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Loga opende haar deuren

Het pand waar van Lochem Mode was gevestigd, Raadhuisstraat heeft een gedaante verwisseling ondergaan.
Donderdag opende LOGA haar deuren. Alles op gebied van boeken en kantoor-artikelen kan men er nu vinden. De winkel is
doelmatig van opzet, doch wij hadden voor Vorden wat meer goede leesboeken in het assortiment willen zien, maar of dit
nogeens een haalbare kaart zal zijn, moet de tijd uitmaken. Dit hangt uiteraard af van de vraag van het kopend publiek.
Voor het nieuwe schooljaar kan de jeugd hun bestellingen uiteraard nu al opgeven. Ook voor leuke spelletjes kan men bij
Loga terecht en vergeet niet het grote assortiment aktuele tijdschriften. Wip er maar eens vlug binnen. Wij wensen Loga veel
sukses in Vorden.

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.90 nur.

Deze week komen de volgende punten
aan de orde.

1. Verkeersstudie Vorden
2. Wijziging ophalen hu isvu i l in het bui-
tengebied.
3. Wielerronde op woensdag 17 juni.
4. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Verkeersstudie Vorden
Aan degenen die hebben gereageerd op
de medio 1980 in de inspraak gebrachte
Verkeersstudie (ontwerp) hebben wij een
eerste reactie over de stand van zaken
toegezonden. Gezien de vele collectieve
raecties is het ons helaas niet mogelijk
een ieder persoonlijk deze brief te doen
toekomen. Om die reden heben wij ge-
meend - ter voorkoming dat iemand ten
onrechte geen kennis zou kunnen ne-
men van de inhoud van dit schrijven - de
betreffende brief in zijn geheel onder
deze rubriek te moeten plaatsen. Deze
luidt als volgt:
In mei 1980 hebben wij de bevolking
van Vorden een folder doen toekomen
over de ontwerp-verkeersstudie, met de
mogelijkheid hierop te reageren. Van
die gelegenheid is o.a. door u gebruik
gemaakt. U zult zich, gezien de inmid-
dels verstreken periode wel afvragen wat
er met de betreffende gegevens is ge-
beurd, temeer gezien de voorgenomen
procedure, aangegeven in bovenge-
noemde folder. Om die reden zullen wij
u trachten duidelijk te maken door wel-
ke oorzaken het geheel enigzins is ver-
traagd en de mogelijkheden m.b.t. de
nog te volgen procedure.
In Ie instantie was de mogelijkheid om
te kunnen reageren op de ontwerp-
verkeersstudie door ons beperkt tot uit-
erlijk l september 1980. Mede op ver-
zoek vanuit de bevolking hebben wij
besloten deze termijn te verlengen tot l
november 1980. Reacties die kort daar-
na nog bij ons zijn binnengekomen heb-
ben wij echter wel in het geheel betrok-
ken.
De eerste op te lossen vraag was toen of
een meerderheid van de bevolking te
vinden was als voorstander van de
hoofddoelstellingen in het plan en dan
met name voor wat betreft de omlei-
ding. Hiertoe moesten alle ingekomen
reacties worden geinventariseerd. Al-
hoewel dezerzijds was gevraagd om zo-
veel mogelijk te reageren via het speciaal
bij de folder verstrekte antwoordformu-
lier - een suggestie die overigens door de
meesten is overgenomen - werd daarbij
in veel gevallen een ruime motivering
van het antwoord gegeven, waardoor de
inventarisatie op zich een heel karwei is
geworden.

Uit het totaal van de ingekomen reacties
hebben wij echter - voor wat betreft het
hoofdprobleem, te weten het al dan niet
omleiden van het doorgaande verkeer,
kunnen concluderen dat een belangrijke
groep voorstander is van een omleiding
van alleen het zware verkeer.
Bij het onderzoek naar de technische
mogelijkheden van een dergelijke ge-
deeltelijke omleiding zijn wij o.a.
gestuit op de problematiek van de Wet

Geluidshinder. Een omleiding - ook be-
perkt tot het zware verkeer - via de
Horsterkamp, geeft op deze weg een zo-
danige verkeersintensiteit dat rekening
moet worden gehouden met de normen
en eisen die in genoemde Wet zijn
gcsicld. Alvorens niet een verder voor-
stel over het vorenstaande te komen,
leek het ons dan ook gewenst eerst meer
zekerheid te verkrijgen over de prakti-
sche consequenties van een ander. Om
die redenen hebben wij dan ook inmid-
dels een akoestisch bureau ingeschakeld
dat ons terzake verder zal adviseren. Na
ontvangst van dat advies zullen wij ons
nader bezinnen over de praktische mo-
gelijkheden en zo spoedig mogelijk de
verderen procedure afronden.
Ter uwer informatie wordt de nog te
volgen procedure in herinnering ge-
bracht:
1. op basis van de reacties op de ver-
keersstudie doen burgemeester en wet-
houders een voorstel aan de raad voor te
nemen verkeersmaatregelen; voordat dit
voorstel in de raad wordt behandeld
stellen burgemeester en wethouders via
een voorlichtingsavond de deelnemers
aan de inspraak op de hoogte van de re-
denen waarom bepaalde suggesties wel
en anderen niet zijn voorgenomen;
2. behandeling van het voorstel in de
raad.
Wij overwegen daarnaast om ons voor-
stel aan de gemeenteraad zowel voor als
na de raadsbehandeling ter inzage te leg-
gen met de mogelijkheid voor deelne-
mers aan de inspraak om schriftelijk te
reageren indien gedane suggesties naar
hun mening ten onrechte niet zijn over-
genomen. Ook degenen dien niet heb-
ben deelgenomen aan de inspraak die-
nen naar on/e mening de gelegenheid te
krijgen in dit stadium hen eventuele be-
zwaren kenbaar te maken tegen concre-
te verkeersmaatregelen die in de ver-
keersstudie niet als zodanig waren ge-
noemd.
Op vragen gesteld tijdens de rondvraag
in de vergadering van de gemeenteraad
d.d. 25 mei 1981 heeft de burgemeester -
als voorzitter van de raad - al geant-
woord dat naast het vorenstaade tevens
het financiële probleem zal gaan meetel-
len. Het handhaven van de reserves die
gevoteerd zijn voor de realisatie vande
maatregelen voortvloeiende uit de ver-
keersstudie zal vermoedelijk in de okto-
bervergadering van de raad - in het ka-
der van het investeringsschema - op-
nieuw aan de orde komen. Ook op dat
punt kunnen er dus problemen ontstaan
v.w.b. de concrete uitwerking van het
verkeersplan.

Wel willen wij nog opmerken dat wij -
mede gezien het vorenstaande - bezig
zijn om te bezien welke in de ver-
keersstudie voorgestelde maatregelen
die niet samenhangen met de omleiding,
apart kunnen worden behandeld. Over
de verdere ontwikkeling zullen wij u op
de hoogte houden via de rubriek "Ge-
meentenieuws" in het plaatselijke
nieuws en advertentieblad contact.
Voorzover toezending van de brief aan
u plaats vindt als mede-ondertekenaar
af als contact adres voor een collectieve

reactie, verzoeken wij u de medeonder-
tekenaars van die reactie van dit schrij-
ven in ken»^; te stellen. Ter voorkoming
van het IH^lat iemand ten onrechte
geen kenmszou kunnen nemen van de
inhoud van dit schrijven zullen wij deze -
ook bij wijze van informatie aan d
tale bevolking van Vorden - plaatsen on-
der de rubnek "Gemeentenieuws" van
het blad^^itact" d.d. 11 juni 1981.

