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Amerikaanse gasten in V orden
Het komende weekend zijn er 49 gasten uit Amerika in Vorden op be-
zoek. Het zijn studenten en docenten van het Mc. Phersori College te Mc.
Pherson in de Amerikaanse staat Kansa. De oud-Vordenaar dr. Jan van
Asselt is docent aan het genoemde Mc. Pherson College.

De gasten arriveren zaterdagmorgen 7
juni bij "de Voorde", het centrum van
de Hervormde gemeente te Vorden. Na
de ontvangst brengen zij in het begin
van de zaterdagmiddag een bezoek aan
de boerderij "t Hissink" van de familie
Kornegoor aan de Kostedeweg in het
buurtschap Linde.
Om 15.30 uur treden de Vordense boe-
rendansgroep "De Knupduukskes" en
de dansgroep van de plattelandsvrou-
wen, afdeling Vorden, voor de Ameri-
kaanse gasten op. Dit optreden vindt
plaats bij de molen van de firma Kluvers
te Vorden.
Zondag 8 juni zingt het studentenkoor
(Mc. Pherson College Choir) in de mor-

gen-kerkdienst in de Hervormde kerk te
Vorden. Zondagavond om 19.00 uur
geeft het koor een konsert in genoemde
kerk. Zij zingen negro-spirituals, eigen-
tijdse liederen en "Amerikaanse
songs".
Na de morgenkerkdienst en ook na het
konsert 's avonds is er in "de Voorde"
gelegenheid om samen koffie te drinken
en elkaar te ontmoeten.

Maandagmiddag brengen de Ameri-
kaanse gasten een bezoek aan de klom-
penfabriek "De Bongerd" in Dinxper-
lo. Dinsdagmorgen reizen de gasten, do-
centen en studenten, weer verder op hun
reis door enkele landen van Europa.

Ned. Bond v. Plattelands-
vrouwen naar Den Haag
en Scheveningen
Als afsluiting van het seizoen maakten
de plattelandsvrouwen hun jaarlijkse
reisje op 30 mei. 's Morgens om half 8
vertrokken ze richting Den Haag. De
koffiepauze werd gehouden bij het Pos-
tiïjon Motel in Bunnik.

Tegen 11 uur arriveerde het gezelschap
in Den Haag bij het Binnenhof, waar
eerst een bezoek werd gebracht aan de
Ridderzaal en de Tweede Kamer. Er
werd een interessante rondleiding gege-
ven en veel vragen werden beantwoord.
Daarna ging het richting Vredespaleis,
wat ook erg bij de dames in de smaak
viel, ook hier werd de rondleiding op
een geestige wijze gedaan. Vervolgens

ging het richting Scheveningen, waar
men heerlijk langs het strand kon wan-
delen, schelpen zoeken, de Pier bezich-
tigen en langs de boulevard kon, winke-
len.
De laatste aanleg was "De Boggelaar"
waar als slot van de dag gedineerd werd.
Moe en voldaan keerde men tegen half
tien weer naar huis terug.

Jan Hiddink kampioen
Jan Hiddink, lid van de L.R. "De
Graafschap" is tijdens wedstrijden te
Amersfoort nationaal militair kampioen
samengestelde wedstrijd klasse-licht ge-
worden met het paard Greciosa.

(Ingezonden bericht, buiten verant-
woording van de redaktie.)

Inwoners van Vorden
hevig verontrust
Naar aanleiding van het vorige week
door het gemeentebestuur gepubliceerde
nieuwe verkeersplan blijken een groot
aantal inwoners bijzonder verontrust te
zijn over de gevolgen die dit verkeers-
plan voor grote delen van het dorp zal
hebben. Niet alleen de middenstand
vreest de funeste gevolgen, ook uit an-
dere lagen van de bevolking zijn reeds
talrijke reakties binnengekomen die dit
plan radikaal afkeuren.
Er is reeds een aktiegroep gevormd, die
in eerste instantie alle inwoners advi-
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Emancipatie-aktiviteiten;
2. Kollektevergunning;
3. Verlengen rijbewijs;
4. Vergadering Gewestraad d.d. 18 juni

1980;
5. Wet Arob publikaties.

Emancipatie-aktiviteiten
Bij schrijven van 23 april 1980 nr. DCE
U 3210, heeft de Staatssekretaris van
C.R.M, zich tot de kolleges van Gede-
puteerde Staten van alle provincies ge-
richt, inzake de bijdrage aan provinciale
besturen ten behoeve van emancipatie-
aktiviteiten. Het kollege van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland heeft ons
bij schrijven d.d. 12 mei 1980 verzocht
genoemde informatie aan belangheb-
benden door te geven. In verband hier-
mede werden een viertal vrouwenvereni-
gingen afschriften van genoemde brie-
ven gezonden, terwijl één exemplaar in
de openbare bibliotheek ter inzage werd
gelegd.

Verleende kollekte-vergunning
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 26 mei t/m 8 juni
1980 aan het Nederlandse Rode Kruis
een kollektevergunning afgegeven.

Verlengen rijbewijs
Onlangs heeft u in de krant kunnen le-
zen dat de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat overweegt om het verlengen van
het rijbewijs af te schaffen. Zover is het
echter nog (lang) niet. Derhalve dient u
nog steeds uw rijbewijs tijdig te verlen-
gen en wel binnen 5 jaar na de datum
van afgifte van het rijbewijs. Weliswaar
kan in het zesde jaar na afgifte het rijbe-
wijs nog verlengd worden, maar in die
periode mag u geen auto besturen. Als
dat zesde jaar verstrijkt zonder dat u
voor verlenging van het rijbewijs hebt
gezorgd, dan zult u zelfs opnieuw
rijexamen moeten doen om weer voor
een rijbewijs in aanmerking te komen.

Volledigheidshalve hieronder opnieuw
informatie over de verlengingsprocedu-
re van uw rijbewijs.
Alle formulieren die u nodig heeft kunt
u verkrijgen op de gemeentesekretarie
af d. Burgerzaken. U ontvangt (tegen
betaling) een zogenaamde "Eigen ver-
klaring". Voorts moet u een uittreksel
uit het persoonsregister hebben. Een

volledig ingevulde, gedateerde en gete-
kende "Eigen verklaring" stuurt u met
het uittreksel uit het persoonsregister en
de retour-enveloppe naar de Stichting
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (C.B.R. Boutenslaan l te Rijswijk).
Beide dokumenten moeten in één enve-
loppe worden verzonden. Is er medisch
iets aan de hand óf bent u 60 jaar of ou-
der, dan dient op de "Eigen verklaring"
een rapport van een arts (niet zijnde uw
huisarts) gesteld te worden. Als alles in
orde is ontvangt u na ongeveer twee we-
ken een geneeskundige verklaring, ter-
wijl u dan ook het uittreksel uit het per-
soonsregister terug krijgt. Daarna gaat
u opnieuw naar de gemeentesekretarie
om het volledig ingevulde aanvraagfor-
mulier in te dienen, samen met:

a. de geneeskundige verklaring;
b. het uittreksel uit het persoonsregis-

ter, en
c. twee recente pasfoto's.

Na nog weer eens twee weken kunt u
dan in het bezit zijn van uw nieuwe rij-
bewijs, dat u door de Provinciale Griffie
te Arnhem rechtstreeks wordt toegezon-
den.
Soms moet het oude rijbewijs worden
ingeleverd, of een verklaring over dit rij-
bewijs. Dit is namelijk noodzakelijk als
het rijbewijs niet werd afgegeven door
de Commissaris der Koningin in de Pro-
vincie waar de aanvraag voor ver-
nieuwing wordt ingediend (dus indien
niet afgegeven door de C. v.d. K. in
Gelderland). Als u het oude rijbewijs
liever niet inlevert, kan een officiële ver-
klaring over dat rijbewijs worden bijge-
sloten. Die verklaring moet worden aan-
gevraagd bij en wordt afgegeven door
degene die het oude rijbewijs verstrekte.
Het verdient aanbeveling de aanvraag
voor verlenging van uw rijbewijs niet
eerder dan één maand voor het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van het
oude rijbewijs in te dienen.
Kosten:
De kosten verbonden aan het verlengen
van het rijbewijs bedragen momenteel:

- uittreksel uit persoons-
register + Eigen
verklaring ƒ 8,90

— aanvraag rijbewijs bij de
Provinciale Griffie ƒ 10,15

Totaal ƒ 19,05

De benodigde formulieren voor het
verlengen van uw rijbewijs kunt u krij-
gen bij de af d. Burgerzaken ter gemeen-
tesekretarie. Deze afdeling is geopend

van maandag t/m donderdag van 08.00
uur tot ^VO uur. Vrijdags tevens van
13.30 to W. 00 uur.

Vergadering Gewestraad
op 18 juni 1980
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat ter gemeentesekretarie (afd. I)
stukken tervisie liggen die betrekking
hebben op de d.d. 18 juni 1980 te hou-
den vergadering van de Gewestraad. De-
ze vergadering zal worden gehouden in
de kantine van het Gemeentelijk Ener-
gie en Waterleidingbedrijf (G.E.W.B.),
Zutphenseweg 51006 te Deventer en zal
om 19.30 uur aanvangen.
De volgende punten staan op de agenda:

I. l Mstriksge/ond heidsdiens t
— Wijziging personeelsformatie (admi-

nistratieve kracht Jeugdgezondheids-
zorg);

— vaststelling ambulance-tarief per l
januari 1980.

