er voldoende kleuters worden aange-
meld, kan onze school misschien nog langer blij-
ven doorgaan! Wij hopen op Uw medewerking.

Bestuur Nutskleuterschool

Kampioenen bij Vordens Tennispark
Het tweede mixed team van Vordens Tennis Park (afdeling zaterdag) won de inhaal-
wedstrijd tegen Winterswijk met 3-2. Daardoor kwam Vorden geüjk met Altec bo-
venaan. Twee dagen later moest opnieuw tegen Winterswyk worden aangetreden.
Vorden moest met 5-0 winnen, wilde men kampioen worden.

Junioren: Boerenhofstee - VTP10-5; Zon-
dag: heren: VTP I - Mallemse Molen 0-6;

VTP II - De Stoven 4-2; mixed: Almen II -
VTP I 2-6; junioren: De Kei - VTP I 3-5.

Tiny Hompe kwam moeilijk op gang, maar
wist toch te winnen. Frans Hompe had
zelfs in de derde set een tie-break nodig om
te winnen. De damesdubbel, herendubbel
en het gemengd dubbel met Tonnie van
Houte en Jan Krooie wonnen op vlotte wij-
ze. Aangezien Altec haar laatste wedstrijd
met 4-1 won, was Vorden kampioen.
Het eerste mixed-team met Nada Biele,
Joska en Ron van Wijk en Jules Honig be-
gon zaterdag al met 2 punten voorsprong.
Na de heren-enkel en heren-dubbel was de
stond 1-1. In een uiterst slopende en span-
nende partij liet Nada Biele in de derde set
nog bijna een voorsprong glippen. Tenslot-
te won ze met 6-3 waarmee het kampioen-
schap en daarmee de promotie was veilig
gesteld. Doordat in de twee voorgaande ja-
ren ook het kampioenschap door dit team
was behaald, gaat de promotie automa-
tisch. Het tweede mixed team moet daar-

om op 5 juni de promotiewedstrijd winnen.

Het juniorenteam, dat bestaat uit Karin
Klijn, Edith en Rens van Houte en Erwin
ter Beek moest op zondag in Lichtenvoor-
de winnen en deed dat met het kleinst mo-
gelijke verschil, 5-3. Daarmee kwamen ze
gelijk met Groenlo, maar omdat de beide
wedstrijden tegen deze vereniging tot
winst waren gebracht, was ook hier het
kampioenschap een feit. Over twee weken
gaat dit team deelnemen aan de landelijke
competitie, welke volgens een afvalsy-
steem verloopt. De winnaar mag zich kam-
pioen van Nederland noemen.
De overige zes teams van VTP hebben een
tweede of in een geval de derde en voorlaat-
ste plaats behaald. De uitslagen:
Zaterdag, heren: De Stoven I - VTP 13-3;
mixed: VTPI-PaasbergI3-2;VTPII-Win-
terswijk II 5-0; VTP III - Zweepslag IV 5-0;

Het eerste mixed team: kampioen 5e klasse van de zaterdagcompetitie: v.l.n.r. staande
Ron van Wijk en Jules Honig; daarvoor Joska van Wijk en Naida Biele.

Het tweede mixe team: Kampioen 6e klasse van de zaterdagcompetitie: v.l.n.r. staande. Ti-
ny Hompe en Tonnie van Houte; daarvoor Jan Krooi en Frans Hompe.

Hetjunioren-team: kampioen junioren van de zondagcompetitie; v.l.n.r. staande Reus van
Houte en Erwin ter Beek, daarvoor Edith van Houte en Karin Klijn.



Te koop: siertuinsproei-
pomp, 380 volt.
Telefoon 3061

Jonge dame 21 jaar zoekt vrije
boven en/of beneden verdie-
ping.
Werkzaam op Villa Nuova.
Brieven onder nr. 12-1.
Bureau Contact.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
— - direct

lik; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

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

Dat kan alleen bijons!
Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van

ons kamerbreed tapijt van de maand
betaalt u voor de zesde meter slechts één cent!

Katinka
Katoen in volle schoonheid. Zeven charmante,

moderne kleuren. Voorzien van jute rug,
vuilwerend door speciale Scotchgard-behandeling.
S. Op 400 cm breed,

s. per strekkende meter

Voor de zesde meter betaalt u slechts één cent!

'n aktuele folkloristische stijl.

Prijsbewust met

natuurlijk erg veel kwaliteit.