Wijziging ophalen huisvuil in het bui-
tengebied
Wij vestigen er nu reeds uw aandacht op
dat volgende week in dit blad middels
een advertentie en onder de rubriek ge-
meentenieuws aandacht zal worden
besteed aan het ophalen van het huisvuil
in het buitengebied. De firma Maat-
man, die het ophalen van het huisvuil in
deze gemeente verzorgt, heeft namelijk
gevraagt of een en ander gewijzigd zou
kunnen worden. Burgemeester en wet-
houders hebben hiertegen geen be-
zwaar. De wijzigingen zullen met ingang
van de maand juli 1981 ingaan. Wij ver-
zoeken u om deze publicaties volgende
week goed te lezen!

Wielerronde op woensdag 17 juni 1981
De R.T.V. Vierakker-Wichmond orga-
niseert op woensdag 17 juni de Wieler-
ronde van Vorden. Dit zal van ongeveer
18.00 uur tot 21.30 uur duren. Deze
wedstrijd zal op het volgende parcours
plaatsvinden: het Wiemelink, het
Kerspel, het Jebbink en de Boonk.
Teneinde voor de deelnemers aan de
wielerronde een optimale veilingheid te
waarborgen verzoeken wij u beleefd om
vanaf 17.00 uur de straten waardoor de
renners rijden vrij te maken van auto's
en eventuele anderen obstakels. Tevens
verzoeken wij u met klem om al uw
huisdieren vast te houden. Een loslo-
pende hond heeft al menig valpartij ver-
oorzaakt.

Publicaties ingevolge de Wet Arob
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 naderen inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling l ter se-
cretarie. Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publicatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer T.G.J. Schotsman,
Joostinkweg 6 te Vorden, voor het ver-
nieuwen van een garage/berging aldaar.
2. Aan de heer W.C. Wichers, Hoetink-
hof 49, Vorden, voor het veranderen
van de zolderverdieping aldaar.
3. Aan de heer W. Oortgiesen, Brinker-
hof 82 te Vorden, voor het veranderen
van een slaapkamer op zolder.

In memoriam Pater
Hydulf Frank
Pater A.F. Frank, die vrijdag jl. in
Lichtenvoorde bij een verkeersongeval
om het leven kwam, was vanaf 1976
woonachtig in het Minderbroeders-
klooster op de Kranenburg.
De pater, die Achterhoeker was in hart
en nieren, werd op 8 augustus 1908 te
Lievelde (gem. Lichtenvoorde) geboren.
Hij deed zijn intrede bij de Minderbroe-
ders ruim 52 jaar geleden in het Zuid-
limburgse Hoogcruts en werd op zon-
dag 22 maart 1936 in Weert tot priester
gewijd. Aanvankelijk was hij leraar te
Megen (N.-BR) waar priesters worden
opgeleid . Verder heeft hij vele jaren ge-
werkt in de zielzorg. Vanaf 1961 tot
1966 was hij assistent aan de r.k paro-
chie te Lochem en daarna ruim tien jaar
aan de nieuwgebouwde Everarduskerk
te Wijchen.

Na de plechtige en waardige viering van
zijn 40-jarig priesterfeest in Wijchen,
vertrok hij in 1976 naar het klooster op
de Kranenburg. Dit was toen omge-
bouwd tot bejaardenklooster. Hij vond
Vorden-Kranenburg een mooie plaats
met veel natuurschoon en men zag hem
dagelijks wandelen of fietsen. De plech-
tige uitvaart dienst werd woensdagmor-
gen gehouden in de parochiekerk van
St. Antonius van Padua op de Kranen-
burg waarna begrafenis op het Klooster-
kerkhof aldaar.

Bijna vijfduizend
bezoekers, zagen tuinen
de Wiersse
Opnieuw hebben vele dt iden het
Pinksterweekeinde benut oi^^en kijkje
te nemen in de fraaie lui^p van het
Vordense landgoed op Tweede
Pinksterdag voor het publiek open-
gesteld. Waren er op Hemelvaartdag
ruim zesduizend bezoekers, nu telde
men bij de sluiting van de controles om
vijf uur 's middags 4800 n^^rliefheb-
bers. Zij genoten van al hc^Pioois dat
het park en de tuinen bood; de rhodo-
dendrons waren op hun retour maar
daarentegen bloeide het vingerhoeuds-
kruid, de gele lis en de iris. Ook de ro-
zen begonnen al hier en daar te bloeien.

Veel wandelaars zochten de stilte om
meer te kunnen genieten van de fraaie
natuur, de romantische vergezichten en
strakke lijnen onderbroken door hek-
ken, beelden, tuinbanken en taxusfigu-
ren en over het water verbonden door
schilderachtige bruggetjes.

Het merkwaardige van De Wiersse is dat
er nooit een tuin- of landschapsarchitect
aan te pas is gekomen. Alle veranderin-
gen zijn ontworpen door de eigenaar in
samenwerking met de tuinbaas. Al met
al zijn de bezichtigingen altijd een suc-
ces, mede dank zij de medewerking van
pachters, personeel van het landgoed en
anderen. Op zondag 2 en maandag 3 au-
gustus zullen de tuinen weer open gaan
waarbij dan de Franse rozentuinen de
grote attractie vormen.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" bestaat zaterdagmorgen 13 juni de
gelegenheid het zwemdiploma A en B te
halen.

Kursus theologische vorming
gemeenteleden
Het moderamen van de Kerkeraad van
de Hervormde gemeente geeft het vol-
gende bericht door:
Begin september 1981 begint, in overleg
met de Provinciale Kerkvergadering van
Gelderland de nieuwe kursus theolo-
gische vorming gemeenteleden. Deze
kursus duurt drie jaar en omvat 32 we-
ken van 4 lesuren per week te geven op
de zaterdagmorgen in het wijkgebouw
"Onder de Toren" te Eist, Betuwe.

Men kan ook de kursusuren gedurende
één of twee jaren volgen of alleen aan
één of meer vakgroepen deelnemen.
De kursus omvat de Bijbelse vakken:
Oude- en Nieuwe Testament; de kerke-
lijke vakken: dogmatiek, ethiek, kerk-
geschiedenis; de praktische vakken:
pastoraat, diakonaat en liturgiek.
Iedereen die belangstelling heeft voor de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

theologie en alles wat daarmee samen-
hangt, kan aan de kursus deelnemen.
Er bestaan geen verdere toelatingsvoor-
waarden, noch wat betreft het lidmaat-
schap van een kerk, noch wat betreft het
genoten onderwijs.
Opgave moet geschieden voor 29 juni
a.s. via een formulier dat verkrijgbaar is
bij het bureau van de Kerkprovincie
Gelderland: Zijpendaalseweg 51 a. Post-
bus 1238, Arnhem. Daar is ook een in-
formatie-folder te verkrijgen.

Dorpskerk open
De Vordense dorpskerk is in de zomer-
tijd weer enkele dagdelen open voor be-
zichtiging en ook als stilte-centrum.
En wel op de dinsdagmorgen, de woens-
dagmorgen en de donderdagmiddag.
Wilt u dit berichtje aan gasten doorge-
ven?

Kapel de Wildenborch
In de maand juli houdt de
interkerkelijke evangelisatie commissie
weer twee openlucht-kerkdiensten bij
Kapel de Wildenborch.
Deze maand juni worden de beide kerk-
diensten nog IN de Kapel gehouden en
wel a.s. zondagmorgen 14 juni, de twee-
de zondag van de maand en ook op zon-
dag 28 juni, de vierde zondag van de
maand.

Kampvuurdienst bij Kasteel De
Wildenborch
De Hervormde Jeugddienst commissie
is bezig met de voorbereiding van de
Kampvuurdienst op een fraai gelegen
grasveld in de bossen rond Kasteel de
Wildenborch.

