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Nieuws van de Oranjevereniging
Zoals afgesproken hier dan weer een teken van leven van de Oranjevereniging Vorden. Afgelo-
pen week zijn wij als bestuur bij elkaar geweest.
Allereerst willen wij dank zeggen voor uw enthousiasme tijdens onze feest week. Wij kunnen
rustig deze feestdagen als feestweek betitelen. U hebt echt laten zien dat men in Vorden veel
meer kan dan alleen maar werken maar ook kunt feestvieren en eens een keer los zijn van de da-
gelijkse beslommeringen. In het programmeboekje stond niet voor niets: "kun je nog zingen,
zing dan mee''en u hebt werkelijk meegedaan. Het is ook vooreen ieder "ons f eest" geworden.
Wij zullen in de toekomst dit f eest steeds opnieuw vast moeten houden. Vergeet dan niet dat wij
op u blijven rekenen. U hebt laten zien dat dit kan. Anders gezegd: "wij zullen doorgaan". Af-
gesproken!!!
Tijdens onze bijeenkomst kwam de film natuurlijk ter diskussie. Iedereen moet in de gelegen-
heid worden gesteld dit aandenken te kunnen zien. Op 3 september a.s. gaat deze film in premiè-
re. De kinderen worden 's middags naar het Dorpscentrum verwezen. Hier zal de film twee keer
worden gedraaid, om 13.30 uur en om 14.00 uur. De oudere inwoners van Vorden worden op 6
september in het Dorpscentrum verwacht. Mocht de belangstelling van dien aard zijn dat er
plaatsen tekort zijn, dan zal de film een week later weer worden herhaald. Op 3 september zul-
len tevens de prijzen worden uitgereikt van de ballonen wedstrijd. Er komen nog steeds kaartjes
binnen. Zelfs was er één uit Duitsland. Dit moet wel een aparte ballon zijn geweest, want hij is
tegen de harde wind ingedreven. Typisch dat er zulke ballonnen bestaan. In deze tijd van grote
veranderingen kun je natuurlijk alles meemaken. In iedere geval er zijn een stapel kaartjes bin-
nengekomen, maar u hoort hier nader over.
Als slot zullen wij binnenkort al diegenen die in komité's en kommissies of op een andere wijze
hun bijdrage aan dit feestgebeuren hebben gegeven bij elkaar brengen om samen van gedachten
te wisselen om weer te gaan bouwen aan een volgend feest. Uiteraard zal op deze avond de film
worden vertoond.
De inschrijvingslijsten (inkl. donaties) hebben ruim f 12.000,— opgebracht. Fijn dat u ons op
deze wijze zo hebt gesteund. Waarom duurt dat zo lang voordat die film klaar is, zult u mis-
schien zachtjes denken. Ten eerste is het nogal een karwei om alles zo efficiënt en zo goed moge-
lijk op een rijtje te krijgen en ten tweede hebben wij gezegd laten wij wachten tot de vakantiepe-
riode ten einde is, dan kan iedereen in de gelegenheid worden gesteld om de film te zien.
Voorlopig heeft u weer iets van ons gehoord en verder vindt u in het ConÊ^t nog een aparte ad-
vertentie over het filmgebeuren. Bedankt en tot ziens.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging: A. Schipper, voorzitter.

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
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Tervisielegging herziening sekundair

en tertiair wegenplan Gelderland
1968

2. Maatregelen voor stimulering
woningbouw

3. Wet Arob-publikaties
4. De wielerronde van Vorden

5. Openbare kommissievergaderingen.

ad.l. Herziening sekundair en tertiair
wegenplan Gelderland 1968
Burgemeester en wethouders brengen u
ter kennis dat vanaf 9 juni tot 10 juli
1980 op de gemeentesekretarie voor een
ieder het exemplaar van de herziening
sekundair en tertiair wegenplan Gelder-
land 1968 ter inzage ligt.

ad.2. Maatregelen voor stimulering
woningbouw
Staatssekretaris Brokx van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening heeft
een aantal maatregelen genomen, die er-
toe moeten leiden dat het voor 1980 ge-
programmeerde aantal gesubsidieerde
woningen wordt gehaald. Het gaat hier-
bij om de volgende maatregelen:
— de premies voor premiekoopwonin-

gen A en B zullen worden verhoogd;
— kopers van een premiekoopwoning

A krijgen een extra bijdrage ineens
van ƒ 5.000,— (belastingvrij);

— het aantal premiehuurwoningen in
het woningbouwprogramma wordt
verhoogd van 12.000 tot 24.000;

— er zal extra geld beschikbaar worden
gesteld om een deel van de voorraad
onverkochte koopwoningen om te
zetten in premiehuurwoningen.

Omdat óók de verkoop van bestaande
woningen stagneert, heeft de Staatsse-
kretaris bovendien besloten, de grens
voor het verkrijgen van gemeentegaran-
tie voor de aankoop van bestaande wo-
ningen te verhogen van ƒ 125.000,— tot
ƒ 200.000,—.