Geheel van leder!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Probleemloos de avondvierdaagse

uitlopen

lukt altijd op sportschoenerî Tn Mokkink.

Diverse bekende merken o.a.
Quick - Romika - Inter - supercracks enz.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Voetbaljubilaris Bertus Nijenhuis tekent nog een j aartje bij

„Jeugd heeft niet voldoende
mentaliteit meer"
Tijdens het slotbal van de competitie, is Bertus Nyenhuis op grootse wijze door het
bestuur van de voetbalvereniging „Vorden" gehuldigd. En terecht, want de sympa-
thieke Bertus speelde onlangs /ijn 500e wedstrijd in competitieverband voor de
geelzwarten. Met de bekerwedstnjden en vriendschappelijke duels erhy komt hy tot
700. Een respektabel aantal.
Bertus Nyenhuis is de eerste in de geschiedenis van „Vorden" die tot deze prestatie
komt. Ruimt 18 jaren speelt hij nu in Vorden I.

avond in de week wel genoeg heb."

Vrywel geen blessures
Blessures heeft Bertus vrijwel nooit ge-
kend. „Ja, een keer de wenkbrouwen ge-
scheurd en de neus gebroken. Een week la-
ter kon ik weer spelen."
Bertus Nijenhuis heeft in al die jaren op al-
le plaatsen binnen het elftal gespeeld. Zelfs
als keeper sloeg hij geen gek figuur. Onge-
veer tien jaar spitsspeler leverde Vorden
zo'n 150 doelpunten op. In jongere dagen
heeft Bertus nog deel uitgemaakt van het
Achterhoekse jeugdelftal met onder ande-
ren André v.d. Ley. Verder werd hij ver-
schillende keren gekozen in streekelftal-
len.
Tot slot nog een vermanende vinger tot de
jeugd: „De jongens moeten zelf eens net
zoveel leren te incasseren als dat zij uitde-
len op het veld. Dan komt alles best goed
met „Vorden", aldus Bertus Nijenhuis.

Nooit met de scheidsrechter
in aanraking geweest
In al die jaren is Bertus Nijenhuis nog nooit
met de scheidsrechter in aanraking ge-
weest. Een waarschuwing, een boeking,
Bertus weet bij wijze van spreken niet wat
het is. Wij hebben wedstrijden gezien
waarbij hij keer op keer op een unfaire wij-
ze werd getackled. Bertus stond op, lachte
tegen zijn tegenstander en nam vervolgens
onverstoord de vrije schop. Een school-
voorbeeld van sportiviteit.
Wedstrijd 501 in de geelzwarte kleuren
staat Bertus Nijenhuis nog helder voor de
geest. Het was de ontmoeting tegen AD
waarbij Vorden dankzij een 3-2 nederlaag
degradeerde naar de Hoofdklasse.
„Die degradatie kwam voor mij echt niet
als een verrassing. Toen we deze competi-
tie vijf wedstrijden hadden gespeeld hawd
ik het al wel bekeken. Talent genoeg, maar
de 'mentaliteit van sommige spelers deugt

de trainer ligt het niet. Ik vind dat Ben Ger-
ritsen een goeie trainer is", aldus Bertus.
Nu moet men niet denken dat de sfeer bin-
nen de selektie van Vorden niet goed is.
Bertus Nijenhuis: „Daar ligt het niet aan,
het is de inzet. Erg jammer want er loopt
materiaal genoeg bij Vorden om volgend
jaar het vierde klasserschap weer te her-
overen."

Bijgetekend
Bertus zelf wil daar maar al te graag aan
meewerken. Op verzoek van trainer Gerrit-
sen zal hij ook volgend seizoen zijn stekkie
als linkerverdediger weer innemen. Overi-
gens blijft hij een nuchter mens.
„Echt, 's zondagsmorgens denk ik hele-
maal niet aan voetballen. Ik drink rustig
een bakkie koffie, lekker sigaartje erbij,
echt ontspannen. Al die voorbereidingen
vooraf, zoals een bijeenkomst van een paar
uren, voor Bertus hoeft dat allemaal niet zo
nodig. „Een warming-up van zo'n twintig

.e«t "\* Ae v,it>ty> \-Arvv\v\ tV v .
de andere week geloven ze het wel. /.ijn /.c
moe, dan slaan ze maareen wecA ov er. Aan

t\tV>V)tv-. S'.crtun
N \jenhu\s het nog best aan. „\fc. Zü\)c cctVyV.
tcggcn, ik geloof dat ik min één truinings-