Het is al traditie geworden deze kamp-
vuurdienst te houden op de avond van
de eerste zondag in juli. Dit jaar is dat
dus zondagavond 5 juli. Het Vordens
Jeugdkoor "Inter-Christ" hoopt aan
deze kampvuurdienst/jeugddienst mee
te werken.
Houdt u alvast deze zondagavond (5
juli) vrij om de Kampvuurdienst mee te
maken?!
Ook daarom vermelden we het vroegtij-
dig.

GEBOREN: Michel Theodorus Bool-
tink; Maarten Teunissen; Chjehrando
Gas per.
ONDERTROUWD: H.B. Garretsen en
D.G. Regelink.
GEHUWD: J.G. Bosman en D.W.A.
Bos.
OVERLEDEN: Geen

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 juni: 10.00 uur ds. J.
Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 14 juni 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Zondag Trinitatis. Psalm
8 en Gezang 25fr

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 14 juni 10.00 uur dhr. H.K.
Brethouwer, Aalten; 19.00 uur dhr.
G.R. Wielenga, Lochem

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 13 juni 12.00 uur tot maandag
15 juni 7.00 uur dr. Wegchelaer. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook
dr. Wegchelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H. de Lange, Lochem, tel. 05730-
4357. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 juni dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8 en 9 uur.

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.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdagen
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, 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,
Vorden, tel. 1346.

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

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.

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.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



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

Voor (en deskundige, be-
(rotfwtffire en snelle service
van o/ (/w radio of televisie-
apparqtuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
dert

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

H6KO VORDEN
Kef khoflaan l, telefoon
05752-1309b.g.g. 1335.

Te koop: als nieuw. Dames
Sprint Tour, 5 vs., Shimano,
57 cm, goud, f 400,-
Nieuwstad 26, tel. 1274

In verband met een verbouwing is

de Jeugdsoos op:

WOENSDAG 10 JUNI 1981

ZATERDAG 13 JUNI 1981

WOENSDAG 17 JUNI 1981

GESLOTEN
'tlsmaardatjehetweet.

uetiersmahelijhman
Hengelo (Gld.

Slager
F. Mouw

We geven ruiterlijk toe, dat vlees
Slagers proberen voedingsmiddel is.

te kopen en er het beste van
zekerheid de beste waar voor uw

eerlijk zijn, een goed stuk vlees.

Vorden

Slager
J. Besselink

niet het goedkoopste Wij VS-
wel wekelijks de beste kwaliteit in
te maken. Dat geeft u de
geld te krijgen. En . . . . laten we

vakkundig behandeld door uw
VS-VakSlager met een uitstekend advies door u bereid geeft vrolijke gezichten aan tafel. Vraag

aan ons maar eens advies, want er zijn zoveel heerlijke soorten vlees.
Vraag 't uw VS-VakSlager en u eet gegarandeert smakelijker.

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

traat5,Hengelo(G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Ingeruild: enige zeer goede
her«n race- en trimfietsen.

KUYPERS TELEFOON 1393

ALLEEN ONZE

HERENSALON is wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 juni t/m 6 juli

Dames & Herenkapsalon

HEERSINK
ATTENTIE:

de dameskapsalon blijft open!

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen Boerenleenbank W.A. haar
leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden
wordt op woensdag 24 juni 1981 om 20.00 uur ten kantore van de
bank

Varkorte agenda

1 Opening
2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3 Notulen vorige vergadering
4 Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen
5 Wijziging statuten
6 Wijziging huishoudelijk reglement
7 Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statuten-

wijziging
8 Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting

De volledige agenda, de volledige tekst van de
statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk
reglement liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de
bank voor de leden ter inzage.

^

W. A. J. Lichtenberg, secretaris

de beste dingen van
vroeger komen terug

Eén daarvan is wecken. In steeds meer

gezinnen wordt het weer met veel ple-

zier gedaan, dank zij de nieuwe weck-

artikelen van Leifheit.

Wie weer als vanaouds wil wecken kan

voor alle informatie en hulpmiddelen

bij ons terecht

Zutphenseweg 1 5 • Vorden • Tel. 05752-1261

Gebraden
kippevlees
100 gr.

Magere £-*Q
RiblappenfwJ o

V-T •

Verse kuiken-
bouten
heel kilo

Stooflapjes
heel kilo

Zwan Boeren
leverworst
150 gr.

Slagers-
leverworst
ring, 500 gr

Cordon bleu
100 gr.

Schenkel
500 gr

Gehakt
(half om half)
heel kilo

Speklappen
heel kilo

Verse worst
heel kilo

Witte Reus
koffer 2 kilo
van 3,59 + At? f

Jonge jenever

Perziken

U9
Crox

halvarine

Resi
frituurvet

500 gr.
van 1,98
\ voor

--
Enkhuizer
boerenkruidkoeken
van 1,59 voor

Sandeman sherry
fles, van 7,75 voor

Pisang
Ambon
fles 0,7 liter
van 14,25 voor

Duyvis kroepoek
2 soorten
van l ,69 voor

aioneenCroky Chips
grote zak 120 gr.
zout of paprika
van 0,79 voor Mateus Rosé

fles, van 6,95 voorNobo sprits
pak 15 stuks + sticker
van 1,75 voor

Natrena
met gratis caloriemeter

600 tabletten
van 5,75

voor

Salmiak knotsen
zak 8 stuks
van 1,05 voor

Jolly Choco-
deSSeit m. room
van 1,89 voorSantusa honing

pot, van 3,19 voor

Classe Royal Goudse kaas v.v.
belegen, kilo

Badbox met
minitopper
van 26,95 voor

bier krat 24 flesjes
van 7,95 voor Coberco karne-

melk pak l liter
van 0,98 voor

v/d Pijl zilver-
uitjes 3/4 pot
van 1,45 voor
Popsticks
ijslollies doos 20 st.
van 1,75 voor

Gombal-
automaat
van 4,95 voor

Raak Sinas,
Pub of Cola
doos 24 plastic fl.
van 1 3,20 voor
Nutricia
chocomel

Sesambollen
zak 9 stuks

Veluws
Glasvaas
27 cm hoog
van 6,95 voor

volkorenbrood
800 gr

blik, van 1,32 voor
Houten kleer-
nangers 2 soorten

Volkoren puntjes
pak 6 stuks

Nutroma koffie
melk 1/2 liter
van l, 69 voor

Lux toiletzeep
pak 3 stuks
van l ,79 voor

Good morning
shampOO 3 soorten
grote flacon 400 ml
van 3,95 voor

Superunie
korreloploskoffie
pot 200 gr.
van 5,95 voor

Unox

Aqua fresh
tandpasta
50 ml, van 1,75 voor

beter gevulde soep -
groente, kip, tomaat
literblik, van 2,09 voor MARKTl

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO - GOOR - VORDEN

Reklames geldig van 11/6-17/6



Hierbij willen we u allen harte-
lijk bedanken voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeaus,
die we op ons 50-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

H.W. Mullink
C.M. Mullink-Wiggers

Vorden, juni 1981
Hoetinkhof 46

Hartelijk dank aan allen, voor
de vele felicitaties, kaarten,
bloemen en kado's, die mijn
80-ste verjaardag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

J.B. Wuestenenk
Wildenborchseweg 1
7251 KB Vorden

Hiermede wil ik allen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en kado's, die ik met
mijn 80-ste verjaardag mocht
ontvangen.