Verhoging premies:
Omdat de woonlasten voor mensen met
lagere inkomens, die voor het eerst een
woning kopen, sterk zijn gestegen als
gevolg van de hoge rentestand, is beslo-
ten de eerste jaarlijkse bijdrage voor
premiekoopwoningen A te verhogen
met ƒ 2.500,— en wel met terugwerken-

de kracht tot l januari 1980.
Het is echter niet de bedoeling deze bij-
drage van ƒ 2.500,— langer te verstrek-
ken dan noodzakelijk is vanuit het oog-
punt van woonlasten. Daarom moet de
bijdrage na 5 jaar worden herzien. De
bijdrage zal dan worden verminderd
met ƒ l .000,— voor elk vol procent dat
de gemiddelde hypotheekrente in 1985
lager zal zijn dan 11 '/2%.
De eerste jaarlijkse bijdrage voor pre-
miekoopwoningen B wordt verhoogd
met ƒ l .000,— per woning.

Extra bijdrage ineens
Naast bovengenoemde verruiming van
de subsidie zal aan degene, die een zoge-
naamde premie A woning gaat bouwen,
een eenmalige bijdrage worden verstrekt
van ƒ 5.000,—. Deze bijdrage is be-
lastingvrij en zal worden gegeven met
terugwerkende kracht tot l januari 1980

ad.3. 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 nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
Aan de heer H. Barendsen, Zutphense-
weg 15 te Vorden, voor het vergroten
van een woon/winkelpand op perceel
Zutphenseweg 15.
Aan de heer K. Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden, voor het oprichten van een
garage/berging achter perceel
Dorpsstraat 24.
Aan de heer G. Bijenhof, Wildenborch-
seweg 29 te Vorden, voor het verande-
ren van de zijgevel van het woonhuis
Wildenborchseweg 29.

ad.4. De wielerronde van Vorden
Op woensdag 18 juni a.s. zal de RTV
Vierakker/Wichmond in samenwerking
met de plaatselijke VVV, industrie en
middenstand opnieuw de ronde van
Vorden organiseren.
De wedstrijd zal 's avonds om 18.00 uur
beginnen en zal plaats vinden op het
volgende parkoers: de Enkweg, Insulin-
delaan, Molenweg, Wilhelminalaan en
Groeneweg.
Teneinde voor de deelnemers aan de
wielerronde een optimale veiligheid 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 andere obstakels.
Tevens verzoeken wij u met klem om al
uw huisdieren vast te houden. Een loslo-
pende hond heeft reeds menige valpartij
veroorzaakt.

ad.5. Openbare kommissie-
vergaderingen
Komissie algemeen bestuur c. a. op dins-
dag 17 juni 1980 om 20.00 uur in het ge-
meentehuis.
Aan de orde komen onder meer:

- Vaststelling verordening op de be-
handeling van bezwaar- en beroep-
schriften;

- Vaststelling nieuwe verordening op
het bewaren van houtopstand/kap-
verordening.

Kommissie financiën c.a. op dinsdag 17
juni 1980 om 20.00 uur in het koetshuis
buro gemeentewerken.
— Verhoging rentepercentage van en-

kele door de gemeente aan de wo-
ningbouwvereniging Thuis Best ver-
strekte voorschotten ten behoeve van
de woningbouw;

— Delegatie aan burgemeester en wet-
houders uitvoering beschikking gel-
delijke steun verbetering partikuliere
woningen 1979/11;

- Begrotingswijzingen.

Kommissie sport, kuituur, jeugd- en al-
gemene welzijnszaken op dinsdag 17 ju-
ni 1980 om 20.00 uur in de boerderij na-
bij het kasteel.
Aan de orde zal komen een verzoek van
het Jongeren Adviescentrum Zutphen
om subsidie voor het jaar 1980.

GEZAMENLIJKE ZANGDIENST
GEREFORMEERDE KERK EN
HERVORMDE GEMEENTE TE
VORDEN:

De gezamenlijke zangdiens commissie
van de plaatselijke Gereformeerde kerk
en de Hervormde gemeente houdt een
zangdienst voor iedereen op a.s.
zondagavond 15 juni in de Hervormde
dorpskerk te Vorden.

Aan deze zangdienst hoopt mee te
werken: De muziekschool-klas en
fluitisten onder leiding van Mevr.
Hazekamp-Aalpoel. Het thema voor
deze dienst luidt: „Kun je nog zingen,
zing dan mee...!,, (Zangers van toen,
zangers van nu). Rudie van straten
bespeelt het orgel en begeleid de
samenzang. Er worden vele mooie,
bekende liederen gezongen. Liturgieën
worden gestencild waarop voluit
vermeld staan de liederen, die door de
Zangklas van de Muziekschool
gezongen worden. Voor de samenzang
is het goed en nodig (voor de tekst en
voor de melodie) om mee te nemen HET
LIEDBOEK VOOR DE KERKEN.
Ds. Krajenbrink leidt deze avond
zangdienst en spreekt een kort woord.

Wilt u ook gasten/vakan* »gangers
opmerkzaam maken op cjmM .nodigen
voor de gezamenlijke Za^fenst, a.s.
zondagavond 15 juni, in de dorpskerk te
Vorden. (zie ook de advertentie).