II. Regionale Brand weersamen werking
— Aanstelling tweede officier.

III. Gewest Midden-IJssel
- Wijziging personeelsformatie (milieu

-l- administratieve sektor);
— funktioneren Gewest;
— voorziening in vakature Kommissie

voor Algemene Zaken, Bestuurlijke
Zaken, Voorlichting en Personeels-
zaken.

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

Aan de n.v. Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland te Doetinchem is
een tijdelijke bouwvergunning verleend
voor het plaatsen van een gebouw ten
behoeve van een proefopstelling ont-
ijzering drinkwater aan de Reeoordweg.

seert het hun toegezonden formulier
niet in te zenden alvorens de daartoe
door de aktiegroep te organiseren voor-
lichtingsavond bezocht te hebben.
Plaats en datum van deze avond zullen
binnenkort bekend gemaakt worden.

Bestuur K.N.O.V.
Bestuur Vordense Winkeliersver.

Het studentenkoor uit Mc. Pherson

a.s. Zaterdagmorgen 7 juni hopen 49
gasten uit Amerika Vorden te bezoeken.
Het zijn docenten en studenten van het
Mc. Pherson College te Mc. Pherson,
Kansas, Amerika. Bij hen is ook Dr.
Jan van Asselt en zijn gezin. Uit het
programma noemen we een paar
punten.

Het studentenkoor zingt in de
morgendienst in de hervomde kerk te
Vorden.
Er worden liturgieën gestencild waarin
naast de engelse tekst ook de
nederlandse vertaling opgenomen
wordt. Het studentenkoor zingt
verschillende negro-spirituals en ook
eigentijdse liederen.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om
samen koffie te drinken in "de
Voorde".

's Avonds geeft het StudtSRikoor, het
Mc. Pherson College Choir, een concert
in de dorpskerk. Na dit concert is er dan
de goede gelegenheid elkaar te
ontmoeten in "de Voorde''^^
Er wordt koffie geserveerd^»
Iedereen is daar zeer welkom. Zeer
zeker ook de gastgezinnen. Graag
nodigen we ook de Vordense jeugd uit
voor dit contact met de jeugdige gasten.
Op zaterdag en op de maandag (7 juni
en 9 juni) is er een programma
samengesteld.
De gasten trekken verder op
dinsdagmorgen l O juni.

Bankrekening voor de Gezamenlijke
kerkedag.

Eén van de voorbereidende commissies
voor de gezamenlijke Kerkedag van de
Gereformeerde kerk en van de
Hervormde gemeente (te houden op
zondag 24 augustus) heeft een
bankrekening geopend om velen het
mogelijk te maken een gift te storten
voor het meedragen van de kosten van
de genoemde Kerkedag.
Zo'n dag brengt immers nog al wat
kosten met zich mee: de voorbereiding,
de koffie, de broodmaaltijd, de thee, de
programma's enz., enz.

Toch is de toegang geheel grais. Ook is
opgaven van tevoren NIET nodig.
Het banknummer is: Rabobank
Vorden, rek.nr. 3664.57497. Commissie
Kerkedag, Vorden.
Reeds bij voorbaat onze dank voor deze
medewerking.

Kerkepad NCRV
Ook de Hervormde kerk is dit jaar
opgenomen in een route van Kerkepad
NCRV.
En wel op zaterdag 14 juni en zaterdag
21 juni. Op de vrijdag voorafgaande
aan de genoemde zaterdagen, geeft de
televisie een kort overzicht van de route.
Op zaterdag 21 juni wordt er voor
gemeenteleden en gasten een korte
Vesperdienst gehouden in de
Dorpskerk, onder leiding van Ds.
Krajenbrink.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse
17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

11 oktober: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting
17 januari: Pronkzitting
24 januari: Pronkzitting
27 februari: Karnaval
28 februari: Karnaval

1 maart: Karnaval
2 maart: Karnaval

Geboren: Arjan Ruiterkamp, Marieke
van der Logt.

Ondertrouwd: geen

Gehuwd: H.P.M, van Langen en
M.J.Th. Bisselink, W. Leferink en A.J.
Groot Wassink, B.J. Steenblik en W.H.
Rietman, L.W. Peppelman en J.P.M.
Schuppers.

Overleden: W. Wolferink, oud 69 jaar;
G. Brandenbarg, oud 78 jaar.

Bejaardentocht
Komité Bejaardentocht heeft besloten
om dit jaar weer een bootreis te
organiseren. En wel op 26 augustus a.s.
Nadere gegevens volgen nog in dit blad.

Avo bus kollekte heeft een mooi bedrag
van ƒ 2064,46 op gebracht. Wij danken
alle gevers en geefsters die hebben bij
gedragen, en de kollektanten die hun
medewerking hebben verleend.
Hartelijk dank.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 8 juni, 10.00 uur, ds. J.C. Kra-
jenbrink m.m.v. het studentenkoor uit
Amerika: Mc. Pherson College Choir.
19.00 uur, konsert door het studenten-
koor uit Mc. Pherson.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 juni, 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 8 juni, 10.00 en 19.00 uur, ds.
J. Zijp, Apeldoorn; kollekte Kerk en
Rente + Aflossing.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 7 en zondag 8 juni, dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisartsen van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 7 en zondag 8 juni, dr. W.F.
Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur spoedgevallen za/zo tussen
11.30 en 12.00 uur.

WEEKEND,- AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTSEN

Zaterdag 7 juni 12.00 uur tot zondag 8
juni 23.00 uur, dr. Breukink. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Indien mo-
gelijk, bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Indien mogelijk,
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

SCHENKEL SOP gram_ 375

Voor de barbecue
volop keus uit gemarineerd vlees

VOOR UW HUISDIER

MAGER RUNDERHART
500 gram

HAMWORST 100 gram

JOHMASELLERIE SALADE 100 gram

79
98

RUNDERROOKVLEES 100 gram 198
HUZARENSALADE bak 1 kg 450
Maandag 9 juni

BIEFBURGERS 3 stuks 279
Dinsdag 10 juni

RUNDERLEVER KNO 350
Woensdag 11 juni

GEHAKT H.O.H. k,io 598

groenteman

Juni-maand asperge-maand
500 gram

ASPERGES klasse Al 495
2 stuks

KOMKOMMERS
Grote doos 1/2 kg

AARDBEIEN
FUCHIA'S
per stuk 275
4 stuks voor 10.-
In verband met de avondvierdaagse brengen wij

een grote sortering

Avondvierdaagse boeketten
Extra aanbieding:

BOS LELIES + BOS
DUIZENDSCHONEN sa™

slijterij
BOLS

jonge jenever
fles 1 liter
van 1525 voor 1450

JONÖ

*l

COEBERGH

bessenjenever
fles 1 liter
van 1350 voor 1195

UFFNFNRAAI SIIPFRMARKTCM nu ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLO.)vccracNUHftL ourtnlVIMnM tN bv RUSSEN - GROENLO - GOOR - WORDEN

[>S^

CLASSE ROYAL

BIER
krat 20 x 0.5 liter
van 1100 nu voor

895
completa

COMPLETA
pot 400 gram

n 349 of 298

MAAR NU

269 d«x&« «•**
•:4!ï v/an

GOUDSE KAAS
v.v. jong
kilo

Voor bakken en braden

CROMA
pak van 76 voor

DEZE WEEK VOLOP CAMPING VOORDEEL!!!

UNOX SMAC
groot blik 340 gram
van 329 voor

Mona A/,

FRUIT YOGHURT
3 smaken, pak 1 Itr.
van 219 voor

*</
*

Bliv vloeibare

TOILETZEEP
van 185 voor

SUN

MARGARINE
pak 250 gram

HERSCHI

SINAS-PUB-COLA
set a 12 plastic
flesjes 0.25 liter
van 695 voor

CURVER

KOELBOX
inhoud 25 liter
geen 3950 maar 1905
BADMINTON SET
2 rackets met shuttle
van 395 voor

WEENSE SNIJDER - -_
800 gram H *1
gratis gesneden l WW

LASSIE RIJST
in kookbuilen
pak van 124 voor

THEEBISKWIE
pak 200 gram
van 69 voor

UNOX

WEENSE WORST
blik van 185 voor

ZAKLANTAARN
met batterijen
van 1195 voor

NIBBIT
COCKTAIL
zak van 149 voor

GOEDHART

SINASSTICKS
Ballotin doosje
200 gram van 225 voor

CORSO

AIRPOT
inhoud 1.9 liter
van 1995 voor 1695

camping margarine
blik 500 gram
van 179 voor

WEGWERP BIC
SCHEERAPPARAAT
pak 5 stuks
van 200 voor

VAN MELLE

MINI MENTOS
zak van 159 voor

Superunie korrel

OPLOSKOFFIE
pot 200 gram van 675 voor

ELMEX

TANDPASTA
2 tubes + borstel
van 1190 voor

ZWITSAL

NESgUICK
blik 400 gram
van 375 voor

in 't zonnetje of
na 't zonnetje
tube 85 ml van 540 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 5/6 TOT 11,



Langs deze weg willen wij
eenieder hartelijk danken
voor de belangstelling en me-
deleven na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

Johanna Cornelia
Halfman-Wagner

Namens allen:
J.W. Halfman

Ruurlo, juni 1980
Leeuwerikstraat 9

Op donderdag 29 mei 1980
werd ons dochtertje en zusje
geboren die wij de naam
geven

MARIEKE

Wim en Manny
van der Logt
Jeroen

7251 WX Vorden
Brinkerhof 55

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk.