H. Hogeslag
Kruisdijk 5, Vorden

Te koop: een draagbare kom-
pressor z.g.a.n.; en in prima
staat jongensfiets 5-8 jaar,
20 inch-wielen.
Telefoon 05754-329

Te koop: hooi of kuilgras.
Ruim 2 ha.
WJ. Aalderink, Joostinkweg
2, Vorden, telefoon 3132

Te koop: Kreidler 4Vbj. 1974.
L van Zantvoort, Het Hoge 59,
Vorden, tel. 05752-2205

Te koop: diepvrieskist 400 l;
kinderledikantje; box; fiets-
zitje voor op het stuur.
Mispelkampdijk 46, Vorden,
tel. 05752-2388

21 JUNI, VADERDAG
Nu nog keus genoeg.
Runner v.a. f 420,-
Ascot v.a. f 473,-
Bato v.a. f 553,-
Van Fongers, BARINK

Te koop. Ford Fiësta 1100 bj.
1980, 40.000 km. Simca
1000 bj. 1974, 70.000 km; en
aanhangwagen, afrn. 2 x 1 m.
H. Kup, Het Elshof 10, Vorden,
tel. 2539

Gevraagd: kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo.
Opgeven 's maandags vóór 10
uur.
Telefoon 05753-1728

TE KOOP:
alle soorten koolplanten —
tomaten — prei — selderie —
peterselie — knolraapplan-
ten — bieslookpollen en sla-
planten.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

GESLAAGD
Geef hem of haar een merkf iets
kado.
Voor 'n Fongers, BARINK

Te koop: aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12.00 uur en
na 19.00 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Fongers-Racefietsen
Champion 12vsf503,-
Course 10 vs f 753,-
SprintRace 10vsf789,-
Criterium 10 vs f 979,-
BARINK, Nieuwstad 26

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COSHNGS

KELDERS WSTERDCHT MAKEN

MOBIEL GWTSTRALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWIf Kf
Wilhelminalaan 7, 7251 EN Vorden
Tel 05762 - 1335 of 05750 - 17543

Te koop: Tomos, 4 versn.
Te bevragen bij: tel. 05752-
6725

Te koop: ca. 1 ha. kuilgras.
Briefjes inleveren voor vrijdag-
avond 19.00 uur.
G.J. Brummelman, Spieker-
weg 1, Vorden

Te koop: 80 are hooi of kuil-
gras.
Te bevragen: Café-rest. Schoe-
naker, Ruurloseweg 64, Vor-
den

En daarom stelt hij het best op prijs als hij zo nu en dan eens extra aandacht en waardering krijgt. Zeker op die speciale
dag in juni, die aan hem is gewijd. En dan is 't-ie extra blij met zo'n fijn stuk gereedschap. Of met een handig hulp-
middel, dat het tuinwerk plezieriger maakt. Of met iets anders voor z'n hobby. Goed idee: stap eens binnen bij Barend-
sen, waar wel duizend kleine en grote dingen zijn om een vader mee te verrassen.

Zutphenseweg 15 — Vorden — Tel. 1261

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

Te koop of te ruil: gulden 1967
t/m 1954,1931.1928,1922;
stuiver 1943 t/m 1913,1850
en enkele halve centen.
Tel. 05750-21486 (na 18.00
uur)

Op zondag 14 juni zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen te vieren op donder-
dag 18 juni.

H. Gosselink
H. Gosselink-Rietman
Annie - Gerrit
Henny - Martin
Herman

7231 PH Warnsveld, juni 1981
„'t Hesselink", Lochemseweg 40

Receptie van 1 5.00 tot 16.30 uur in café-restaurant
„De Uitrusting", Kapperallee 89 te Eefde.

Op 13 juni a.s. zijn wij 50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren met onze kinderen en klein-
kinderen op dinsdag 16 juni a.s.

D.W. Buunk
H.A. Buunk-Korenblek

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in feestzaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 HR Vorden. juni 1981
Almenseweg 2

Bedroefd maar dankbaar voor de jaren die wij samen
mochten zijn, is toch nog vrij onverwacht van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze schoonzoon, zwager en
oom

Wilhelmus Petrus de Rijk
op de leeftijd van bijna 54 jaar.

G.J. de Rijk-Zweverink

A.J. Zweverink
J.P.B. Zweverink-Zweverink

Fam. G.J.W. Zweverink

Fam. E.G. Schuppers

neven en nichten

7251 AL Vorden, 7 juni 1981
Staringstraat 13

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegen-
heid tot condoleren aldaar donderdag 11 juni van
19.30 tot 20.00 uur.
De rouwdienst is eveneens in het rouwcentrum en wel
op vrijdag 12juniom 13.00 uur, daarna is de begrafenis
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Op vrijdag 19 juni a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

H.J. Veenhuis
G.A. Veenhuis-Zweverink

Receptie van 1 5.30 tot 17.00 uur in de zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 AJ Vorden, Nieuwstad 32 l

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan,
onze buurman en vriend

Wim de Rijk
Fam. Kappert
Fam. Ter Beest
Fam. Groot Jebbink

Vorden, 7 juni

ï

RENDEZ-VOUS

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Heden is in volle vrede, na een liefdevolle verzorging in
het verpleeghuis „Villa Nuova" toch nog onverwacht
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

Gerrit Klein Lebbink
echtgenoot van Alberta Koerselman

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: A. Klein Lebbink-Koerselman

Amherstburg (Canada): L. Klein Lebbink

Vorden: A. Weenk-Klein Lebbink
H. Weenk

Vorden: J.W. Ruiterkamp-Klein Lebbink
G.J. Ruiterkamp

Kleinkinderen en achterkleinkind

7251 CM Vorden, 7 juni 1981
De Steege 36

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 10 juni
van 20.00 tot 21.00 uur.
De rouwdienst wordt gehouden donderdag 11 juni om
13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, aansluitend
is de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

AKANTIE
Onze herensalon is gesloten
van 15 t/m 29 juni

PSALON BEERNING
RAADHUISSTRAAT- VORDEN

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Luxaflex® Honen.
Zomer in Nederland: een verbeten strijd om

vliegen, muggen en ander gevleugelte buitens-
huis te houden. De beste verdediging:
'Luxaflex' Horren. Voor de meeste ramen is het

unieke 'Luxaflex' Rolhor de
beste oplossing. Het schuift
naar beneden langs zijgeleiders
en sluit millimeternauwkeurig
aan op uw vensterbank. Wij
hebben ook komplete hor-
deuren, voor ingang naar tuin of
balkon, en losse inzet-
horren met scharnieren
of klikbevestiging.

'Luxaflex'Horren worden op maat voor u
gemaakt. Het gaas is van fiberglas. Dat is zo fijn
dat u maar weinig van uw uitzicht hoeft te
missen. Daar overheen zit
een laagje ijzersterk pvc.
Het frame is van aluminium,
en wit of bruin gemoffeld.
Stuk voor stuk mooi om te
zien. Zo sterk dat ze 'n leven
lang meegaan. Kromtrekken
of krimpen is er niet bij.

En ze zijn zo onopvallend dat u niet eens
merkt dat u de beestjes de baas bent.
Voorgoed. Kom maar kijken.

Luxaflex.0og voor funktionele details.
* Wettig gedeponeerd handelsmerk E«n © HunUr Oouql».' produkt

Signatuur van

beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveid, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-23346

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Herensandalen
voor jong en oud

Soepele en sportieve sanda-
len voor uw vrije tijd.
Luchtig en gemakkelijk
schoeisel voor de komende
zomer.
In onze kollektie zijn diverse
modellen in ruime mate aan-
wezig.
Kom dus eens kijken bij:

DE WONDERWERELD
VAN DE
INSECTEN

BOEK
van de
maand

vanaf 4 juni

WULLJNK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDENN

actieprijs

f 22?o
Alleen tijdens de
Boek van de Maandactie

LOGA Raadhuisstraat 22

VORDEN

1.2.3
kees is Maar!

vochtregulerende houtbescherming
in 50 kleuren, op oud en nieuw werk,
uit één pot!