KERKEPAD NCRV
A.s. zaterdag 14 juni is c^Bervormde
dorpskerk opgenomen in éln van de
routes "Kerkepad NCRV 1980" (route:
Zutphen, Vorden, Almen, Lochem of
in een totaal andere volgorde). Er staan
ook verschillende stands in het kerkge-
bouw die informatie geven over bepaal-
de takken kerkewerk o.a. het NBG,
Amnesty International, het IK V enz.

Er is een kleine folder samengesteld met
informatie over het kerkgebouw en het
gebruik ervan.
Op gezette tijden zal het Lohmanorgel
bespeeld worden.
Enige gemeenteleden treden op als
gastheer/gast vrouw. Er is in "de
Voorde" gelegenheid om koffie te
drinken, tegen een vergoeding
uiteraard.
Het is de bedoeling ook buiten een
koffie-tent te plaatsen. Kaarten van de
kerk zijn ook verkrijgbaar.
Iedereen is welkom in de kerk a.s.
zaterdag en ook op zaterdag 21 juni.
Dan wordt er een Vesperdienst
gehouden. Op de vrijdagavond geeft de
NCRV-televisie aandacht aan de
kerkepad-route.

VERGADERING RAAD VAN
KERKEN VORDEN-KRANENBURG

De Raad van kerken Vorden-
Kranenburg (R.K. kerk, Geref. kerk en
de Herv. gemeente) hoopt te vergaderen
op a.s. maandagavond 16 juni in "het
Achterhuis" de zalen achter de
Gereformeerde kerk.

HETZELFDE NUMMER

De rekening bij de Rabobank vorden
voor giften voor de Commissie
Kerkedag (gezamenlijke kerkedag op
zondag 24 augustus) heeft natuurlijk
nog hetzelfde nummer: 3664.57.497.
Dank voor u hulp!

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. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

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

DIVERSEN

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:
15 november:
17 januari:
24 januari:
27 februari:
28 februari:

1 maart:
2 maart:

Regio-karnaval
Prinsenzitting
Pronkzitting
Pronkzitting
Karnaval
Karnaval
Karnaval
Karnaval

HENGELSPORTVER:
DE SNOEKBAARS

zondag 14 juli jeugdwedstrijd
zondag 15 juni ringwedstrijd
woendsdag 25 juni onderlinge wedstrijd
woendsdag 2 juli onderlingewedstrijd
zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
Vorden-Hengelo G.
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
zaterdag 14 mrt. '81 de trad. wedstrijd
voor de paaseieren

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen; ondertrouwd: geen;
Gehuwd: G.H. Wentink en G.H. Klum-
per; J.R. Heijink en E.J. Wassink; M.
Bargeman en R. Steenblik; A. Jeeninga
en A.J. Lenderink.
Overleden: G.J. Siebelink, oud 25 jaar.

Geslaagd
De heer G. Pelgrum te Linde is geslaagd
voor het einddiploma Hogere Bosbouw-
en Kultuurtechnische School te Velp af-
deling Rentmeester.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 15 juni 10.00 uur Ds.J.
Veenendaal, Bediening Heilige Doop
19.00 uur. Gezamenlijke Zangdienst,
ds. J.C. Krajenbrink, m.m.v.
Muziekschool-zangklas en fluitisten.
Neemt u Het Liedboek mee.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 15 juni 10.00 uur Ds. L.
Buitenhuis, Doetinchem, Coll. Kerk en
Rente -r- aflossing.
19.00 uur Interkerkeljke Zangdienst in
de Ned. Herv. kerk ds. J.C.
Krajenbrink.

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 14 juni t/m maandag 16 juni
dr. Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s. v. p.
boodschappen en dringende konsulente
n bij de dienst doende huisartsen van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 14 juni t/m maandag 16 juni
dr. J. de lange, Loche, tel. 05730-4357.
Spreekuur za/zo/ma van 11.30-12.00
uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTSEN

Zaterdag 14 juni 12.00 uur tot zondag
15 juni 23.00 uur dr. Warringa, tel.
1566. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Warringa.

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
17.0M8.00 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.



slagerij

VERSE GRILLKUIKENS
1 kilo nu

HAMLAPPEN 1 kilo 1098

SGHNITZELS
gepaneerd of ongepaneerd 100 gram

SCHOUDERHAM
zonder vet of zwoerd

SAKS JUNIOR
met tuinkruiden

LEVER

100 gram 98

per stuk l O

150 gram 98
MAANDAG 16 JUNI

SLAVINKEN 3 stuks 275
DINSDAG 17 JUNI

BORSTLAPPEN kilo 850
WOENSDAG 18 JUNI

VERSE WORST kilo 698

groenteman

20 SINAASAPPELEN
uitstekend voor de pers

2 PAPRIKA'S
1 bakje

CHAMPIGNONS
2 kilo jonge

TUINBOONTJES
1 bos gele of witte

SPINCHRYSANTEN

KAMERPLANTEN
nu goedkoop, zie onze sortering

Deze week een prachtige

BONTE SCANDUM

COPPELSTOCK
JONGE JENEVER

oppelstocl
jonge

jenever

fles 1 liter 1295

BAL1ANTINE WHISKY
fles geen. 1895 maar 1695

VFFNFNïlflAl ÎIPFRMARinTM RU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO.)VCCNCNUHHL OUrtmVIMnM tN DV RUSSEN - GROENLO • GOOR - VORDEN
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ROLSCH
IER krat 20 pullen

geen 14,95 of 13,95

MAAR NU

9rote nu5

««w»