T.V. Vorden organiseert
tournooien

De Touwtrekvereniging Vorden organi-
seert in de maand juli een tweetal tour-
nooien. Er wordt eenjeugdtoumooi geor-
ganiseerd voor de jeugd op woensdag 14 ju-
li. De jeugd van Vorden kan zich organise-
ren per school, straat, buurtschap.. Een
team dient te bestaan uit zes trekkers plus
een reserve plus een coach. De mogelijk-
heid bestaat om onder ervaren leiding te
trainen op het sportcomplex van de touw-
trekvereniging.
Een week later organiseert de vereniging
een tournooi voor bedrijven en verenigin-
gen. Voor dit senioren-tournooi geldt dat
de deelnemers geen lid van de N.T.B, mo-
gen zijn.
Opgave voor 15 juni bij de secretaris der
vereniging "W. Neerlaar, Formerhoekweg
5,Ruur\o. Het s\u\tsuk van de competitie
vin<\\ tht . i n v;m ( \ < -

\ < Viml. ii ' H> / - i i i . V i v \ l | i l \ i .• i w : t c t l t

men daar 50 ploegen.

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

Zonneschermen - jalouzieën

Rolluiken - tevens inbraak preventie

Uzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo G, Tel. 1220

20 jaar LAATSTE WEEK 20jaar

5 juni

1962-1982
Ter gelegenheid van dit jubileum geven wij van 5
mei t/m 5 juni

10% KORTING
op al onze artikelen - uitgezonderd optiek

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.!
Gediplomeerd opticien

- Tel. 05753-1771
's Maandags gesloten

\ 2Q jaar

Maten 30-41

Vandaag weer ontvangen

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

2Q jaar |

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

HEKSENKETEL
compleet met hanger

9,95ale aanbieding
CHER KOELBOX

ROLGORDIJNEN
diverse maten nu met

50% KOR] INGTUIN-
BEREGENINGSPOMP
3000 liter per uur

barendsen Zutphenseweg 15, Vorden

Sportieve mode Sportieve zomerprijzen
Dames mode Heren mode
Japonnen «... 29,- Pantalons »a 69,-
Pakjes va 39,- Zomerpant. K « « n 4 9 , -
Blouses va 29,- Jacks nu.*39,-
Rokken va 29,- Polo's «...29,-
J a c k s v a 39,- T . Shirts ookZ/m «.7,75
Blazers 98,- Overhemdenk/m «,39,-
Zomertruitjes «... 10,-
Grote kollektie Bermuda's + kuitbroeken.
VOORDELIGE KINDERKLEDING
Jacks v a 25,- Jurkjes ,* 19,50
Rokjes 10,- T. Shirts streep2voor 15,-

R\J \JRViO

Vrijdags koopavond tot 9 uur
ook open tussen 6+7 uur

Zaterdag doorlopend open
van 7/2 .9 tot *•? uur



SPECIALE UITGAVE

15e AVONDVIERDAAGSE
VAN 8 T/M 11 JUNI
GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA

WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD

Donderdag 3 juni
44e jaargang nr. 12

Hoe begon die vierdaagse
Ledenvergadering 1967 Sparta. De heer Stijl oppert het idee dat de gymnastiekvereniging Sparta best eens de
avondvierdaagse in Zutphen zou kunnen gaan lopen.
Ja, zei de vergadering, leuk idee, maar hoe moet dat dan. 10 km fietsen, dan 10 of 15 km lopen en dan weer op
naar Vorden, dat zag men niet zo zitten. Vele ideeën werden gewikt en gewogen, maar de N.U. W. gaf ons de
raad. Organiseer het zelf maar. Heer Stijl zou het organiseren en ik wilde wel helpen. Maar door drukke werk-
zaamheden haakte de eerste af en nummer twee werd eerste man.
Goed, Vorden is mooi en 10 km is 10 km, maar er kwam nog wat meer bij. Moetje vergunning vragen voor zo
iets? Mag je pijlen op de weg zetten? Toen wist ik het niet, maar op al die vragen kwam een antwoord en zo ging
het dan gebeuren... een dag of tien vóór de start al tweehonderd deelnemers. Het viel goed mee, maar toen
kwam de stroom los. Het Enzerinck met 28 deelnemers, Gems met 18, Coveco met 16, Empo 12, Ratti 36, Huis-
houdschool 85 enz. enz., lagere scholen en de sportverenigingen. Enkele honderden die 3 x 10 en l x 20 km af
wilden leggen (komt nu niet meer voor). Totaal 655 lopers, een voor ons doen en naar wat we verwachtten, ont-
zettende hoeveelheid wandelaars, groot en klein.
Slecht weer, bijna iedere dag regen, en met een stortvloed van ellende op de dag van intocht. Om twaalf uur on-
geveer begon het te regenen en om zes uur goot het nog. Maar toch groot enthousiasme bij de intocht. Kinderen
en volwassenen kwamen blij, nat, met bloemen en met het eerste avondvierdaagsekruisje binnen.
Wat was ik blij toen alles op het schoolplein stond... die eerste keer en de volgende 10 keren. En wat ben ik steeds
blij geweest met rrf n helpers, de dames van het startburo, de controleurs en de EHBO.