Alfred en Ria Zweers

Hengelo (Gld.), juni 1980
Berkenlaan 66

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen
en kado's die onze huwelijks-
dag tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Reinald en Uta
Roekevisch-Stöckmann

Haarlo, juni 1980
Eibergseweg 16

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's die ons 40-jarig huwe-
lijk tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, ook namens
de kinderen.

B. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-

Haaring

Vorden, juni 1980
Galgengoorweg 8

course van Fongers
een racefiets gebouwd van
high tensile-staal, dus licht in
gewicht (11,9 kg)
Shimano 600 10 versn., der.
Bekijk deze fiets eens in onze
showroom. Zijn verrassende
prijs ƒ 676,—
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: gebruikte Streela en
herenfiets. Hietveld, Hoeken-
daalseweg l

Te koop: een best roodbont
vaarskalf bij H. Willems, Ber-
kendij k l, Vorden

Te koop: Citroen 2CV6,
bouwjaar 1973. Telefoon
05752-2353

GESLAAGD!
Geef uw zoon of dochter dan
een FONGERS fiets kado.
Barink Nieuwstad 26, Vorden

A.s. echtpaar zoekt: woon-
ruimte te huur. Telefoon
05458-469

Heerlijke bolussen
weer 'ns wat anders

T WINKELTJE
IN BROOD IN BANKET
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

Te koop: l ha gras. Briefjes
inleveren voor of op 7 juni tot
's avonds 20.00 uur.
J.H. Voskamp, Ruurloseweg
94, Vorden

Te koop: jongensfiets ± 8
jaar. Nieuwstad 22, tel. 2116

SUPER
goedkoper bij:

KBUNB
Nijverheidsweg, Vorden

Op vrijdag 6 juni a.s. om 11.45 uur worden de trouw-
plannen werkelijkheid van

MAARTEN BARGEMAN
en
INA STEENBLIK

Dit zal plaatsvinden in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

Het huwelijk zal ingezegend worden in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden om
12.30 uur door ds. J. Veenendaal.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal ,,De Herberg",
Dorpsstraat lOa te Vorden.

Vorden, Strodijk 4 «
Hengelo (Gld.), Wichmondseweg 23
Toekomstig adres: Strodijk l, 7251 RR Vorden

ATE JEENINGA
en
ANNIE LENDERINK

reiken elkaar de hand op 6 juni a.s.

Wij trouwen om 13.30 uur in het ge-
meentehuis Kasteel Vorden.

Om 14.15 uur is de kerkelijke inzege-
ning in de Gereformeerde kerk te Vor-
den door ds. Veenendaal.

Receptie is van 16.00 tot 17.00 uur in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64

Ons adres is: Crijnssenstraat 32 hs., Amsterdam

Woensdag 11 juni a.s. gaan

WIM HULSHOF en
HERMIEN FLAMMA
trouwen in het gemeentehuis van
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (Gld.).

Kervelseweg 24, Hengelo (Gld.)
Deldensebroekweg 9, Vorden
Toekomstig adres: Tuinstraat 14, 7241 AN Lochem

Heden ging van ons heen, tengevolge van een nood-
lottig ongeval, onze lieve zoon, mijn lieve verloofde,
onze beste broer, zwager en oom

GERUIT JAN SIEBELINK

op de leeftijd van 25 jaar.

A. Siebelink
M.J. Siebelink-Lijftogt

Els

Olga - Jan
Daniël, Mirjam

Rien - Marian

Bert - Diny

Ronald

7251 CJ Vorden, 2 juni 1980
De Hanekamp 10

De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 6 juni
a.s. om 14.15 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vor-
den, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats om plm. 15.15 uur

Gelegenheid tot condoleren in ,,de Voorde",
Kerkstraat te Vorden na de teraardebestelling.

Sterven doe je niet in eens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je

je zegt: ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

In de vroege morgen van 31 mei is tot ons grote ver-
driet plotseling overleden mijn lieve man, onze altijd
zorgende vader en fijne opa

GERRTT JAN KLEIN SELLE
echtgenoot van Everdina Chr. Romville

hij werd 73 jaar.

Allen die hem gekend hebben weten wat we in hem
verliezen.

E.Chr. Klein Selle-Romville

A. Polman-Klein Selle
J.W. Polman
Inge en Tonie
Marion en Jan Paul
Mieke
Marten-Jan

Korrespondentie-adres: Dr. Staringstraat 6, Vorden

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsgehad. t

GERRIT SCHOT
en
BEA JUMMON

gaan trouwen op woensdag 11 juni a.s.
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in ,,'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Ons adres is: Da Costastraat 20, 7204 DN Zutphen

Tot ons groot leedwezen geven wij u kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, de heer

GERRIT JAN KLEIN SELLE

op de leeftijd van 73 jaar.

Wij zullen zijn toewijding en ijver voor ons bedrijf
gedaan, altijd blijven gedenken.

Inplaats van kaarten

1930 — 1980

W.NORDE
en
J.B. NORDE-WINKEL

hopen op 11 juni samen met hun kinde-
ren en kleinkinderen hun 50-jarige echt-
vereniging te herdenken.

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

Vorden, juni 1980
Ruurloseweg 44

Fam. Elbrink
en medewerkers

Vorden, 31 mei 1980
Burg. Galleéstraat 3

Op vrijdag 13 juni hopen wij D.V. met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te gedenken.

Z. REGELINK
H. REGELINK-WINKEL

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal
,,De Herberg", Dorpsstraat lOa, Vor-
den.

7251 HG Vorden, juni 1980
„Nieuw Gazoor", Warkenseweg 2

Droevig om zijn heengaan,doch dankbaar voor wat
hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

GARRIT BRANDENBARG
echtgenoot van A. Regelink

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: A. Brandenbarg-Regelink

G. J. B randenbar g
G.J. Brandenbarg-
Groot Roessink

Gerrit - Wilma

Marijke - Henk

7251 NB Vorden, 28 mei 1980
„Mombarg", Zelledijk l

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met grote vreugde maken wij de geboorte bekend van
ons dochtertje en zusje

PATRICIA

Lenie en Henk van Kouswijk
Sylvia

7234 S V Wichmond, 23 mei 1980
Ockhorstweg 6 (post Zutphen)

Heden overleed geheel onverwacht onze geliefde zwa-
ger en oom

G. BRANDENBARG
echtgenoot van A. Regelink

op de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo (Gld.): M.Z. Ruesink-Regelink

Vorden: A. Wuestenenk-Regelink
J.B. Wuestenenk

Zutphen: M. Oonk-Regelink

neven en nichten

Vorden, 28 mei 1980

Vlotte, vakkundige reparatie
van uw motorgazonmaaima-
chines

Verkoop van de betere
merken bij:

Pa. Kuypers
af d. bromfietsen, boomzaag-
machines en grasmaaiers,
telefoon 1393

Te koop: kinderf iets 3-6 jaar,
als nieuw; trekhaak Simca
1100 (event. gemonteerd);
droogkast 5 kg. Brinkerhof
82, Vorden, telefoon 2783

Te koop: kuilgras. Telefoon
1449

Te huur gevraagd: groente-
tuin in Vorden en omstreken.
Telefoon 2829

Te koop: honing. Waarle,
Hamsveldseweg 2, Vorden,
telefoon 6865

Te koop: set caravanspiegels ƒ
40,- G.H. Eenink, Het
Kerspel 11, Vorden, telefoon
2025

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

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

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur. i
Vanaf 50 stuks voor . 1S,5O
SIGARENMAGAZIJN

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

L.P.G.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Te koop: alle soorten kool- en
tomatenplanten en bieslook-
pollen alsmede jonge konij-
nen. D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

Te koop: mooie jonge konij-
nen van F-ouders, Vlaamse
reus wit. L.G. Weevers,
Nieuwstad 12, Vorden, tele-
foon 05752-1404

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

PAARDRIJDEN

„De Hessenkamp"
Kerkhoflaan, Vorden

DE
"VELDrjöEK"

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

„zie, ik kom spoedig
en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar-
dat zijn werk is."

Dit zegt de Here Jezus op de laatste bladzijde van de
Bijbel. Ook u zult u moeten verantwoorden. Is hij UW
RECHTER of UW REDDER?