DRIEHOEK

Amsterdammers
per pak 6 stuks

Engels drop
baal 400 gram
van 198 voor

IGLO-OLA

Choco ijsjes
pak 8 stuks
van 325 voor

EDELASSORTI

Chocolaatjes
pak 150 gram
van 179 voor

Nieuw! KREIJENBROEK

Bosbessencarree's
pak 6 stuks

BECKERS

Bartegrillpakket DDR
van 1175 voor W *7 W

I *
ROYALCLUB

SHANDY
krat 24 fles
geen 1176 maar nu

ENGELSE

Vruchtendrups
blik 200 gram
van 295 voor

GROTE

Slagroomtaart
± 1 kilo
geen 995 maar

RIOX

Choc. pasta
pot 400 gram

VELUWS

Volkorenbrood
800 gram,
gratis gesneden

VAN NELLE

Prisma koffie
pak 250 gram
van 345 voor 325

Camembert of brie,

HEINZ

Tomaten ketchup
grote fles 500 gram | n O
van 249 voor l OO

blik 125 gram
van 269 voor

JOLLY

Caffee met room
van 185 voor

HOLS
Vlooienband
voor kat en hond
van 695 voor

COBERCO

Magere yoghurt
1 literpak nu

JONKER FRIS

AARDBEIEN
OP SAP
72literblik
van 159 VOOR

15 JUNI VADERDAG

Herenparaplu
met opberghoes
van 895 voor

Dopsleutelset
22-delig
luxe uitvoering
van 2495 voor 1595
VOOR DE AUTO

Turtle wax
vloeibaar
van 1095 voor

Hobby rail
met 2 spots
van 59,95 voor 3795
HANSAPLAST

Eerste hulp doosDOR
van 1195 voor \JiL\J

FRESH UP

After shave
depper of roller
van 675 voor

G l LETTE

Scheerschuim
3 soorten,
m. gratis apparaat

CONTOUR MESJES 5 stuks 3,95

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 12/6 TOT 18/6 198



Geboren:
Ruth Martha Janne

RUTH

Fam. Oortgiesen

9501 VG Stadskanaal, 10 ju-
ni 1980 / Flevolaan 12

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

J.G. Wassink
F.W. Wassink-Eskes

Vorden, juni 1980
Het Jebbink 50

Bedankt voor de gelukwen-
sen, kado's, bloemen, kaar-
ten, handen en kusjes. Be-
dankt iedereen die 6 juni voor
ons een onvergetelijke dag
maakten.

Annie en Ate Jeeninga

Iedereen, die er toe bijgedra-
gen heeft dat 29 mei 1980
voor ons tot een onvergetelij-
ke dag is geworden, onze har-
telijke dank.

Bennie en Willemien
Steenblik

7231 RD Warnsveld, juni '80
Dennendijk 13

P.S. Wie heeft toevallig de
"siernaafdop" van onze
trouwkoets gevonden of kan
ons er één bezorgen?
Reakties: 05753-1770

Dr. Vaneker is afwezig van 13
juni t/m 6 juli
Patiënten wiens achternaam
begint met de letters A t/m K:
dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
telefoon 1255
Patiënten wiens achternaam
begint met de letters L t/m Z:
dr. van Tongeren, Christina-
laan 18, telefoon 1678

Te koop: 3 ha gras. Briefjes
inleveren voor of op 13 juni
a.s. tot 's avonds 20.00 uur.
G.J. Makkink, Heegherhoek
6, Vorden

Gevonden: een poes, grijs-
bruin gestreept, op donder-
dagavond. Het Vaarwerk 9,
Vorden

Voor alle vaders/een Fongers!
Sportfietsen
— Runner v.a ƒ 385,—
— Ascot v.a ƒ 436,—
- Bato v.a ƒ 498,—
- Cambridge v.a... ƒ 723,—

Trim- en racefietsen
- Champion 10 vs..ƒ 440,—
- Sprint T 5 vs ƒ 628,—

— Sprint R 10vs... .ƒ 719,—

Racefietsen
- Course 10 vs ƒ 676,—
- Criterium l O vs.. .ƒ865,—

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: diepvrieskast 400 li-
ter; aanrecht 2,20 breed,
r.v.s. blad; zeer oude eiken
gebinten ± 6 m3; 30 rubber
stalmatten; volledige wate-
rinstallatie 4 jaar oud; 4 be-
ton ramen 50/75 cm; 64 be-
tonroosters 80/25 cm.
B.H.A. Mullink, Ganzensteeg
7, Vorden, tel. 05752-6784

Vaderdag.
ISjuni

Vaders houden
ook van bloe-
men en planten

Wat doen we dus
op vaderdag?