Ab Sikkens

Belevenissen van iemand die voor de
vijftiende keer meeloopt
In 1968 toen in Vorden de eerste avondvierdaagse was georganiseerd, lieten de weergoden het afweten, elke
avond regen en koud. Ondanks dat, een leuke tocht, al werd er meer op de paraplu gelet dan op het natuur-
schoon. Toen we de laatste middag bij Lettink aankwamen gingen we eerst onder (É^arasol zitten! De intocht
met muziek en bloemen en veel publiek langs de route, deed ons het slechte weer vergeten.
Een aantal jaren werden we de eerste avond door een muziekcorps tot aan de rand van het dorp gebracht wat de
stemming er meteen goed in bracht. De routes waren altijd door de mooiste stukjes natuur, maar er waren ook
'sportievelingen' die de bordjes omdraaiden of weghaalden, waardoor de laatste ̂ ndelaars om half tien bij
school terugwaren. Ook veel leuke dingen, b.v. de route door de Boggelaar, waar^Pbger een doolhof en een
kettingbrug was. 'Nostalgie'.

Gymnastiekvereniging Sparta: de eerste intocht. Foto H. Stijl

In de eerste jaren liepen veel groepen mee, sommigen deden aan 'snelwandelen' waarna ze na ca. 5 km uitgeteld
aan de kant van de weg zaten en dan natuurlijke het nodige commentaar kregen. We hebben ook eens in de
berm van de weg moeten lopen, omdat het wegdek zacht was geworden door de hitte. Bij de tiende tocht kregen
de wandelaars die voor de tiende keer meeliepen een roos aangeboden, wat we zeer attent vonden. Dat we eens
in een enorme regen-^pmweersbui tot op de huid nat, weer binnen kwamen, deed niets af aan de goede stem-
ming.

I k hoop dat deze 15e tocht weer een groot succes zal worden en wens iedereen mooi weer en veel wandelplezier
in onze mooi Vordense^iatuur.

Mevr. A.J. Jeulink-Weenink

Maak de intocht
feestelijk en fleurig en

beloon de zwoegers met bloemen.

Volop keus in
leuke, gezellige, grote,

kleine en goedkope boeketten.

Bij Bloemenspeciaalzaak

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

nieuw en opmerkelijk:
de Wolky-sandaal
want, Wolky werd vervaardigd volgens een
lolual nieuwe formule, voortgekomen uil hel
'anders denken' over lopen.

het nieuwe
denken
over lopen

zo 'n sandaal hebt U nog nooit
onder u w voelen gehad
hel n ;.omle u/.v (,' de proej mei neem
pas hem .'.'

Wolky 's zijn er
exclusief bij:

Schoenen
Lederwaren

Reparat ie

MMKKINK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon05752-2386

AUTO
verkoop / onderhoud / reparaties
accessoires

RIJWIEL
tour, sport, race en cross
reparaties en alle onderdelen

TAXI
ziekenfonds OGZO en particulier
ook busjes

Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf

„TRAGTER\tt Zutphenseweg 85
Telefoon 05752-1256

L G A

Voor goede en betaalbare damesconfectie
naar de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

voor een leuke
sortering
zomerartikelen

SPEELGOED

HOBBY

KADO-ART.

POELMAN
V/H KOERSELMAN

Burg. Galleestraat 12, Vorden

Auto Boesveld

* Verkoop van alle
merken automobielen

* Onderhoud - reparatie

* Vrije merkbenzine

* Ook financiering

Enkweg 5-7, Vorden, Tel. 05752-1329, b.g.g. 1743

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten

zowel groot als klein.