Welkom op onze wekelijkse bijbelstudie woensdaga-
vonds 7.30 uur Ruurloseweg 6

Zomerprogramma
VVV Vorden

donderdag 17 Juli
broderie
In de Dorpsstraat

Voor deelname en opgave kraam kontakt opnemen
met G. Koerselman, Burg. Galleéstraat 12, telefoon
1364

3 augustus 1980
autocross vorden

Inschrijving plaatselijke rijders op dins-
dag 10 juni 1980
uitsluitend vordenaren

van 20.00 tot 22.00 uur Smidsstraat 7, Vorden
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OPENING

Zaterdag 7 juni zijn we klaar
met de verbouwing.

Hierbij nodigen wij u uit om
eens
een kijkje te nemen in onze
geheel vernieuwde zaak.

Van 15.00 tot 19.00 uur bent u
van harte welkom.
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Café Het Zwaantje I
FAM. HARMSEN-ZUURVELD

m
ZZ Hengeloseweg 14, Vorden
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Radio- of t.v.-problemen
Fa. Brede veld - Zutphen

Tel. 05750 13813

Denk aan uw bloemetje
voor de wandelaars a.s.
zaterdag . . .

Wegens huwelijk van onze mede-
werkster zijn wij

vrijdagavond
gesloten

bloemisterij - hoveniersbedrijf

Zwart suède
damesslippers

met geklede hak

ZOMERPRIJS 40,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Bij iedere f 25,-
boodschai
k-4

f^_ >

rondvlucht winnen Ja,
Illllll u leest het goed Dat kan En

l wel op een zeer gemakkelijke
f manier. U hoeft alleen maar
f voor ƒ 25,- boodschappen te

II halen bij uw VIVO- Supermarkt
Altijd prijs.

II Deze actie die loopt i/m 17 juni 1980, is
f best bijzonder: u heeft altijd prijs. De

11111 hoofdprijs bestaat uit een dagje uit bij
Illfl Martinair in Lelystad Er zijn trouwens ook
1111 n°9 andere prijzen Zoals bijvoorbeeld
Illl interessante kortingscoupons. Die geven u

f recht op een flinke korting op merkartikelen
|||! Ook kunt u tien VIVO-spaarzegels winnen

Wat moet u doen?
||| U haalt bij uw VlVO-supermarkt voor f 25,-
III boodschappen U ontvangt dan een kans-
I envelop. In die envelop zit, als u geluk hebt, de

lf hoofdprijs. Als u niet zo gelukkig bent dat u de
l hoofdprijs wint hebt u in ieder geval of een
|| interessante korting op een merkartikel te
f pakken of tien VIVO-spaarzegels. U mag zo
l vaak mee doen als u wilt

l Familie kan mee.
A Is u het gezellig vindt een familielid vriend
of vriendin mee te nemenjdan kan dat voor
f 130,-per persoon
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 5 juni 1980
42e jaargang nr. 14

Monstertoernooi Dash uitstekend
geslaagd
Meer dan tweeduizend volleyballers op 42 velden
V orden stond zaterdag weer bol van de volleybalsport. Zoals elk jaar organiseerde
de plaatselijke volley balvereniging Dash een grote volley bal happening. Het was
ditmaal een ware "invasie" want meer dan tweeduizend deelnemers(sters)
speelden op liefst 42 uitgezette velden van de gemeentelijke sportterreinen bij het
zwembad. Zoals alle negen voorafgaande toernooien had Dash kennelijk de
weergoden op zijn hand. Er was maar een kleine onderbreking voor een regenbui,
die niet langer dan een kwartier duurde. Vanaf 's morgens tot 's avonds kwamen
liefst 203 teams binnen de lijnen. De jury en wedstrijdcommissie, waarin de dames
De Vries en Aartsen voor de explicaties en het bijhouden van de standen
informaties enz. zorgden wist het opgestelde schema keurig bij te houden. Een
zeer bijzondere prestatie als men bedenkt dat er meer dan 400 wedstrijden werden
gespeeld, die door zo'n kleine 200 scheidsrechters werden gearbitreerd.

De deelnemende teams kwamen uit de
districten Veluwe, Oost-Gelderland,
Twente, Betuwe, Noord-Oost-
Gelderland en De IJsselstreek. Het was
de hele dag een gezellige sfeer, mede
door de sportieve wedstrijden, die in
elke poule de nodige spanning brachten.
De Vordense EHBO was met vijf leden
present om hulp te bieden bij
schaafwonden, verstuikinen enz. Langs
de velden stonden diverse kraampjes
waarin eigen Dashleden een hartige hap,
frisdranken enz. aan de man brachten.
Behalve in de kleedlokalen van de W
Vorden was er gelegenheid voor
omkleden en douchen in en bij de
vrachtwagens van de Fa. Sorbo, HCI,
en VLC De Graafschap. Nabij de
kantine kon men de standen en
uitslagen in een schematisch overzicht
noteren.

Er was een goede publieke
belangstelling. Onder hen ook
wethouder van sportzaken de heer A.
Lichtenberg, die de gemeente
vertegenwoordigde. Dash-voorzitter de
heer Janssen was van mening dat het
tiende toernooi van Dash zeer goed
geslaagd was. Hij was bijzonder
erkentelijk voor de wijze waarop de
voetbalvereniging Vorden Dash
tegemoet was gekomen. Letterlijk niets
was hen teveel en zij stonden altijd klaar

om te helpen. Hij dankte ook de EHBO
voor haar medewerking, de diverse
zakenlieden die hun wagens ter
beschikking stelden en zeker niet op de
laatste plaats de vele honderden
deelnemers die van heinde en ver waren
gekomen, evenals de eigen leden voor
hun onmisbare hulp. Tussen de
bedrijven door werd een verloting
gehouden waarbij waarn.
groepscommandant opper Gabriels de
trekking verrichte. De hoofdprijs was
een portable tv toestel. Tegen kwart
voor zes werden de prijzen met een
toepasselijk woord uitgereikt door de
Dames Aartsen en De Vries. Voor alle
winnaars uit de poule was er een fraaie
standaard beschikbaar, terwijl elke
deelnemende vereniging als aandenken
een herinneringsvaantje kreeg.

De uitslagen waren:
Dames prom. Ie klasse, Invicta l,
Wageningen 7 p., Dames Ie klasse,
Primavo l, Apeldoorn, 7 p., Dames 2e
klasse A, Dynamo l, Neede 5 p., Dames
2e klasse B, RAC Almelo, 8 p., Dames
2e klasse C, MTSH, Hengelo OV. 8 p.,
Dames 2e klasse D, De Katers l,
Almelo, 8 p., Dames 3e klasse A.,
Uravo 2, Velp, 5 p., Dames 3e klasse B,
Longa '59 l, Lichten voorde 7 p.,
Dames 3e klasse C, Mimtonette, Holten

7 p., Dames 3e klasse D, Markelo l,
Markelo 4 p., Dames 3e klasse E, De
Katers 2, Almelo 6 p. (beter gem.),
Damesrecreanten, Marvo '76,
Marien velde 6 p. (beter gem.),
Damesrecreanten B, Vios 2, Beltrum, 8
p., Damesrecreanten C, Longa '59 2,
Lichten voor de 7 p., Damesrecreanten
D, Uravo 4, Velp 7 p.

Meisjesjunioren A, Wilhelmina
Zutphen 4 p. (beter gem.),
Meisjesjunioren B, Bruvoc-Brummen 8
p., Meisjesjunioren C, Juventus Wehl 7
p., Meisjesaspiranten A-A, Luvo De
Lutte 6 p. (beter gem.),
Meisjesaspiranten A-B, Rood-Wit '75
Wijhe, 7 p., Meisjesaspiranten A-C,
Colmschate l, Colmschate 5 p.,
Meisjesaspiranten A-D, Juventus Wehl,
7 p., Meisjesaspiranten B-A, Dynamo l
Neede, 7 p., Meisjesaspiranten B-B,
Juventus 2 Wehl, 6 p.,
Meisjesaspiranten B-C, Dynamo 2,
Neede, 7 p. (beter gem.)

Heren promotieklasse, Uravo l, Velp 8
p., Heren Ie klassen A, FIC '71 l,
Apeldoorn 8 p., Heren Ie klasse B, FIC
'71 2, Apeldoorn 7 p., Heren 2e klasse
A, Vios l, Beltrum 4p., Heren 2e klasse
B, Dynamo l, Neede 7 p., Heren 3e
klasse A, FIC '71 3 Apeldoorn 5 p.,
Heren 3e klasse B, WSV Apeldoorn 5
p., Heren 3e klasse C, Uravo 3, Velp 5
p., Heren 3e klasse D, Juventus 2,
Wehl, 6 p., Heren 3e klasse E, WSV l
Warnsveld 4 D., Herenrecreanten A,
Longa Li^wwoorde 7 p.,
Herenrecreanten B, RAC 2 Almelo 7 p.,
Herenrecreanten C, Dynamo 4, Neede,

Jongens junioren A, Uravo l Velp 7 p.,
Jongens junio^a B, Dash Vorden, 5 p.,
Jongensaspir^pn A, Wilhemina
Zutphen 6 p., Jongensaspiranten B,
Dynamo Neede 6 p.