Schilders- en behangers-
bed rijf/verf handel

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

7251 EJ Vorden



Aan al onze klanten in Hengelo G.
en wyde omgeving
Maandag 15 juni a.s. om 9.00 uur is het zover.
De eerste fase van onze verbouwing, de winkel, is ge-
reed.
Wij danken U allen voorde steeds getoonde belang-
stelling in onze verbouwing en inschikkelijkheid tij-
dens deze afgelopen periode.
Komt U even een kijkje nemen, de koffie staat klaar.

Fa. Van Tongeren
Raadhuisstraat 29 - Hengelo G. (t.o. gemeentehuis)
Telefoon 05753-2896

Kinderjacks 25,00

Uni heren
overhemden

yy Zomerprogramma
a.s. zondag 14 juni

CONCERT
Vordens Mannenkoor
en Boerenkapel

aanvang 11.45 uur
voor het Kasteel.
Bij slecht weer in zaal Hotel Bakker

Herensokken

Stropdassen

Campingstoelen «Q
lichtgewicht l u,

Tuinstoelen

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Zaterdag 20 juni a.s.
aanvang 8 uur precies

22e openbare les
van de

Nuts blokfluit- en
melodicaclub
in het Dorpscentrum.

De toekomstige leerlingen met hun ouders en belang-
stellenden zijn ook van harte welkom.

Het Bestuur

GROOT
v OPENINGSFEEST

IN WINTERSWIJK
ook Vorden en Wierden
vieren mee: op 11 -12 -13
juni ontvangen alle klanten

GRATIS
bij aankoop van minimaal 50,-
een prachtige baddoek
beneden de 50,- een fantastische
badstofvaatdoek uit eigen produktie

19.50

bekend merk 9,95

9,95

9,95

39,50
130,-

Curver koelboxen i<,^< 19,50

Bij Citroen is uw huidige auto drie
dagen minimaal f 2.000,- waard;

De aigelopen weken stonden wij van Citroen enorm in
de belangstelling, dank zij een unieke inruilactie: iedere
auto, ongeacht z'n leeftijd en kilometerstand, leverde bij
ons minimaal f2.000,- op.

Speciaal voor al die mensen die de voorgaande
actie hebben gemist, maar er wel graag van hadden
geprofiteerd, hebben wij besloten de actie nog eens drie
dagen voort te zetten.

Zodat u er op 11,12 en 13 juni zeker van kunt
zijn dat wij uw huidige auto voor f2.000,- (incl. BTW)
zullen inruilen.

Dit aanbod geldt, als u besluit een zuinige,
comfortabele en veilige nieuwe Citroen aan te schaffen,
welke Citroen personen- of bedrijfswagen u ook kiest.

*De spelregels: de auto die u inruilt moet voor-

zien zijn van een kenteken dat minimaal één maand op
uw naam staat.

En u laat uw nieuwe Citroen financieren door
de Citroen Financieringsmaatschappij Nederland CFN:
gebruikelijke voorwaarden en gunstige condities (een
nieuwe 2CVal vanaf zo'n f 214,-per maand, een nieuwe
GS A al vanaf zo'n f351,- per maand). Dat is alles.

Maar ook als u niet wenst te financieren en/of
geen auto in te ruilen hebt, is het beslist interessant om
dit weekend met ons te komen praten.

Bij Citroen hebt u nu dus de mogelijkheid om
een onvoorstelbaar goede inruilprijs voor uw huidige
auto te krijgen en tegen gunstige voorwaarden in een
nieuwe Citroen te stappen.

Kom dus snel bij ons langs. Tot ziens!

Automobielbedrijf Ruesink bv
Borculoseweg 21, Ruurlo tel. 05735 - 1753

DeVenterkampll,Ruurlo tel.05735 -2004
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35 jarig aannemersbedrijf
Ruiterkamp nog kerngezond

Zaterdag werd bij aannemersbedrijf Ruiterkamp, I jndeseweg het feit herdacht dat de zaak 35 jaar geleden werd opgericht.
Door het personeel was een grote boog gemaakt, wat zeer op prijs werd gesteld door de direktie.

De oprichter de heer H.J. Ruiterkamp
begon in de oorlogsjaren met een be-
scheiden timmerbedrijf je, hij had niet
kunnen dromen dat zijn bedrijf uit zou
groeien tot wat het nu is.
In 1973 werd het bedrijf omgezet, en
stichtte men een b.v. n.l. Ruiterkamp
aannemersbedrijf b.v.
Oorspronkelijk werd alleen timmerwerk

verricht, toen kwam de machinale hout-
bewerking en nu wordt ook het metscl-
werk uitgevoerd.
De beide /oons Gerrit en Henk Ruiter-
kamp hebben de technische leiding in
handen. Ruiterkamp sr. verricht de ad-
ministrat ieve werkzaamheden. Men
heelt momenteel 17 personeelsleden in
dienst.

De werkplaats bevat een oppervlakte
van 10 x 20 m2, doch deze is al weer aan
uitbreiding toe.
Door kwaliteitswerk te leveren heeft de
fa. Ruiterkamp zich een goede naam
weten te veroveren en zich goed weten te
handhaven.
Wij wensen de fa. Ruiterkamp nog veel
sukses.

Fietsvierdaagse trok
vijfhonderd deelnemers
De avondfietsvierdaagse die de Vorden-
se Ren en Tourclub "De Achtkastelen-
rijders" de afgelopen week voor de
tweede maal in successie organiseerde, is
een groot succes geworden. Er waren dit
jaar vijhonderd deelnemers. Dinsdaga-
vond loste voorzitter J. Pardijs het
startschot bij café het Zwaantje aan de
Hengeloseweg waar ook de finish was.
Men'had een viertal afwisselende routes
uitgezet van respecievelijk 20 en 35 km.
De eerste avond leidde het parcours
richting Hengelo G, de tweede via de
Wildenborch, Barchem en de Wiersse,
donderdagavond richting Zelle, Kra-
nenburg en Linde en de laatste avond
Vierakker, Leesten en de Boggelaar.
Vrijdagavond kreeg elke deelnemer, die
minstens drie avonden had meegedaan
een fraaie herinneringsmedaille uitge-
reikt.
Gedurende deze vierdaagse assisteerde
de plaatselijke EHBO bij de oversteek
op voorangswegen enz. De fa. J. Kui-
pers van het tweewielercentrum reed
mme met de service wagen; de deelne-
mers werden elke avond getracteerd op
frisdranken van de Zuivelfabriek en/of
fruit van de Vivo en VS markt en kren-
tebrood van Oplaat. Mevr. Kruitbosch
uit Eefde was evenals vorig jaar de
oudste deelneemster. De door café 't
Zwaantje beschikbaar gestelde beker
voor de grootste deelnemende groep
kwam toe aan het administratiekantoor
Vorden (24 pers.).
Het ligt in de bedoeling van de VRTC
om op zondag 20 sept. een her-
fstfietstocht te houden met afstanden
van 40, 80 en 120 km. De start is bij het
Zwaantje. Er is geen t i jds l imie t v a s i
gesteld, zodat men de gehele dag aan de-
ze tocht kan besteden.