Ook voor het meenemen

van diverse schotels.

NIEUW!
Voortaan geen uitgedroogde

kwasten meer dank zij de

KWASTlNETTt
Een nuttig kado voor vaderdag.

Tijdelijk van 14,95 voor

12,75
SCHILDERSBEDRIJF - VERFHANDEL

J.M. BOERSTOEL BV
INSULINDELAAN 5 - TELEFOON 1567

15e AVONDVIERDAAGSE
van 8 tot en met 11 juni. Gymnastiekver. Sparta.
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WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD

GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Donderdag 3 juni

44e jaargang nr. 12

Te wandelen routes
De start zal /.i.jn vanaf het schoolplein van de Openbare Lagere School aan de Kerkstraat

Dinsdag 8 juni: Delden -10 km - starttijd 1830-19.00 uur
Start— R.A. Kerkstraat— L.A. Voorrangsweg oversteken— R.U. Raadhuisstraat— R. A. Nieuwstad— R.A. Pas-
torieweg— Links aanhouden over bruggetje—Voorrangsweg oversteken— R.A. langs Voorrangsweg— L.A. de
Eldersmaat — Voor bank L.A. — Pad volgen — Verharde weg R.A. (Deldenseweg) — R.A. Hamminkweg -
Hamminkweg volgen — R.A. Deldensebroekweg — L.A. Riethuisweg — R.A. Baakseweg — Voorrangsweg
R.A. (Baakseweg) — Voorrangsweg oversteken — R.U. Het Hoge— L.A. B. v. Hackfortweg— L.A. meteen R.A.
Hoetinkhof— L.A. Voorrangsweg oversteken— R.A. Het Jebbink—R.A. Burg. Galleestraat— L.A. Kerkstraat
- Finish.

Woensdag 9 juni: Galgengoor — 13 km — starttijd 18.30-19.00 uur
Start— R.A. Kerkstraat- R.A. Burg. Galleestraat- L.A. Het Wiemelink- R.A. Mispelkampdijk— R.U van
Lennepweg— R.A. Oude Zutphenseweg— L.A. Zelstweg— L.A. Larenseweg— Larenseweg volgen — L.A.
Heidepolweg— Tegenover boerderij „Heidepol" bospad L.A. — Einde bospad L.A. — Dwarspad R.A. — Zand-
weg R.A. — L.A. Enzerinckweg — Enzerinckweg volgen — R.A. Galgengoorweg — Galgengoorweg volgen —
L.A. Oude Zutphenseweg— R.A. Kerkhoflaan—R.A. Industrieweg— L.A. Almenseweg— R.U. Insulindelaan
- R.A. Kerkstraat - R.A. Finish.

Donderdag 10 juni: Hackfort -12 km - starttijd 1830-19.00 uur
Start — R.A. Kerkstraat — L.A. Voorrangsweg oversteken — R.U. Raadhuisstraat — R.A. Het Hoge — Voor-
rangsweg oversteken—R.U. Baakseweg— R.U. Hackfortselaan— Eerste zandweg L.A. — Eerste bospad R.A. —
Bospad blijven volgen — Verharde weg R.A. (Boshuisweg) — Einde weg L.A. — R.A. Uzerhorst— R.A. Hekke-
lerdijk— R.A. Hoekendaalseweg — R.A. Kruisdijk— L.A. Strodijk —Voorrangswegen oversteken 2x — R.U.
Mispelkampdijk— R.A. Het Jebbink— Het Jebbink volgen—R. A. Burg. Galleestraat— L.A. Kerkstraat— L.A.
Finish.

Vqjdag 11 juni: Linde - -10 km incl. -- starttijd 19.00-19.45 uur
Start— L.A. Kerkstraat— L.A. Insulindelaan—R.A. Burg. Galleestraat— R.U. Enkweg— L.A. Parallelweg van
Ruurloseweg — Voorrangsweg oversteken— R.U. Schuttestraat — Schuttestraat volgen — R.A. Kostedeweg —
R.A. LiefTerinkweg— Verharde weg R.A.(Lindeseweg)— Eerste gelegenheid R.A. (langs boerderij)— Bij boer-
derij rechts aanhouden —Voor andere boerderij L. A. —Zandweg volgen— Rechts aanhouden — Verharde weg
volgen (Waarlerweg) — R.A. Fietspad langs Voorrangsweg — R.A. Horsterkamp— L.A. Nieuwstad— Intocht.