Werkgroep leefbaarheid
Vorden vraagt aandacht
bij het maaien
Het is in de natuur op het ogenblik weer
een en al pracht. Allerlei gewassen
beginnen weer hun zomerse vormen aan
te nemen: bomen komen volop in het
loof, kruiden en grassen bedekken de
aarde met hun golvende deken.
Voor de mens een lust voor het oog,
voor de dieren een gelegenheid zich te
nestelen en te verschuilen.
Weilanden, bermen en slootkanten
moeten worden gemaaid om
verschillende redenen. Dat is het recht
en vaak de plicht van de mens. Helaas
gaan daarmee veel schuil- en
nestgelgenheden maar ook dierenlevens
verloren. Dat er slachtoffers vallen is
onvermijdelijk; tijdens het maaien ziet
men de dieren over het hoofd: een goede
schutkleur staat daar borg voor. Toch
kunnen wij proberen er iets aan te doen.
grote oplettendheid tijdens het maaien
kan veel (jonge) dieren het leven sparen.
Ook nesten van bodenbroeders zoals
eend, fazant en patrijs vallen vaak ten
offer aan het maaien, soms met
broedende vogel en al. Een enkele maal
echter is een nest al ontdekt voor het
maaien. Markeren met een stok en het
van te voren waarschuwen van de
maaier, kunnen een hoop slachtoffers
voorkomen. Elke maaier zal hier graag
rekening mee willen houden.

Graag wil de Werkgroep Leefbaarheid
dit ondr ieders aandacht brengen: weet
iemand een nest en bestaat het
vermoeden dat dit verloren zal gaan
door maaiwerk, waarschuw de maaier!
Ga nooit een nest verplaatsen. Die
verstoring is ernstiger dan een langs
razende maaimachine.
Toen vorige week een boer een perceel
gras maaide sneuvelde helaas een
broedende patrijs. Het nest en 17 van de
19 eieren bleven gespaard. Gelukkig
ontfermde een jachtopziener zich over
'de eieren die ze bij een relatie onder een
broedende krielkop mocht
onderbrengen.
Hopelijk is dit voor iedereen een
wegwijzer, mocht er zicht iets dergelijks
voordoen.

Studietoelagen cursusjaar
1980/1981
Provinciaal studiefonds van Gelderland

Voor het cursusjaar 1980/1981 bestaat
er gelegenheid een studietoelage aan te
vragen bij het Provinciaal studiefonds.
Dit kan alleen voor degenen wier ouders
of verzorgers in de provincie Gelderland
wonen, of door studerenden die in hun
eigen onderhoud voorzien en in
Gelderland wonen.
De toelagen worden alleen verleend
voor studies waarvoor geen
rijksstudietoelagen kunnen worden
verkregen (o.m. opleidingen aan
particuliere onderwijsinstellingen, in
sommige gevallen part-time onderwijs).

Wanneer een aanvraag bij het rijk is
afgewezen op grond van
studieresultaten, kan alsnog - ook na l
oktober een aanvraag worden
ingediend bij het Provinciaal
Studiefonds (m.u.v. een opleiding aan
een hogeschool of universiteit), met
dien verstande dat dit moet geschieden
binnen een maand nadat van rijkswege
het bericht van afwijzing is ontvangen.

Aanvragers die door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen zijn
afgewezen op grond van hun
nationaliteit kunnen binnen een maand
na afwijzing een aanvraag indienen bij
het provinciaal Studiefonds.

Wordt men bij het Ministerie afgewezen
op grond van te hoog inkomen of te late
indiening, dan komt men bij het
Provinciaal Studiefonds ook niet in
aanmerking.
De studietoelagen, die verstrekt worden
in de vorm van een renteloos voorschot
worden telkens voor ten hoogste een
jaar verleend. Voor een studie die langer
dan een jaar duurt dient dus ieder jaar
opnieuw een aanvraag te worden
ingediend.

Bij de verlening van een toelage wordt
rekening gehouden met de
noodzakelijke kosten van
levensonderhoud van de alleenstaande
uitwonende studerende.
Bij inwonende studenten worden alleen

de direkte studiekosten (plus eventuele
reiskosten) vergoed.
Ter bepaling van de toelagen stellen
Gedeputeerde Staten jaarlijks de
normen vast, welke zijn afgeleid van de
normen die de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen hanteert bij de
toekenning van rijksstudietoelagen.

Formulieren voor het aanvragen van
toelagen zijn verkrijgbaar op het
gemeentehuis in de plaats van inwoning.
Deze dienen zo spoedig mogelijk, maar
in elk geval voor l oktober 1980 te
worden ingeleverd. Het is beter
vroegtijdig een aanvraag in te dienen die
eventueel later ingetrokken of gewijzigd
kan worden dan te laat aan te vragen.
Verkeert men nog in onzekerheid
omtrent studiekeuze, toelating,
studieresultaten enz. dan dient tocht
voor l oktober een aanvraag te worden
ingediend.
Aanvragen die na l oktober binnen
komen, zullen in het algemeen niet meer
tot een toekenning kunnen leiden.
Mocht een opleiding halverwege het
cursusjaar 1980/1981 beginnen, dan
dient het verzoek voor aanvang van de
opleiding te worden ingediend.

Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door het Provinciaal
Studiefonds, Huis der Provincie,
Marktsti-aat l, te Arnhem, tel. 085-4574

Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door het Provinciaal
Studiefonds, Huis der Provincie,
Marktstraat l, te Arnhem, tel. 085-
457411, toestel 2159.

"In de reep'n"
Zaterdag 14 juni ontvangt de Vordense
aanspanning "In de Reep'n" een groep
"begunstigers" van het
boerenwagenmuseum uit Buren.
De aanspanning verzorgt dan een tocht
voor deze gasten. Onderweg zullen de
Vordense boerendansgroep "De Knup-
duukskes" en de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" hun medewer-
king verlenen.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Canaponi, P. de Draaideur, Huysmans,
J.K, Op drift, Lessing, D. In 't
bijzonder katten, Mittelholzer, E. Een
ochtend op kantoor, Sant, M. van 't,
Petra, Schippers, K. Eerste indrukken,
Schuttevaer-VElthuys, N. Aletta's hof,
Wilde, O. De profundis, Oakley, A.
Het werk van de huisvrouw, maslow, A.
H. Psychologie van het menselijk zijn,
Brown, Lesley en J. Brown, Louise:
eerste reageerbuisbaby ter wereld,
Hoeckel, R. Modelbouw van schepen,
16e n 17e eeuw, Bottema, S. en A.T.
Clason, Het schaap in Nederland.

Jeugd
Hofman, W. Ansje Vis en Matje Klop,
Keser, M. Tante Jet in de flat, Prins, P.
Verdwaald in de wildernis, Bodegraven,
K. van. Zelf papier maken, Bennema,
B.A. Biologie, Skubisz, S. Grand prix
cross '79. Dalmais, A.M. De giraffe,
Skargon, Y. De kastanjeboom.

Buurtvereniging Delden
In het buurtschap Delden is men mo-
menteel al druk in de weer voor het na-
derende volksfeest op 4 en 5 juli. Op
vrijdagavond 4 juli wordt een toneelstuk

opgevoerd dat als mooie titel meekreeg:
"De avond van de zevende juli". Het is
een stuk in drie bedrijven en wordt ge-
speeld door 5 dames en 4 heren, allen uit
Delden afkomstig. De repetities zijn in
volle gang.

Zaterdag 5 juli zijn er de traditionele
volksspelen zoals vogelschieten, dogkar-
rijden, kinderspelen etc. 's Avonds
zorgt het dansorkest "Hurricane"
ervoor dat de beentjes van de vloer kun-
nen. Het gehele feest speelt zich af op
het feestterrein van de familie Humme-
link aan de Spiekerweg.

Uitwisseling Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organi-
seert het komende weekend een uitwis-
seling met Woudenberg. Zaterdagmor-
gen worden de 25 jongelui om 10.00 uur
verwacht bij hotel Bloemendaal. Voor
deze dag staat kegelen op het program-
ma alsmede 's avonds een disco-avond
in het jeugdhonk van de Stichting
Jeugdsociëteit.
Zondagmorgen is een bezoek aan
Bronkhorst gepland, terwijl tevens
enkele Vordense kastelen zullen worden
bezocht. Zondagmiddag gaat het gezel-
schap naar Ruurlo om midgetgolf te
spelen.

Geen damesvoetbal bij 'Vorden'
De voetbalvereniging "Vorden" heeft geen plannen om een afdeling da-
mesvoetbal te gaan oprichten. Dit deelde voorzitter F. Schar renberg mede
op de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de v.v. "Vorden". De reden
van dit besluit is dat er niet voldoende velden voorhanden zijn.
Voorzitter Scharren berg too£j* zich overigens enorm teleurgesteld over

yoor cre/e vergadering.de matige belangstelling voor

Een voorstel van het bestuur om de kon-
tributie volgend seizoen te brengen op
ƒ 102,- per jaar voor senioren en^54,-
per jaar voor junioren en pupilfl^verd
door de vergadering aangenomen.
De vereniging komt het nieuwe seizoen
met in totaal 27 elftallen in kompetitie-
verband uit; te weten 9 seniorelftallen; 8
junior- en 10 pupillen teams.