Naar:

DIJKERMAN
uitzoeken maar!

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

TON BESSELINK
en
ANNEKE RUESINK

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op donderdag 19 juni om 10.30
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vor-
den".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de St. Willibrorduskerk te Hengelo G.

Dag-adres: zaal Concordia, Raad-
huisstraat 36, Hengelo G.
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Hengelo G., Varsselseweg 5
Vorden, De Leuke 6
Toekomstig adres: Varsselseweg 5, Hengelo G.

Op woensdag 11 juni zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit feest samen met onze kinderen te vie-
ren op zaterdag 14 juni.

G. HENDRIKSEN
J.B. HENDRIKSEN-TE VELDHUIS
APPIE EN DINIE
JOKE EN HENNIE

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.30 uur in hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

7251 LH Vorden, juni 1980
„'t Oortgiesen", Wiersserallee 4

Op zaterdag 21 juni hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te herdenken.

G.J. ONSTENK
M.G. ONSTENK-WASSINK

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in hotel
Bloemendaal, Stationsweg 24, Vorden.

7251 P J Vorden, juni 1980
„Bloemendaal", Holskampweg 5

HOE WORD IK CHRISTEN?
NIET door geboorte!
NIET door kerkbezoek!
NIET door de doop!
NIET door goede werken!

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hen
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te wor-
den, hen, die in Zijn naam (Jezus) geloven."

(1 Joh. 1:12)

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat in verband met de te houden
jaarlijkse wielerronde, de Enkweg, de Insulindelaan,
de Wilhelminalaan, de Groeneweg, de Molenweg en
de Stationsweg op woensdag 18 juni a.s. van 18.00 tot
22.00 uur gesloten zullen zijn voor alle verkeer behal-
ve voetgangers.

Vorden, 10 juni 1980.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr M. Vunderink

ZANGDIENST
IN DE HERVORMDE KERK

De gezamenlijke zangdienstkommissie nodigt iede-
reen graag uit voor de

op a.s. zondagavond 15 juni om ze-
ven uur in de Hervormde kerk te
Vorden.

Muzikale medewerking: de muziekschool-zangklas
en fluitisten o.l.v. mevr. Hazekamp.
Rudi van Straten, cantor-organist.
Voorganger: ds. J.C. Krajenbrink.

Neemt u het liedboek mee?! "Kun je nog zingen,
zing dan mee . . . l"

Vaderdag
voor hem hoeft dal niet. Toch is het wei leuk om wal te krijgen.

Maarden wei iets bijzonders.

Kom maar eens kijken by:

SIEMERINK
JuweSer/Opöaen, Zutphenseweg 7

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 tot en met 28 Juni

Sigarenmagazijnl'Boek- en kantoorboekhandel

"JAN HASSINK"

VADERDAG-AANBIEDING

KLOKRADIO

ELEKTISCHE INSTALLATIES OP ELK GEBIED

DEKKER ELEKTRO b.v.
Telefoon 2122

rOPSLACE-RIJ
K RIJ

VAKAN
zaterdagmiddag

JAN KRUI
de echte slager

A MITSUBISHI
Europees Kampioenschap Voetbal '80

Zie &ef>beter en mooier met een

Mitsubishi kleuren-t.v.
37 cm beeld
inkl. afstandsbediening.

51 cm beeld.

51 cm beeld
inkl. infrarode afstandsbediening.

1098,-

1258,-

1398,-

2 jaar garantie

FA. BREDEVELD
EIGEN TECHNISCHE DIENST
Weg naar Laren 56, Zutphen, telefoon 05750-13813

ORANJEVERENIGING VORDEN,
In verband met de zwemrekreatiedag op zaterdag 14
juni a.s. wordt de vertoning van de film, gemaakt van
de Oranje- en Bevrijdingsfeesten, uitgesteld naar

woensdagmiddag S sept.
voor de Jeugd en zaterdag-
avond 6 sept. voor de ou-
deren.

Tevens vindt op woensdagmiddag 3
sept. de prijsuitreiking van de ballon-
wedstrijd plaats.

Aanvangstijden zullen nog nader in het Contact be-
kend worden gemaakt.

Bestuur Oranjevereniging Vorden

Terrasstoelen
in stalen uitvoering
inkl. kussens, 4voor..

Standenstoel
met ronde stalen buis
in diverse dessins
VADERDAGPRIJS ..

159,-

INHRIFURVtR/ORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vorstelijke
herenfauteuil.

Een bezit om trots op
te zijn. Helemaal leder.
Royaal van zit. En
volop steun in de rug
Het fraaie sierstiksel
geeft een heel
eigen voorkomen aan deze
fauteuil. Kies uit geaderd
(marmer) leer in drie
verschillende kleuren of bruin
buffelleer met een wat grovere struktuur

U weet toch dot u bij ons ook aan het goede adres bent voor
bijvoorbeeld een eetkamer of een komplete slaapkamer!

Woensdagmiddag
geopend

Trimmy 24-30 23,95
Jogging is ook .in" voor de kleintjes.