Route intocht
Nieuwstad— Margrietlaan— L.A. Horsterkamp — L. A. Dorpsstraat—R. A. Kerkstraat (om de hoek)— Einde op
Schoolplein.

Het startbureau sluit om 21.30 uur.
Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen hij de intocht.

eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreidin^
igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormënafmetingzoalsgewenstuvynr

nvoordebeleggersonderukanineengoedesamenwerkingmetleeflangarchitectuuruwterealiserenobjectvoorafwordendoorgenomenophaalbaarheidzowelverbouwalsnieuwbouwva
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuurin(

«B
CHINEES INDISCH RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. 05752-1905

Ruime parkeergelegenheid

ledereen is van harte welkom

Ook gelegenheid voor familiefeestjes

Dagelijks geopend van 11 00 uur tot 22.30 uur

Wl NK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, 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

De juiste en veiligste weg voor

MEUBELEN
TAPIJTEN en
GORDIJNEN

B. Lammers
MEUBELEN • TAPIJTEN • LEDERWAREN

Burg. Galleestraat 26, Vorden, Tel. 1421

Brandenbarg's citroen
sinds 1860 in (^Eredivisie

Een bloemetje op zijn tijd

brengt veel gezelligheid.

Vooral met deze dagen,
extra aantrekkelijke bedragen.
Buiten ons uitgebreide assortiment

nu extra boeketten gemengd.

-fvi
ÜW BLOEMISTERIJ

Zutphenseweg 64 - Vorden

DAVID BRÓWN

L.M.B. Vorden
Verkoop

tractoren en
werktuigen

OFFICIEEL CASE DEALER
Industrieweg 13 - Tel. 05752-3163

KNIPTIP
"Juist op zondag" ...
een radioprogramma
ook voor mensen, die
op zoek zijn naar leuke^
foto-onderwerpen.

Adverteren
doet

verkopen!

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

KAPSALON

P. SIETSMA

Woensdag en

donderdag knippen

volgens afspraak

Telefoon 1984

Voor benzine, bielzen,
tegels, gecreosoteerde
palen, golfplaten,
autowassen enz.

naar

G. Weulen
Kranenbarg en Zn. bv
Telefoon 1811 en 1217

Voor al uw
elektrische
installaties
naar uw
vakman

SLAGMAN *
ESSELINK bv
Het Hoge 35

Bouwbedrijf Rondeel
Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B. H. J. DE REGT
B. J. BLOEMENDAAL

ADMINISTRATIE: BOEKHOUDEN - BELASTINGZAKEN

AUTOMATISERING ADVIEZEN: FISCALE -
JURIDISCHE - BEDRIJFSECONOMISCHE - ORGANISATORISCHE

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 05752-1485

i

Speciale aanbieding
tijdens de 4 daagse

Blikjes gekoelde limonade

Milkshakes

per stuk IfUU

150
Uw adres voor Soft ijs

IJsbuffet Kerkepad Dorpsstraat 8 - Vorden
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Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht

Gymvereniging Sparta verkoopt
onderweg frisdranken

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg Vorden

boomkwekerij
t nieuwe bokslag

Ganzensteeg 6 - Vorden

tel. 6721

;; fe '•••-• van de herfst staan wij weer
' . V.

voor u klaar met bomen,
'" ' : heesters en coniferen.

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeestjes enz. enz.

atüürlijk vers brood van dP
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

TTTTTT

Voor vers vlees, eigengemaakte vleeswaren
en vele specialiteiten uit eigen worstmaker/j
naar: JAN KRIJT

DB ECHTE SLAGER

DORPSSTRAAT 32, VORDEN, TELEFOON 05752-1470 V

Burg.Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met deskun-
dig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse Mid-
denstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

„, VAN ZEEBURG
NBM/MCC Zutphenseweg 31 - VORDEN - Telefoon 05752-1531

SERVICE-STATION

L.P.G. INBOUWSTATION
REPARATIE en ONDERHOUD

E.W. Beckx Zutphenseweg 30

Alle zaken voor alle mensen

Bondsspaarbank
DECANIJEWEG 3 - VORDEN - TELEFOON 1988

Dagelijkse rente berekening

Natuurlyk hebben wy Desiree!
In ons uitgebreide assortiment hebben wij

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 uitgebreide kollektie.