Het lag in de bedoeling om deze avond
de heren L. Rouwenhorst, J. Bosch en
W. Kuyper te huldigen voor het feit dat
zij 25 jaar lid van de vereniging zijn. De
jubilarissen waren echter verhinderd
aanwezig te zijn.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-

tredende leden D. Besselink, H. Mulder
en J. Jansen bij akklamatie herkozen.

De vereniging zal in de toekomst afzien
van en een voorjaarsvergadering en een
najaarsvergadering. Te beginnen in de-
cember aanstaande zal er éénmaal per
jaar een ledenvergadering worden ge-
houden.
De jaarlijkse feestavond zal worden ge-
houden op zaterdagavond 10 januari in
"De Herberg".
De eigenaar van "De Herberg", de heer
Cor ten Barge zal met ingang van het
nieuwe seizoen zowel Vorden III als
Vorden VI nieuwe trainingspakken aan-
bieden.

MOTORSPORT

Graafschaprijders provinciaal
kampioen
Afgelopen weekend werd in Vorden het
provinciaal kampioenschap oriënte-
ringsritten verreden. De organisatie was
in handen van de Vordense auto- en mo-
torklub "De Graafschaprijders". Dit
provinciaal kampioenschap werd op één
dag (drie ritten van 32 kilometer) verre-
den. Alle drie ritten hadden een afzon-
derlijke klassering.
Het team van "De Graafschaprijders"
uit Vorden werd zowel in de A-klasse
alsmede in de B-klasse provinciaal kam-
pioen. Het A-team zal op 20 september
de provincie Gelderland vertegenwoor-
digen bij de nationale kampioenschap-
pen.
De uitslagen van de ritten waren als
volgt:
PCC A-klasse: 1. A. Rossing, Heerde,
91 strafpunten; 2. B. Regelink, Vorden,
181 str; 3. J. Luiten, Hengelo, 210 str.
PCC B-klasse: 1. B. Memelink, Almen,
399 str; 2. D. Versteege, Hengelo, 430
str; 3. W. Fleerkate, Laren, 572 str.
Auto's Toerklasse: 1. W. van Mossel,
Nunspeet, 68 str; 2. J. Koning, Neede,
69 str; 3. H.G. Hofstede, Wijhe, 73 str.
Poedelprijs: A.M.C. Sterrenberg, Al-
melo, 213 str; pechprijs: A. Wolshei-
mer, Lochem, 135 str.
Auto's A-klasse: 1. A. Woudstra, Dam-
woude, 151 str; 2. H. Paalman, Wier-
den, 234 str; 3. J. Paalman, Haarle, 278
str.
Auto's B-klasse: 1. G. J. Boerhof, Zwol-
le, 311 str; 2. L.J.M. Wopereis, Lichen-
voorde, 425 str.

VOETBAL

Pupillenvoetbaltoernooi te
Vorden
De voetbalvereniging "Vorden" organi-
seerde zondag een tweetal toernooien
voor pupillenteams. 's Morgens kwa-
men de E-pupillen in aktie. Dit toernooi
werd gewonnen door Socii El; 2. Pax
El; 3. Pax E3; 4. Pax E4. In totaal na-
men 17 teams deel.
's Middags kwamen de D-teams in aktie
Hieraan namen 20 teams deel. De eerste
prijs werd gewonnen door Witkampers
D3; Steenderen Dl; 3. Pax D2; 4. Zut-
phen D3. Voorzitter Fred Scharrenberg
belastte zich deze dag met de prijsuitrei-
king.

Vordens zaalvoetbaltoernooi
wordt in Hengelo gespeeld
Zaterdagmiddag 7 juni wordt in de
sporthal te Hengelo een zaalvoetbaltoer-
nooi gespeeld dat wordt georganiseerd
door Fred Fransen en waaraan uitslui-
tend bedrijven uit Vorden meedoen.
De deelnemende teams zijn firma Kette-
lerij, Sorbo, Wolbrink, Rijkspolitie,
Gems, "De Herberg", Schoenaker en
Uenk.
De ploegen zijn in twee poules onderge-
bracht. De wedstrijden beginnen om
14.00 uur, terwijl om 16.40 een begin
wordt gemaakt met de finalepartijen.

"De Snoekbaars" haalde
buit binnen
Aan de eerste wedstrijd dei de Vordense

hengelaarsvereniging "De Snoekbaars"
in dit prille seizoen hield, werd door 30
personen deelgenomen. Tijdens deze
viswedstrijd, welke aan de Veengoot
werd gehouden, werden in totaal 30 vis-
sen gevangen met een lengte van totaal
552 cm.
De heer A.Golstein behaalde met 4 vis-
sen (76 cm) de eerste prijs; 2. R. Gol-
stein, 2 stuks (65 cm); 3. E. Wentink, 3
stuks (53 cm); 4. G.M. Eggink, 2 stuks
(42 cm); 5. A.Grotenhuis, 2 stuks (40
cm).

WATERPOLO

Gelijkspel Vordense dames
De dames van "Vorden '64" hebben de
ontmoeting, tegen OKK I uit Eerbeek,
welke in Vorden werd gespeeld met 2-2
afgesloten. In de eerste periode werd
niet gescoord. In de tweede periode gaf
Roxanne ter Huerne de thuisklub met 1-
0 de leiding. Deze voorsprong werd in
de derde periode ongedaan gemaakt.
Hetzelfde gebeurde in de vierde periode
toen OKK, nadat Desiree Westerveld
voor 2-1 had gezorgd, opnieuw gelijk
maakte 2-2.

Vordense heren kansloos tegen
OKK
De heren van Vorden hebben de thuis-
wedstrijd tegen OKK I uit Eerbeek met
0-6 stevig "aan de broek" gehad. Vor-
den was weliswaar gehandicapt door het
ontbreken van enkele spelers. Dat
neemt niet weg dat OKK over alle linies
de betere ploeg was. Met de regelmaat
van de klok werd gescoord.
Vorden II speelde met 2-2 gelijk tegen
OKK H.

Dertiende avond vierdaagse
gym vereniging '' Sparta''
De Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta" organiseert deze week voor de
dertiende achtereenvolgende keer de
avond vierdaagse. De start is woensdag-
avond. De deelnemers krijgen dan een
route richting Kiefskamp voorgescho-
teld.
Donderdagavond staat de omgeving van
het Galgengoor op het programma.
Vrijdagavond omgeving Hackfort.
Voor de zaterdag gaan de deelnemers
eerst richting Kranenburg. Alvorens de
intocht plaatsvindt worden bij "het
Lekkerbekje" de medailles uitgereikt.
Om 16.30 uur wordt dan bij Lettink ver-
trokken voor de intocht. De route is als
volgt: Mispelkampdijk, Vaanverk, de
Steege, Zutphenseweg, Dr. Lulofsweg,
het Hoge, Raadhuisstraat, Dorpsstraat,
Kerkstraat.
De finish vindt plaats achter de openba-
re lagere school. Aan deze intocht zal
muzikale medewerking worden verleend
door de plaatselijke muziekkorpsen
"Concordia" en "Sursum Corda" als-
mede "Concordia" uit Eefde.
Voor deze vierdaagse kan met nog in-
schrijven aan de Insulindelaan 28; Her-
tog Karel van Gelreweg 12 en het Vaar-
werk 16. Alle avonden kan tussen 18.30
uur en 19.00 uur bij de o.l. school dorp
worden gestart.

"Duikelaar uit Laren wint
zwemzeskamp te Vorden
De Vordense zwemvereniging "Vorden
64" heeft de afgelopen wintermaanden
voor de zwemkompetitie een vijftal te-
genstanders ontmoet uit de omliggende
gemeenten. Het leek het bestuur een
goed idee al deze ploegen in Vorden uit
te nodigen voor een zwemzeskamp in
het zwembad "In de Dennen".
Deze zeskamp vond zaterdagmiddag
plaats. Door de jongelui werd enthou-
siast voor een goed resultaat "ge-
knokt".
Het team van "de Duikelaar" uit Laren
toonde zich met 56 punten veruit de
sterkste; 2. de Berkel (Lochem) 47 p; 3.
de Nymph uit Gorssel 43 p; 4. Brummen
35 p; 5. He-Key uit Hengelo 35 p. De or-
ganiserende vereniging "Vorden 64"
sloot de rij met 28 punten.

Eerste plaats dameshandbal-
ploeg Jong Gelre
Het dames handbalteam van Jong Gelre
uit Vorden heeft tijdens de provinciale
sportdag in Aalten de eerste prijs be-
haald. Het onderdeel voetbal en volley-
bal werd gewonnen door Warnsveld en
het touwtrekken door Herwij nen.
De winnende ploegen zijn gerechtigd
om uit te komen tijdens de landelijke
sportdag.



Goed nieuws voor hen die in het bezit zijn of
komen van een bouwterrein

Type gkp 610 bouwkosten f 118.000,- Type gkp 611 bouwkosten f 115.000,-

Een jong, energiek aannemersbedrijf heeft in samenwerking met architektenburo De Wijs te
Hengelo (Gld.) enkele woningtypes ontworpen.

Type gkp 612 bouwkosten f 127.000,-

Bovengenoemde bouwkosten zijn inklusief B.T.W. Niet in deze bedragen zijn de definitieve aansluitkosten
van gas, water, elektra, riool en het architektenhonorarium opgenomen.