Extra versterkt aan neus en hiel.
JOCCIHCSTVU

Tretom 35-39 49,95
4046 52,95

Een professionele
logging schoen.
De robuuste noppen-profielzool
en het extra brede loopvlak
zorgen voor een goede .grip".

Olympk 3J-3S 34,95
3645 37,95

Lekker nonchalant
of snel fit. 't kan

allemaal met 'deze super
snelle trimmer.

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

donderdag 17 Juli
broderie
in de Dorpsstraat

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

ZONDAG 15 JUNI

groot nationaal
touwtrektoernooi
BIJ KLUBHUIS MEDLER

Zestig teams in aktie, aanvang 10.00 uur, organisatie TTV Vorden
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Een rondvlucht tuinnen. Ja, u leest
het goed. Dat kan. En wel op een
zeer gemakkelijke manier. U hoe/t
alleen maar voor f 25,- boodschap-
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CJV'ers en Dinxperlo winnaars • Fairplay-cups voor
Vorden 8 en Gazelle Nieuwland
Kranenburg stond jl. zaterdag en zondag in het teken van Koning Voetbal; op de
velden van de sportvereniging Ratti werd het jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi
gehouden. Een evenement dat weer groots van opzet was en in alle opzichten een
succes is geworden. Dit voor de vijfde achtereenvolgende keer georganiseerde
voetbaltoernooi startte zaterdagmorgen om half negen voor de teams uit de derde
en vierde klas G VB en TVB. Er waren 20 deelnemende elftallen verdeeld in vier
poules van vijd. De eindstanden in de poules waren:

Poule I: Sp. Ambon, 2. SSS-E 5, 3.
WWNA 1,4. PTT l, 5. Oene5.
Poule 2: 1. CJV'ers 7, 2. SV. Ratti 3,
Oene 7 en Sp. Teuge, 3. EG W 2.
Poule 3: 1. Sp. Denekamp 2, 2. Sp.
Ambon 4, 3. Groen Wit 7, 4.
Pr. Bernhard 4enAZSV 10.
Poule 4. 1. Markvogels 2, 2. Gaz.
Nieuwland 4, 3. CSV Apeldoorn 12, 4.
Boswinkel 3, WWNA 2.

De finales verliepen zeer spannend. De
winnars uit elke poul kwamen in deze
finales, waarbij de eerste ontmoeting
tussen S.Ambon 3 en CJV'ers 7 in een
doelpuntloos 0-0 gelijkspel eindigde. Na
strafschoppen werd de stand 3-4 in het
voordeel van CJV'ers. Sportclub
Denekamp 2 verloor van Marktvogels
met 0-1 en de CJV'ers wonnenop hun
beurt van de Markvogels 2 met 1-0. Sp.
Ambon 3 - Sp. Denekamp 2 werd 0-0.

ÖB<n«BK/:7, 2. Markvogels 2, 3. Spl
Denekamp 2,4. Sp. Ambon 3.

De Fairplaycup beschikbaar gesteld
door cafe-wegrestaurant De Boggelaar
te Warnsveld werd gewonnen door
Gazelle Nieuwland 4.

VETERANEN

Zondag kwamen de "oudjes" tussen del
lijnen; er waren liefst twaalf teams,
verdeeld over drie poules van elk vier
elftallen. In poule l kregen de Ratti-
veteranen eerst Den Dam als
tegenstander en wonnen in 2 x 20
minuten met 1-0. Tegen Voorst speelde
Ratti met 0-0 gelijk en van Angerlo
Vooruit l werd een 1-0 zege behaald.
Eindstand poule 1. \. Ratti l, 2.
Angerlo Vooruit l, 3. Den Dam l, 4.
Voorst l.

Vorden 8 - als steeds een trouwe
deelnemer - kon het in de eerste
wedstrijd tegen het sterke Dinxperlo
niet bolwerken en verloor met 1-5. Maar
tegen Ruurlo speelde men met 1-1
gelijk, terwijl van Erica l met 1-2 werd
verloren.
Eindstand poule 2: 1. Dinxperlo l, 2.
Ruurlo l, 3. Erica 1,4. Vorden 8.

In poule 3 was Vorden 5 uitstekend op
dreef en won met forse cijfers van Pax 7
(1-3), evenals van ZVV l dat met 4-1
werd verslagen. Ook OBV l had tegen
de geroutineerde Vorden 5-spelers
weinig in te brengen (6-3).
Einstandpoule 3:1. Vorden 5, 2. Pax 7,
3. ZVV l, 4. OBV 1.
In de finale moest Vorden 5 het
opnemen tegen Angerlo maar verloor
met 0-1, terwijl Ratti en Dinxperlo ook
een te sterke tegenstander bleek te
hebben, het werd 0-2 voor de bezoekers.
Daar Dinxperlo ook van Angerlo met 0-
2 de punten binnenhaalde waren zij
winnaar. De derby tussen Vorden 5 en
Ratti om de derde en vierde plaats werd
een overtuigende 3-7 onverwinning voor
de Vordenaren.
Einstand Veteranen: 1. Dinxperlo, 2.
Angerlo Vooruit, 3. Vorden 5,4. Ratti.