uwjuwelier

Zutphenseweg 7 - vorden

stemerink

U weet het
vertrouwde
adres

BAZAR
KRANENBURG
H.J. SUETERS

GRINDTEGELS
vanaf f 3,25 per stuk

CEMENT
f 11,- per zak è 50 kg

Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Telefoon 05752-1486

geld en goede raad

Rabobank B
700 m2 koopplezier

maandagmorgens gesloten
vrijdags koopavond tot 20.00 uur

Het supercentrum voor iedereen
Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752 2124

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN-Tel.05752-1318

3500 M^ MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT

HELMINK B.V.
VORDEN

Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond
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Enkele informaties over de
avondvierdaagse

Diegenen, die niet alle dagen kunnen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden voor één of meer-
dere avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.
Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op dinsdagavond 8 juni tot 19.00 uur, eveneens bij het start-
buro.
De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse).
De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaats vinden op het schoolplein achter de o.l. school.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant
tot stand te brengen.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Barendsen
Zutphenseweg 15 — Vorden

LUXE- EN HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

GEREEDSCHAPPEN

IJZERWAREN

TUINARTIKELEN

NAAMPLAATJES GRAVEREN

SLEUTEL SERVICE

Brunekr^ft
Groente en fruit
DORPSSTRAAT 17

Voor groente,
fruit, fruitschalen
en reform-artikelen

SPORTMENSEN,
het is toch maar
een kleine stap
voor een glaasje
en een hartige hap

naar
café-restaurant

Th. Schoenaker
RUURLOSEWEG 64- TELEFOON 6614

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen en
bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen etc.
U wordt direct geholpen, het kost u niets, en U bent
verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752-1787

Het adres voor tekenwerk, bouwbegeleiding en advies

GAZELLE
BATAVUS
PEUGEOT

merken, die elke fietser een
keuze gemakkelijk maken.
Wij hebben ze voor U in voor-
raad en ruilen Uw oude karretje
in.

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Telefoon 1393

voor verbouw,
nieuwbouw
en onderhoud

.*°*
ERKEND

NVOJBEDRI31

TïïV.D >•(*;,
BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 5 — Telefoon 1437

De boeren kapel „De Achtkastelendarpers" zal op donderdag de wandelaars muzikaal opmonteren.
Hiervoor hebben zij een vaste plaats gekozen Het geheel zal gebeuren bij Garage Tragter aan de Strodijk.

ONDERHOUD
NIEUWBOUW

RENOVATIE

Dekker Electrobv
Zutphenseweg 8 — Telefoon 2122

Brood
van Uw Warme Bakker
is kwaliteitsbrood
Dat verschil proeft U wel degelijk!

MANtTWm*.

671
Warme bakker

Oplaat
bakt het dagelijks voor U

Dorpsstraat 11 - Vorden - Tel. 1373

Maat -orthopedische schoenen

Schoenreparatie

Alle soorten steunzolen (naar maat)

Verhogingen en voorzieningen aan konfektie-
schoeisel

Hertog Karel van Gelreweg 4 - 7251 XL Vorden - Tel. 05752-1849

AUTOMOBIELBEDRIJF

Driekus Groot Jebbink
Uw adres voor onderhoud en reparatie
van alle bekende merken.
Verkoop nieuw en gebruikt

financiering mogelijk

RONDWEG 2, VORDEN

UW ROMAX UITLAATSPECIALIST

Al uw

LOODGIETERS- en SANITAIRE-
INSTALLATIES en DAKBEDEKKING
voeren wij vakkundig voor U uit.

Ook voor de „DOE-HET-ZELVER" hebben wij
een ruime voorraad en GRATIS ADVIES en
SERVICE

Loodgietersbedrijf J.H. WJItJuk
Het Hoge 26, Vorden, telefoon 1656

Amro Bank
vooreen hoge

rentescore
Vist u al lang achter 't net?
En vindt u het zo langzamerhand
de hoogste tijd eens met de
winst te gaan strijken? Groot
gelijk. Sprint eens binnen bij de
Amro Bank. Daar staan
deskundige mensen "onderde
lat" die u graag een hoge rente
laten scoren.

amrabankü

U w echte bakker adviseert:

Eet eens
Gelders Tarwebrood

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Voor 'n

modern en

sportief kapsel

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK
VORDEN - TELEFOON 1215
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