NCVB afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB heeft
het seizoen afgesloten. Tijdens de
laatste bijeenkomst vertelde mevrouw
T.H. v.d. Meiden-Koolsma dat men uit
het handschrift van iemand niet alleen
diens karakter, maar ook diverse ziektes
kan aflezen. Dit vereist een grondige
studie. Grafologie is een onderdeel van
psygologie. Mevr. den Ambtman bracht
haar dank voor de uiteenzetting en
maakte levens bekend dat de eerstvol-
gende bijeenkomst op 15 september zal
plaatsvinden. Intussen heeft de NCVB
ook het jaarlijkse uitstapje achter de
rug. In Gelselaar werd een meubelfa-
briek bekeken, bij Erve Kots wachtte
koff ie met krentebrood terwijl in de
middaguren de tuinen bij kasteel War-
melo werden bezichtigd. De dag werd
gesloten met een gezellige koffietafel in
Hotel Bakkei

L.R. en P.C.
De Graafschap
Paarden
Op het kringconcours te Lochem, afge-
lopen zaterdag behaalde Wim Lenselink
met Meteoor een 2e prijs in de L
dressuur.

Pony's
Tweede Pinksterdag was er een groot
ponyconcours te geesteren. Uit 11 deel-
nemende achttallen behaalde de vorden-
se pontclub een vierde prijs met 124
punten. Individueel waren er prij/en
voor: Astrid Bergsma met Sonja: Ie
prijs B.dressuur: Alies Oplaat met Car-
la: 4e prijs L dressuur: Rita Kornegoor
met Ella: Ie prijs L springen.

Jan Koop wint
cross wedstrijd
"De Graafschaprijders"
Jan Koop is er zaterdagmiddag in
geslaagd om de derde onderlinge cross-
wedstrijd van de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" winnend af te
slui ten. Rolt' Oosterink eindigde als
tweede en derde Jan Klein Brinke.
In de B klasse 125 CC werd B. Sloot
winnaar; 2. J. Wiemer; 3. H. Havenaar.
B klasse overige rijders: l . G. Hoftijzer;
2. G. Went ink; 3. H. Bannink.
Klasse Jeugd: 1. Erik Bulten; 2. Marcel
Bulten; 3. Rob Groot Tjooitink. De vol-
gende wedstrijd op het "Delden
Circuit" is de weds t r i jd tegen Hamac
uit Harfsen.

Voetbalhappening Ratti
groot succes
De grote voetbalhappening van de
sportvereniging Ratt i werd /.aterdag en
zondag jl. voortgezet. Zaterdag kwa-
men de teams van de afdeling zaterdag
3e en 4e klas GVB en TVB binnen de lij-
nen, ditmaal twint ig ploegen verdeeld in
vier poules.
I r werd sport ief gestreden in de
weds t r i jden die 2xl2 ' / : minuut duur -
den. In de poules kwamen als winnaars
te voorschijn: winnaar poule l, Sp. De-
nckamp tegen winnaar poule 2, DZC;
winnaar poule 3. Ratti 4 tegen winnaar
poule 4 Sp Denenkamp 2.
In de finales om de eerste en tweede
plaats wist DZC 5 met 2-1 te winnen van
SP. Denekamp terwijl Rat t i en Dene-
kamp 3 om de derde en vierde plaats
speelden. Uitslag 2-0 in het voordeel van
Ratti.
Eindstand: l . D/C' 5; 2. Sp. Denekamp;
3. Ratti 4; 4. Sp. Denekamp 3.
De fairplaycup beschikbaar gesteld
door café rest. De Boggelaar kwam in
be/it van Voors t .
Zondag was het de beurt aan de vetera-
nen die met acht teams uitkwamen in
poules van v ie i . Poulwinnaars werden
Vorden 9 en Keyenborgse Boys 6. Dank
/ij een voortreffelijk doelpunt van J.
Vleyer uit een pass van Jos Berendscn
werden de Boys algeheel winnaar . Om
de derde en vierde plaats streden Ruurlo
8 en Rat t i 2. Deze ontmoeting werd
door Ruurlo met 1-0 gewonnen.
Eindstand:!. Keyenborgse Bo\s; 2.
Vorden;3. Ruur lo ; 4. R a t t i .
De door /aal De Herberg beschikbaar
gestelde fairplaycup werd gewonnen
door Blauw w i t .
Namens de organisatie dankte de lieer
P. Eykelkamp de deelnemende ploe-
gen, De EHBO de firma's die hun wu

geus ter beschikking hadden gesteld, het
kant ine personeel en de scheidsrechters.
Ra t t i voorzitter de heer Paarlberg
noemde het toernooi /eer geslaagd dank
/ i j drie factoren: Het fraaie weer, de
sportieve J^plling van de spelers en de
uitstekencl^Rrganisatie. Hij reikte ver-
volgens de prij/en u i t .

JohaiïiKrajenbrink
clubljj^pioen hoofdklas-
se DO Vorden
Dankzij een overwinning op Simon
Wiersma is Johan Krajenbrink nu defi-
nitief kampioen in de hoofdklasse van
de Vordense damclub DCV geworden.
En dit zonder een punt te verliezen.
Eindstand l en kampioen Johan Kra-
jenbrink 2. Henk Reusink; 3. Henk
Grotenhuis ten Harkel.

Kansen verkeken voor
Henk Grotenhuis
Het is Henk Grotenhuis ten Harkel van
de Vordense damclub DCV niet gelukt
zich te plaatsen voor de halve finale van

Nederland. Tijdens het rayonkampioen-
schap Gelderland/Overijssel is hij welis-
waar op een verdienstelijke derde plaats
geëindigd, de eerste twee zijn echter ge-
rechtigd om deel te nemen aan de halve
finale. Grotenhuis verloor zijn laatste
partij van Joop Rigterink. De Vorde-
naar behaalde 10 punten uit 8 partijen.

Achtkastelenfietstocht
Zoals te doen gebruikelijk organiseert
de Vordense VVV tijdens de zomer-
maanden elke woensdagmiddag de be-
kende Achtkastelenfietstocht. Deze
tocht zal voor het eerst in dit seizoen op
24 juni worden gehouden.
Zaterdagmiddag werd al vast een voor-
proefje genomen en werd de tocht geor-
ganiseerd voor vakantiegangers die de
Pinksterdagen in Vorden kwamen door-
brengen.

Hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars"
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield haar eerste onderlin-
ge viswedstrijd in het nieuwe seizoen. In
totaal namen hieraan 36 personen deel
die 870 cm vis vingen. De eerste prijs
ging naar W.J. Maalderink 117 cm; 2.
E. Hartink 113 cm; 3. D. Weustenenk
89 cm; 4. H. Golstein 74 cm; 5. B.J.
Mölders 63 centimeter.
Ook de jeugd hield haar eerste wed-
strijd. De 27 deelnemers vingen in totaal
slechts 43 cm. Max Seesing werd eerste
en Erwin Hengeveld tweede. De vol-
gende wedstrijd voor de seniorleden is
gepland op 17 juni. Voor de junior-le-
den staat er op 27 juni een wedstrijd op
het programma.

Promotiewedstrijd mixed
team l 5e klas
Zaterdag 6 juni moesten Anneke en Ju-
les Honig, Joska en Ron van Wijk aan-
treden in Doetinchem om daar hun
eerste promotiewedstrijd te spelen. Het
was " 'n volle bak". In grote getalen
waren de supporters naar Doetinchem
gekomen om dit spectakeMe kunnen
aanschouwen Aft
Ron beet de spits af met ziwpnkel par-
tij. Hij won deze gemakkelijk met 6-4
en 6-3.