Aanvoerder Rinus Rotman van Vorden
8 mocht onder luide bijval de
Fairplaycup voor de sportiefste ploeg in
ontvangst nemen. Het was voor de
derde maal dat Vorden 8 deze beker in
bezit kreeg. Deze cup was beschikbaar
gesteld door Schildersbedrijf
Uiterweerd.
Dor organisatie van de grote toernooi
was weer in de vertrouwde handen van
een aantal Ratti-leden, de heren J.W.
Sloetjes, P. Eijkelkamp, H. van der
Linden, E. Plomp en J. Bos,
geassisteerd door een aantal dames. Zij
kregen van Ratti-voozitter Ant.
Heuvelink een woord van hartelijke
dank. De wedstrijden verliepen mooi
volgens schema, mede dank zij het
fraaie voetbalweer. Niet alleen de Ratti-
voorzitter maar ook speaker Paul
Eijkelkamp bracht namens de
organisatie-commissie dank aan de
deelnemende ploegen voor hun
sportieve wedstrijden, aan de diverse
zakenlieden die hun vrachtwagens
(accommodatie voor kleedruimten enz.)
beschikbaar stelden. Voorts de heren
scheidsrechters, het kantinepersoneel,
de EHBO en vele anderen. "Alles was
tot in de puntjes vezordgd" aldus een
verheugde Ratti-voorzitter in zijn
slotwoord.

"De droge en natte
speeltuin", /wemrecreatie
dag
Zaterdag 14 juni zal er in het zwembad
"in de Dennen" voor de jeugd een
zwemrecreatiedag gehouden worden
onder het motto "De droge en natte
speeltuin".
Deze dag zal worden georganiseerd door
het bad- en onderwijzend personeel van
alle lagere scholen te Vorden. Het
programma omvat een
ochtendprogramma waarin diverse
recreatiespelen worden afgewerkt.
Daarna wordt er een
waterpolowedstrijd gespeeld tussen
badpersoneel en leerkrachten.
Op de zon- en speelweide zal daarna een
grote pick-nick worden gehouden. De
jeugdige deelnemers(sters) moeten wel
zelf brood en drinken voor die dag
meenemen. Na de middag volgt
opnieuw een speelprogramma met
anderen spelletjes. De middag wordt
besloten met een tobbenrace. De tobben
moeten de scholen zelf bouwen. Deze
moeten bemand door een leerkracht
door vier zwemmers naar de overkant
worden geduwd. Na afloop zullen alle
deelnemers een speciale sticke
ontvangen en de scholen zelf een
herinneringsstandaard.
Tengevolge van deze jeugdrecratiedag
zal het bad die dag voor het zwemmend
publiek gesloten zijn.
Voor toeschouwers is het een "open
dag" dat wil zeggen er is gratis toegang.
Het is daarom een unieke gelegenheid
voor diegenen die het vernieuwde bad,
dat binnenkort officieel geopend zal
worden, eens willen bezichtigen. De
organisatoren van deze recreatiedag zijn
ervan overtuigd dat wanneer de
weersomstandigheden meezitten en de
jeugd massaal meedoet, het een leuke
dag belooft te worden.

V.T.P Junioren winnen
van Hengelo
Zestien junioren van de tennisvereniging
"Vordens Tennis Park" zijn er in
geslaagd de wisselbeker die Hengelo
vorig jaar beschikbaar had gesteld, in
een uitwisselingstoernooi tegen
Hengelo, te veroveren.
Begunstigd door het mooie weer werd
het een succesvol toernooi, waarbij
zowel bij de oudere junioren als bij de
nieuwkomers Leuke partijen werden
gespeeld. Het enthousiasme was daarbij
groot.
Na het verspelen van de jongens-
dubbels had V.T.P een voorsprong
opgebouwd van 3 punten (32-29). De
meisjes dubbels leverden een verlies op
van 6 punten (9-15). De mix-partijen
gaven de doorslag voor de
eindoverwinning. Met een stand van 36-
14 verdienden de V.T.P. junioren 22
punten in deze categorie, waardoor met
uiteindelijk 19 punten voorsprong de
enkelspelen moesten worden gespeeld.
Tot het laatst bleef de spanning erin,
aangezien Hengelo sprongsgewijs de
achterstand ging inlopen. Na 16 partijen
was hier de stand 53-69, zodat Hengelo
tenslotte 4 punten tekort kwam.

Zondag 15 juni groot
nationaal touwtrektoer-
nooi gewest oost in vorden
Op zondag 15 juni zal de
Touwtrekvereniging Vorden een groot
nationaal touwtrektoernooi
organiseren. Het is het zesde toernooi
van de zomercompetitie van gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond en zal worden gehouden op het
sportcomplex van de TTV Vorden nabij
het clubhuis aan de Ruurloseweg te
Medler-Vorden. Alle favoriete teams en
een groot aantal andere kanshebbers - in