Inlichtingen bij:

Architektenburo De Wijs b.v.
St. Michielsstraat 2, 7255 AP Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1975

Info-avond: elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur.
Eerstvolgende info-avond: vrijdag 6 juni 1980

HuMnga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Muur
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 t» huur bij:

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

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

Hubo/Dolphijn U

JONGE ^ A -n
BOLS 14,5U
KORENAAR
BESSEN 9,95
WEINTRAUME
type Moezel, 3 flessen

NIEUW!
CALIFORNISCHE WIJN
RUBY CABERNET
droge rode wijn /I O C
per fles ......................... O , 5^ D

Geslaagd?

Je liefste wens natuurlijk een

EEN SPORTIEVE FIETS OF
EEN PITTIGE BROMMER

Keuze uit Kreidler, Yamaha en Puch
Maxi. Dit alles en ook veel toebehoren
o.a. enkele en dubbele tassen, kilome-
tertellers voor de fiets, alle soorten za-
dels etc. vindt u bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Telefoon 1393

'n Extra feestelijk tintje voor allen die
geslaagd zijn: hoera!

Heerlijk verse aord-
belenpencée's

T WINKELTJE IN

A.G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22, telefoon 1877

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Nu al
vaderdag?

Nou nee hoor, pas volgende week zondag.
Maar 't is misschien wel verstandig om nu al wat uit
te zoeken.

Uit de grote kollektie lederwaren
van Wullink bijvoorbeeld.
Daar hebben ze nog keus genoeg.

Wullink
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

'T MOOISTE BEWffS VAN JE LIEFDE.

Vnendschapsringen, verlovingsringen, trouwringen. Desiree heeft de mooiste
modellen. Glad of bewerkt. In geel- of witgoud, in zilver en platina. Met of zonder
briljant, die ook later ingezet kan worden. _ .

Het fraaie Desiree ringenboek ligt gratis voor u klaar. DCSJrCC

A

Juwelier

SEEMERINK
Zutphenseweg 7, Vorden Opticien

mode
veer zomerse t kitten

een greep uit onze zomerkollektie:
luchtige katoenen japonnen in

fleurige dessins, ideaal voor zomerse dagen!

vanaf/ 45,-

woensdagmiddag geopend
VORDEN TEL. (05752) 1381



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.

Vlees
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Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

VGORJRRR

Praat eens met Wim Polman.
Hij heeft de betere merken,
het goede advies en prima vakmensen.

Geef dus gerust uw interieur in handen van

• t

de hoogste tijd voor een kritische blik
Een nieuw tapijt?
een ander gordijn?
een frisse wandbekleding?
een behaaglijke zonwering?

.... kortom de tijd voor een nieuw interieur!

VOROEN WARNSVELD
Dorpsslr 22 Rijksstraatweg 108
Tel. 05752-1314 Tel. 05750-2 33.46

Sport-en vrijetijdsschoenen

met de dwarsstreep

Een kwaliteits produkt.
Wat U kunt beoordelen!

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vredegoor Vakantie Voordeel
AFGEPRIJSD
20-30% voordeliger
MET SANYO
OP VAKANTIE

SANYO PORTABLE RADIO
ideaal Wein model, slechts

SANYO RADIO CASSETTERECORDER
vanaf

SANYO RADIOi
IN STEREO groot model.

198,-

SANYO PORTABLE TELEVISIE
zeer geweldge ontvangst, nu

SANYO PORTABLE KLEUREN-T.V.
36 cm, ideaal in de caravan

SANYO PORTABLE KLEUREN-T.V.
h4*cmrTietafstardsbedening 1298,-

E.K. '80 VOETBAL
TOUR DE FRANCE
OLYMPISCHESPELBI
IN ARNHEM/MOSKOU

Wilt u deze grote sportmanifestaties niet missen, dan
bent u thuis beter u/t met een kleurentelevisie van Vrede-
goor Elektronika. U kunt bij ons kiezen uit een enorm
assortiment.

SPECIALE AANBIEDING

Philips kleuren-t.v.
66 cm, nieuwste model..

Geldig tot 15 juni

Verder keuze uit:

1698,
Blaupunkt, Saba
Philips, Sanyo en
O310 Ta (S jaar garantie)

m—m

VIDEO

VAKANTIE-
AANBIEDING
SUPERSTUNT

zwart-wit
TV-kamera

met zoom-objektief
van 1098,- voor slechts

498,
ook handig voor bewakingsdoeleinden

Nu wij ook dealer zijn voor U-Matic systemen kunnen wij u het grootste
assortiment video apparatuur bieden.

Keuze uit VCR - VHS - Bèta max en U-matic recorders benevens
alle accesoires. Zoals altijd bieden wij ook een enorm as-

sortiment geluidsapparatuur. Komt u
U behoeft geen televisie-programma meer te missen en de mooiste zelf eens vrijblijvend kijken. Er zijn veel
programma's kunt voor altijd bewaren. Vraagt inlichtingen! interessante aanbiedingen.

VREDECOOR
ELEKTRONIKA STEENDEREN

biedt u lage prijzen, betere voorlichting en maatwerk in service. Profiteer nu!!!
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Twintig jaar naar Soestdijk

D Foto Stijl uit Vorden was dit jaar voor de twintigste keer op Soestdijk, waar hij voor een groot aantal streekbladen foto's
maakt van het defilé. Even uitblazen na afloop op de koninklijke stoep, met naast hem zijn echtgenote, die de interviews op-
neemt.

D De Vordense aanspanning op Soestdijk: de heren Hamann en Norde defileerden voor prinses Juliana. Het rijtuigje van de
heer Hamann is in bezit geweest van koningin Wilhelmina.

Wichmond op de fiets
Zondag 8 juni heeft de restauratiekom-
missie in samenwerking met de heer G.
Hissink een oriënteringsrit voor fietsers
uitgezet. Start vanaf het kerkplein van
de N.H. kerk in Wichmond vanaf half
twee.

Deze rit, die in het kader van de restau-
ratie van de N.H. kerk van Wichmond
wordt gehouden, staat open voor ieder-
een die een gezellige fietsmiddag wil
meemaken. Deelnemers uit de omlig-
gende plaatsen zijn van hartagnelkom.

Kosten bij deelname zijn ƒ 5,00 voor
volwassenen en ƒ 2,50 voor kinderen tot
16 jaar. Deze oriënteringsrit is in de
eerste plaats opgericht om d^jiensen te
laten weten dat Wichmont^Rt de res-
tauratie van haar kerkgebouw "bezig"
is, d.w.z. men ontplooit tal van aktivi-
teiten om de financiën bij elkaar te krij-
gen. Tevens wil men de deelnemers ken-
nis laten maken met de fraaie omgeving
van Wichmond.

D Koninklijke familie voor de laatste maal op het bordes van Soestdijk.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zo Toon, ok an 't trimm'n?"
Willem van de Vliege was met de pinken in de weie an 't bekiek'n too
Toon van de Spitsmoes deur 'n zandweg kwam fietsen die langs de
weie van Willem leep.
"Now trimm'n kö'j 't now neet bepaold nuumen, ik doe 't op mien
gemak an. A'k fletse wi'k 't veur mien plezier doen anders blief ik in
huus. A'j daor as un gek langs de weage gaot jagen zie'j jao toch
niks, dan is 't neet anders as un betjen butte-plaogeri'je. Dat kan dan
wel goed wean veur luu die 'n helen dag achter un buro zit maor veur
mien hoef dat neet."
"Och jao, zo um dizzen tied van 't jaor kö'j d'r wel van genieten, 't
steet t'r now allemaole op zien mooiste bi'j, a'j d'r teminsten un bet-
jen oge veur heb."
"Toch is 'n Achterhoek neet meer wat 't vrogger was."
"Hoezo dan neet?"
"t Wod zo zuurjesan allemaole 't zelfde, rogge, haver, boekweite of
mangels waor zie'j 't nog? Allene maor gres of mais, zowiet a'j kie-
ken kont. En dat zal nog wel un jaor of wat zo deurgaon tot ze weer
wat anders uurt evonn'n heb waor de beeste nog meer melk van
geeft."
"De roste hè'w hier buutenaf anders nog wel, van de sokken jagen
doet ze o w hier nog neet."
"Dat now neet direkt maor op 'n andere meniere hè'j d'r wel goed
las van. 't Hef vanwekke gelukkug un betjen ereagend maor met de
Pinksteren, too was 't mien wat. Stoeven kearl at de auto's langs ow
kwamm'n. Zo gries as un pedde wodd'n i'j, de oorne en de ogen vol
zand en mien pak zoag t'r uut of 'k hen kunsmeszaaien was ewes."
"Da's now de moderne tied Toon, zee trekt met de auto's de busse in
en dan mo'j de gevolgen maor veur lief nemm'n."
"Dat wet ik nog zo krek neet, d'r bunt zandweage genog die ze bes af
konn'n sluuten veur auto's. Op de grind weage is 't veur de fietsers ok
altied al oppass'n dat ze eur de trappers neet van de fietse jaagt.
Fietspaje langs de veharde weage is ok neet oaveral te kriegen. Laot
ze de zandweage dan laoten veur de mensen die fietsen of wandelen
wilt. Degene die t'r an wont, och die kont ze dan nog wel permissie
geven um d'r gewoon gebruuk van te maken."
"Dat mo'j dan maor us an 't gemeentebestuur vetell'n."
"A'k tied hebbe za'k 't us doen, meschien da'w dan nog us un keer
kont fietsen zonder stof, bi'j ons in d'n Achterhoek."