De herendubbel leverde geen problemen
op. Het team uit Doetincl^u l'iad nau-
welijks antwoord op het u^Hkiende sa-
menspel van Ron en Jule^ De stand
werd dan ook 6-0, 6-1.
Joska was niet opgewassen tegen de
taaie tegenstand van haar rivale, die als
een ondoordringbare muur aan de over-
kant van het net stond te retouneren.
Zij verloor haar partij met 2-6, 3-6.
Ook het dubbelspel ging verloren met 4-
6, 2-6. Hoewel Anneke en Joska fel te-
genstand boden, werd de achterstand
toch te groot om de uitslag n hun voor
deel om te zetten.
Uiteindelijk leverde de mixed van Anne-
ke en Jules, 6-2, 6-3, de punten op die
nodig waren voor verdere deelname in
de promotieklasse.
Zaterdag a.s. zal nog een promotie
wedstrijd gespeeld moeten worden en

deze zal bepalend zijn of ons team zal
promoveren naar de 4e klas

Woensdag zal op het publikatie bord in
de kantine vermeld staan waar deze
wedstrijd gespeeld zal worden.

Promotiewedstrijd 5e klas
heren
Het eerste herenteam was in de 5e klas
ongeslagen kampioen geworden. Zater-

dag moest er gewonnen worden om te
kunnen promoveren. Tegenstander
Varsseveld bleek echter een zeer sterke
en geroutineerde tegenstander te zijn.
De vier enkelpartijen gingen ondanks
felle tegenstand verloren, zodat het met
de Vordense illusies afgelopen was. Via
sterk gespeelde dubbels haalde men nog
iets van de achterstand op, maar de
eindstand werd 4-2 voor de Varssevel-
ders. Hiermee werd voor de 3e achter-
eenvolgende maal promotie naar de 4e
klas gemist.

Antoon Steenbreker: twee
miljoen kilo papier voor
Vordense Touwtrekkers

Voor de T.T.V. Vorden en wel speciaal penningmeester Antoon Steenbreker was-
het een historische dag. Ter gelegenheid van het ophalen van het twee miljoenste
kilogram oud papier werd Antoon op passende wijze gehuldigd. Dat gebeurde vor
het adres De Steege 35, waar mevr. Brummelman en zoon Dick wonen, die beide
echte fans van Steenbreker wijn en de vereniging een warm hart toedragen. Elke
week worden hier namelijk /.o'n slordige twee vrachten oud papier opgeladen, die
Antoon met zijn wagentje door weer en wind bijeen zeult.
Tussen het bijeengehaalde oud papier
hadden zijn vrienden een passende ere-
boog geplaatst. TT V voorzitter, Gerrit
Barink was bijzonder trots op antoon.
Hij bood hem bloemen en een herinne-
ring aan. Mevr. Brummelman die al ja-
ren voor haar huis de "los" en "laad-
plaats" had en altijd gastvrij koffie
schonk voor Steenbreker en zijn helpers
werd eveneens in de bloemetjes gezet.
Steenbreker die een echte hobbyist met
clubliefde is , startte zo'n 15 jaar gele-
den met zijn actie. "Ik doe het voor de
vereniging, waarvan ik vanaf de oprich-
ting zo'n dertig jaar geleden al lid van
ben" zegt hij spontaan. Hij kent bijna
de gehele vordense bevolking en kan ze
dan ook tot zijn klanten kring rekenen.
Antoon die in december 60 jaar word en
na zijn dienstbetrekking bij de gemeen-
te Vorden hoopt om fit met vut te gaan.
Hij krijgt nu wel geregeld assistentie met
het lossen en laden, maar het leeuwen-
deel doet hij zelf. Elke avond kun je

hem in het dorp met zijn hoog beladen
karretje tegenkomen.
Al zijn klanten vinden het prettig om
van het papier af te zijn, en Antoon kan
er de kas van zijn vereniging mee spek-
ken. Ook het clubhuis van de T.T. V. op
het Medler is voor een groot deel door
zijn activiteiten bekostigd. Hij hoopt
nog vele jaren zijn hobby voor de vere-
niging te kunnen beoefenen.

'De Knupduukskes' naar Denemarken

De Vordense boerendansgroep "De Knupduukskes" gaat vrijdagmorgen 12 juni
's morgens van start voor een bezoek aan Denemarken. Voor deze Vordense groep
die al vele landen in Europa heeft bezocht de eerste keer dat men het "hogerop"
zoekt.

De reis gaat naar Gudbjerg op het eiland optreden, waarna op maandag een
Funen. Zaterdagmorgen staat er een op-
treden op het programma in Svendborg,
terwijl in de middaguren wederom, sa-
men met Deense groepen, wordt opge-
treden. Zondag 14 juni tweemaal een

begin met de terugreis wordt gemaakt
met onder meer bezichtiging van de stad
Odense.

Dinsdag 16 juni hoopt men weer in Vor-

den te arriveren. In het kader van het
VVV zomerprogramma treden "De
Knupduukskes" op 22 en 23 augustus in
Vorden op samen met de folkloristische
groep uit Leuven (België). Volgend jaar
komt de Deense groep Gudbjerg en de
Oostenrijkse Trachtengruppe Grauholz
naar Vorden, terwijl waarschijnlijk de
groep uit Sonthoven (Duitsland) Vor-
den eveneens met een bezoek en een op-
treden zal vereren.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijf avond Amesty International.

Zaterdag 13 juni
Bal voor gehuwden en verloofde Café
Rest. Medler (Eykelkamp)

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre



SPECIALE TAPIJTAANBIEDINGEN VAN DE VOLLE ROL
100%ZUIVER SCHEER-
WOLLEN BERBER
in 2 kleuren, 400 breed
5 jaar garantie
gratis gelegd M fl f\
kost normaal: 239,- ^*fl •• •-•

STUNTPRUS IwUf

WOONKAMERTAPIJT
400 BREED, NYLON
400 breed (beperkte voorraad)
gratis gelegd
kost normaal: 1 19,- •"• ̂ %

DEZE WEEK, STUNTPRUS t Of

GROVE NOP TAPIJT
100%ZUIVER SCHEERWOL
400 breed, 5 jaar garantie
gratis gelegd
kost overal: 325,- ^ÏTf^ï
bij ons J m ̂ V ••••

STUNTPRUS ••• Ë %Jf

MOOIE ACRYL BERBER

in licht gemeleerde kleur
400 breed, gratis gelegd
kost normaal: 1 l 5,- ^^^^

STUNTPRUS U Of

HOOGPOLIG ACRYL-
TAPI JT ZEER ZWARE KWALITEIT

400 breed, 5 jaar garantie
gratis gelegd
kost normaal: 254,- ^I^W^^

STUNTPRUS 1 * ^Jf

SLAAPKAMERTAPIJT
400 BREED, NYLON (KORTE LUSPOOL)

in 2 kleuren
5 jaar garantie
gratis gelegd ffc ̂ fe
kost normaal: 82,- l̂ l̂

STUNTPRUS \J%M g

FRAAI GEMELEERD
NYLON TAPIJT
400 BREED (WOONKAMER KWALITEIT)
5 jaar garantie
gratis gelegd M 4^ f*
kost overal. 135,- lK

STUNTPRUS 1 ̂ J %J f

NYLON LOPERS
BEIGE/BRUIN GEMELEERD
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

80 breed f 20,95
100 breed f 23,50
1 20 breed f 25,95

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24 * kamerbreed tapijt wordt gratis en vakkundig gelegd
VORDEN * volledige garantie
TEL 05752-1514 * gratis reservering voor latere levering

VOOR DE VAKANTIE

nog een paar
leuke schoentjes
voor vakantieprijsjes

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voor elk type grasmaaier
kunt U bij ons vakkundig terecht

D Levering van de betere merken
n Prijzen motormaaiers reeds vanaf

f450,-

Fa. Kuypers TELEFOON 1393

Zaterdag 13 juni

voor gehuwden en
verloofden
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEK:

BLUE DANIO'S

't Wapen van 't Medler
Fa. EYKELKAMP - RUURLOSEWEG 114 - VORDEN

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

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-*I309 b.g.g. 1335.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