H. Leestman

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

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

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

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

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

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

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

^^ Automobielbedrijf _

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

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

Sorbo huishoudprodukten

Voor onze nieuwe afdeling autoservice hebben wij plaats voor een

automonteur

kennis van dieselmotoren vereist
leeftijd 20-28 jaar

Sollicitaties te richten aan:

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



Naast comfort en zuinighei.d,bieden wij u
een reden extra om eenVisa te kopen.

stappen: een forse prijsverlaging van maar liefst honderden guldens!
En daarmee is een Visa, vooral als u 'm eens vergelijkt met andere auto's

in z'n klasse, een nog interessantere automobiel geworden dan ie al was.
Basisprijzen: Visa Spécial f 11.500,-, Visa Club f 11.995,-, Visa Super

f13.315,-- Rijklaarprijzen, inclusief alle kosten d.w.z. afleveringskosten, tectyl-
behandeling en volle tank: Visa Spécial f 12.115,-, Visa Club f 12.610,-, Visa Super
f 13.930,-. Welkom voor een proefrit.

11500
U hebt op zich al redenen genoeg om een Citroen Visa te kopen. Het is een
ruime, moderne auto met vijfde deur, wegklapbare achterbank, voorbeeldig
weggedrag en 'n plezierig benzineverbruik: l op 17,5 bij 90 km/h constant
(Visa Spécial en Club).

Toch geeft uw Citroën-agentu^nu een reden extra om in een Visa te

>
Automobielbedrijf A. Ruesink

Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-l 753

CITROEN* VISA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hagelschade-
verzekering
Wij bemiddelen voor het afsluiten van
een hagelschadeverzekering bij de On-
derlinge Veenkoloniale Hagelverzeke-
rings Maatschappij O.V.H.M. te Wilder-
vank.
De O.V.H.M. (opgericht door de Veen-
koloniale Boerenbond op 1 juli 1910) is
een onderlinge organisatie met 160 af-
delingen, ruim 4200 deelnemers met
een verzekerd areaal van bijna 100.000
hektare.
Wij noemen u gaarne enkele premies
van de voorrlaamste gewassen per
f 100,— verzekerde waarde:
Fabrieksaardappelen 0,20
Konsumptie-aardappelen 0,25
Suikerbieten 0,60
Haver 0,40
Erwten 0,70
Pootaardappelen 0,25 - 0,30 - 0,40
Rogge 0,20
Tarwe 0,20
Gerst 0,20
Mais 0,50
Bonen 0,50 - 0,80
Witlof 0,60

Landbouwhuis, Roermondsplein 20,
6811 JN Arnhem, telefoon 085-
512413
(heer Folmer)

reisbureaus

J L HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reize

Ingaande heden heeft

Stichting Ziekenvervoer Ruurlo
een nieuw telefoonnummer voor
oproep van de

AMBULANCE
dit Is nummer O5735-2222
(fam. Bergsma)

Voor ziekenvervoer per taxi blijft het nummer
05735-1336 (taxibedrijf fam. Wenneker)

Te koop: Empo damesfiets ƒ
175,-; DRU open haard vuur-
korf; aardgasset l jaar oud
van ƒ 547,- voor ƒ 250,-; cara-
vanspiegels 2 x ƒ 25,- en ƒ 10,-
44 klappers h. 30 cm br. 28
cm è ƒ 1,50
B. Gotink, Huttenhof 12,
Ruurlo, telefoon 05735-2735

voor de vakantie..
Wij brengen een pracht kollektie
HERENKOSTUUMS vanaf 165,
LICHTGEWICHT KOSTUUMS vanaf 98,
LICHTGEWICHT PANTALONS vanaf 65,
SHORTS in linnen, helanca, stretch, vanaf 39,

PANTALONS in tinneroy, stretch en denim

PRACHT KOLLEKTIE OVERHEMDEN ook korte mouw
T-SHIRTS

Modecentrum

Ruurlo
Woensdags de hele dag open, vrijdags koopavond, maandags gesloten

ers.

4 typen
3 versnellingen
zeer gerulsarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-bevelllglng
53 cm snf jbreedte

eigen reparatle-
slljplnrichtlng

„ JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

CAMPINGBED
van 89,- nu 79,- EIKEN STOEL MET

BIEZEN ZITTING van 285,
LEDIKANTJE
van 192,50 nu 169,- KINDERWAGEN

van 345,- nu 298,-

Bebie-hoek „Elientje
BURG. GALLEÉSTRAAT 44 - VORDEN - TELEFOON 05752-2999

WAN DELWAGEN met -i-JQ
zwenkw. van 198,-nu l/*f,~

OPENINGSTIJDEN:
van dinsdags t/m vrijdags
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur

Vrijdagavond koopavond

Zaterdags van 9.00 — 12.30 uur en van
13.30-16.00 uur.

Maandags de gehele dag gesloten.

Uw bebie
speciaalzaak
= Bebiekleding

maat 56 t/m 110

= Bebiemeubeltjes

= Alle merken kinder-
wagens

= Wandelwagens

= Autositter (gratis mon-
tage alleen op zaterdag)

= Komplete bebie-
uitzet

= Dit tegen betaalbare
prijzen



Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

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

05752-1314 en 05750-23346

Goedkoop
stencilpapier
500 vel A4
exkl. btw. .

WEEVERS

6,
Drukkerij
Nieuwstad 12, Vorden

B.V.

sterpolis
Stichting Assurantiebureau van de
Geld. Maatschappij van Landbouw
Roermondplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085-512413

Voor een deskundig advies over

levensverzekeringen en
alle andere
verzekeringsvormen
naar:

J.A. NORDE
LEVEN-INSPEKTEUR

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

Wij hebben weer volop bloeiende

TUIN/BALKONPLANTEN
met vele nieuwe soorten tegen scherpe prijzen.

geranium hang en fuccia
tomatenplanten en chrysantenstekken

ook voor zelfbediening

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

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden l

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

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

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft plaats voor

slagers en leer
ling slagers
voor de juiste man hebben wij een prima baan in één
van onze V.S.-Markten.

Sollicitaties en inlichtingen:

Veenendaal Supermarkten B.V.
Gerritsen weg 6, 7202 B P Zutphen
Telefoon 05750-1.92.15 t.a.v. A. Veenendaal

zondag B juni

ilvi
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461



voordelige mode bij
Modecentrum

Ruurlo

DAMESMANTELS nu 1O-2O% korting
BLAZERS EN JACKS vanaf 59,00
JAPONNEN EN PAKJES extra voordelig vanaf 19,OO

ROKKEN in unie en gebloemd 25,OO 611 29,OO

BLOUSES korte mouw en lange mouw, ook grote maten, vanaf 19,5O

TRUITJES EN T-SHIRTS te kust en te keur, vanaf 1O,OO-5,OO

Vrijdags koopavond, woensdags de hele dag open, maandags gesloten

m Rabobank
Vorden

vraagt een

akkuraat medewerkster
voor de afdeling algemene zaken (full time)

Het takenpakket dat deels in teamver-
band wordt verricht, bestaat uit diverse
werkzaamheden zoals het bijhouden
van adressenbestanden, het bedienen
van de telefooncentrale, postverzen-
ding en het typen van brieven.

Leeftijd 17—25 jaar.

Voor het goed vervullen van de funktie
is een goede type-vaardigheid noodza-
kelijk.
Met het oog op een eventueel latere
doorstroming binnen het bedrijf is mini-
maal een diploma Mavo vereist.

Wij bieden:

- een goed salaris
- gunstige sekundaire arbeidsvoorwaarden

waaronder een aantrekkelijke bed rijf sspaar-
regeling

Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van de bank,
Postbus 28, 7250 AA Vorden

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
Rondweg 2, Vorden

Te koop:
PEUGEOT 504GL 1977
OPEL ASCONA 1900 1978
OPEL ASCONA 1600S 1973
FORD ESCORT 1600 Sport, automaat 1978
FORD SIËSTA 1100 Speciaal 1978
FORD SIËSTA 1000L ^ 1978
MAZDA 1300 A 1978
AANHANGWAGEN klein model

Romax uitlaatspecialist
BK-LPG inbouwstation

Jong
en modieus
is dit vest met
V-hals

in badstof
bouclé

UW ZAAK:

39,75

TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vierdaagse.

Bloemen
horen erbij.

Maak de intocht feestelijk
en fleurig.

Steeds volop enorme keus
in alle snijbloemen.

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
net iets beter, net even anders

BLOEMEN HOUDENVAN MENSEN.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhofiHilM 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

marïanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf ;
bennie harmsen''
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-drukouo laarstraat 49 51
7201 eb zutphen-tel. 05750 12306

n n

GV7D vonden
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