J JBimUMt <BBHiM ÜPP itffT ffTmrnTffT n***1^̂ 1^̂ ! i mTTWTTffiriT-iyTTfT^^^"^--- -*^lp^^^^^TTl̂ ffTff̂ TTlr—rrr^^^^

v ah on
Niet alleen onze geweldige aan-
biedingen iedere week maar ook

onze...VASTE LAGE PRIJZEN maken het
winkelen bij ons EXTRA VOORDELIG!!!
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dames en heren

SWEAT-
SH1RTS
maten S-M-L

parfij

pAHTAiOHS

WEER KONDEN WIJ BESLAG
LEGGEN OPEEN WERKELIJK
UNIEKE PARTIJ !!!
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NIEUWSTAD VORDEN

80NNETÏW
L diverse modellen

prachtige uni kleuren

Ds. maten S, M en L

saf//n

JOGGING SHORTS
rood7 wit, wit/rood,
marine/wit, wit/marine

met binnenbroekje

? „a ra,

NIEUWSTAD 5 VORDEW

"Geslaagd!»
dus...
Gazelle
de "geslaagde"
fiets:

• altijd kwaliteit
• prima service
• vele modellen,

maten en kleuren
Laat je vakkundig
adviseren.
Kom gauw langs bij.

Tweewielerbedrijf Kuypers
TELEFOON 1393

GEFELICITEERD!]
"/oen op WEDESTEIN banden

De aktiviteiten commissie van de

voetbalvereniging „Vorden"

organiseert
ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1 770

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272



PRISMA INTRODUCEERT
HET NIEUWE QUARTZ TIJDPERK.

Prisma kombineerde <K- twrr
beste ideeën uit de geschiedenis van
liet horloge in dr meest veelzijdige
kollektie die het lond ooit /.Jj;.
I'nsma Quartz analoog. Quartz met
wij/.ers. i )us de lx-.te lioi logetechniek
gekombineerd met de duidelijkste
a (leesmethode.

Prisma: de beste (combinatie- de
meest uitgekiende kollektie en de waar-
borg van een grote naam. Ga kijken
en kiezen bij de Prisma-juwelier.

Prisma Quartz horloges
vanaf f 139,-

PRISMA n 89,-

Meer keus in Quartz bij de Prisma-juwelier.

Oö juwelier
siemerink

. • • ••

<x> opticien Zutphenseweg 7 - Vorden

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld,
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

met
Televisie

reparaties
- direct

: ; . naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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 ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vonden
Telefoon 2219

Tekoop:Daf 44, bj. 1972.
Telefoon 05752-1353

HONDA-CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Adverteren
doet

verkopen!

bermuda

SHORTS
MATEN 1 52 - 164 - 170

ADVIESPRIJS 25,90
deze week

19,95

halter
JURK

ADVIESPRIJS 69,-

WEEKSTUNT 39,'

T SHIRT MET V-HALS
ALLE MODE KLEUREN

ADVIESPRIJS 15,-
deze week

12,50
i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

UNI
DAMESROK

ADVIESPRIJS 65,-

KNALLER VAN DE WEEK 25,-

gebloemde damesrok
ADVIESPRIJS 55,-

KNALLER VAN DE WEEK

25,-

1 persoons
DEKBEDOVERTREK

BRUIN-WIT
MARINE-WIT

ADVIESPRIJS 37,50

deze week

29,75
a.s. vrijdag 12 juni koopavond van 18 tot 20 uur

mepaL, alleen voor
kampftrders?

Toegegeven: Mepal servies is een be-
grip voor mensen, die er graag per tent
of caravan op uit trekken. Maar ook
voor wie thuisblijft is er prachtig Mepal-

servies in moderne kleuren en ontwerpen. Ook de Mepal voorraad-
dozen en andere praktische huishoudhulpen zijn mooi en duurzaam.
U vindt de hele Mepal-kollektie bij

barendseri Zutphenseweg 1 5 • Vorden • Tel. 05752-1 261

Bij
Modecentrum

Ruurlo

vrijdags
koopavond tot 9 uur
met speciale
aanbiedingen

OVER-
HEMDEN

HIÏREN-
tnneroyJACKS

DONKERROOD PANTALONS

KINDER-
JACKS

BLAZERS
vanaf oUf"~

JAPONNEN
en PAKJES

24,50 - 29,50
39,-

DAMES JACKS

KNIPTIP •
Fotografeer kinderen
zoals ze zijn. Haren
kammen en ze netjes
laten zitten is echt niet
nodig. L

'
.

KNiPTIP
U kunt een kost-
bare fotokamera
verzekeren tegen
diefstal.

,
KNIPTIP

Vaders zijn veel te vaak
f oto-doe-het-zel vers.
Laat haar toch ook eens
fotograferen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Ziezo, de paar dage vekansie zit t 'r weer op. Un paar dage woann 'n enen
noa de zee trekt, 'n ander de bulten van zuud-Limburg geet belopen en
d'r ok un heleboel de grenze oaver goat umme daor in "Wald" of
"Mark" eur vetier te zuuken. Tegeswoordug kan dat allemoale, iederene
hef jao 'n auto en in un paar dage kö'j de halve weald afreizen en zovölle
zien dat 't t'r ow van duuzelt. I ' j kiekt nao heel volle moar i'j ziet moar /o
weinig, da's dan 't naodeelvan dat tevölle. Zo'n veertug-vieftug jaor trug-
ge, too'w alles nog hoas met de fietse af moss'n trean, too bleef t'r wel
wat meer van hangen en wier d'r oaver un uutstapje nog dagen naoepraot.
'k Wet nog goed dat de buurluu van ons ens in 't aor nao femilie achter
Borkelo gingen, 'n Maond van teveurn hadd'n de kinder 't daor al oaver.
Zo 's margens knap negen uur vetrokk'n zee dan, mien kammeraöjen bi ' j
zien vader achter op en zien kleinere zusken in 't rieten mandjen, daor
kon ze neet uut kwaksen. Daorveur hadd'n ze bi'j ons al un belasting-
plaatjen eleend, iets heel gewoons in die dage too 't geld nogal betuun
was. De fietstocht d'r noa too was veur de kinder al un b eleavenis, zowat
de enugste keer in 't joar dat zee buuten eur eigen darp kwammen. Nao
eur zin waarn ze dan ok altied völls te gauw bi'j de femilie al was 't nog al-
tied un goeie twee uur fietsen.
Spöl'n konn'n ze daor allemachtug fijn bi'j eur oom en tante a'j de ver-
haal'n heur'n. Pielenden eier zuuken in de brandnettels, water uut de put-
te veur 't huus haal'n de krielhane op stang jagen en gao zo maor deur.
't Etten was iets waor ze now neet zo wild op waar'n. Eur tante mog dan
un bes mense en un hoeien warker wean, van etten kokken had ze gaar
gin verstand. De metwos die op taofel kwam had al'n helen tied op de slo-
apkamer in de wieme ehangen en angezien van de sloapkamer haos noot
hin raam los kwam kö'j wel raon hoe de ws smaak'n! 'n Mes kree'j d'r ok
neet bi'j dus was 't vleis nog ech un stuksken in de linkerhand. Veur de
luu zelf vas dat allemaole heel gewoon en ze bleven d'r nog gezond bi'j
ok. Heel gewoon was 't de moeite nog weerd was umme d'r bi'j te
komm'n. Dinge die in 't olde huus met de keikesvloer heel gewoon
wazz'n. Dinge ok woar de kinder naotied nog dage oaver konn'n vetellen
op schoole.
Now wet ze dinsdag al neet meer waor ze 's zondags hen bunt ewes.
dan de moderne tied bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.