totaal zestig ploegen - zullen aan de
touwen komen. Het toernooi is zeer
belangrijk omdat reeds nu enkele
beslissingen kunnen vallen, wie of er
kampioen wordt in de diverse klassen,
's Morgens beginnen de wedstrijden
voor de ploegen uit de 720, 560 en Jeugd
A-B en C-klassen. Met het vorderen van
de competitie wordt de spanning
groter.
In de 720 kg. klasse zijn er zeker twee
ploegen die tot de grote kanshebbers
gerekend mogen worden. Eibergen en
Heure. Beide teams eindigden onlangs
in Beltrum gelijk aan kop maar Heure
heeft in het algemeen klassement een
kleine voorsprong. Bekveld en Twente l
vallen iets terug.
Misschien kan Vorden in de 560 kg.
klasse voor eigen publiek voor een
surprise zorgen en hier eerste worden.
Zij moeten dan echter wel koploper
Eibergen en Bekveld l verslaan, wat
geen onmogelijke opgave lijkt.
Bij de jeugd is Bekveld in de A-poul
favoriet en draait het Vorden B-team
goed mee in de B-klasse. In Jeugd C
heeft Vorden een minieme voorsprong
(l pnt.) op Eibergen.
's Middags komen de 640 kg. teams aan
bod. Eibergen, Bekveld en de Bisons
behoren tot de kanshebbers in de 640 A,
Vorden zit in de middenmoot en kan de
punten goed gebruiken. Wie weet? In
640 B hebben Noordijk en Okia de beste
papieren, in 640 C trekt ook een
Vorden-team mee en in de D-klasse
kan Twente de zege niet meer ontgaan.

Bestuurskrisis bij de
Tafeltennisvereniging?
De Tafeltennisvereniging houdt op 16
juni a.s. in het Jeugdgebouw een alge-
mene ledenvergadering en tevens be-
stuursver kiezing.
Het voorlopige bestuur waarvan leden
alleen voor nood deze funktie hebben
beheerd, moet dan definitief worden sa-
mengesteld. Doordat deze nog zeer jon-
ge vereniging met 30 leden vooral uit
jeugd bestaat, is de vorming van een
bestuur zeer moeilijk.
H openlijk laten de belangstellenden uit
Vorden die de jeugd een warm hart toe-
dragen, hen niet in de steek.

V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders"
De Vordense rijwiel en toerclub "De
Achtkastelenrijders" heeft de komende
maanden weer heel wat op het
programma staan. Te beginnen op 14
juni de "Heuveltocht" in Nij verdal
(lengte 100 km.) Van 15-19 juni de
avondfietsvierdaagse te Lochem.
Op 18 juni wordt, zoals reeds bekend,
de ronde van Vorden gehouden. Op
zondag 16 juli wordt deelgenomen aan
een toertocht te Heino (90 m.) Van 15-
18 juli fietsvierdaagse te Borculo. Op 9
augustus te Dieren, terwijl op 6
september een tocht door de
Achterhoek gemaakt zal worden.
Informatie over tochten en vierdaagsen
worden verstrekt door W. Bargeman of
H.J. Pardijs.

Viertal ponyclub Ie in
Laag Soeren
Op het concours te Laag Soeren
afgelopen zondag liet het viertal van
"De Graafschap" een goede verrichting
in de afdelingsdressuur zien, waarmee
ze zich als eerste plaatste. Bij het zgn.
patrouille-springen werd "De
Graafschap" vijde geplaatst, doordat er
helaas één blak werd afgeworpen.
Individueel viel men ook in de prijzen:
Ie in de 1-dressuur. In dezelfde dressuur
Albert Bielderman met Evening Sunset
werd Ie in de L-dressuur. In dezelfde
dressuur werd Erik Pardijs met Helma
2e en Evelien Ruitenberg met Hera werd
6e. Bij het L-springen werd Rita
Kornegoor met Ella Ie uit een groot veld
deelnemers, terwijl Erik Pardijs bij het
M/Z springen ook nog een 4e prijs
kreeg.

Dansgroep voor ouderen

Als afsluiting van het seizoen houdt
deze dansgroep op woensdag 18 juni een
open middag in de grote zaal van
het Dorpscentrum. De dansen die
uitgevoerd worden zijn volksdansen
aangepast aan de leeftijd der
deelnemers. De groep danst elke
woensdagmorgen ook in het
Dorpscentrum. Deze middag danst ook
een groep uit Wichmond mee.
Dus mensen een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met deze prettige
en gezonde tijdpassering. Iedereen is
van harte welkom.

Weinig uitvallers avondvierdaagse
De dertiende avondvierdaagse die de Vordense gymnastiekvereniging Spar-
ta de afgelopen week organiseerde, is uitstekend geslaagd. De deelnemers
boften dat de weersomstandigheden goed waren, behalve vrijdagavond
toen het in feite te warm was. Vol lof was men over de wijze waarop de rou-
tes waren uitgezet. De heer G.J. van Zeeburg die zich hier weken lang mee
bezig had gehouden, mocht dan ook terecht vele komplimenten in ont-
vangst nemen.

Zaterdagmiddag vond de intocht plaats,
nadat de deelnemers eerst bij het Lekke-
bekje de medaljes in ontvangst hadden
genomen. Vandaar maakte men zich
startklaar voor een intocht die van-
zelfsprekend gepaard ging met het over-
handigen van vele boeketten bloemen.
Met medewerking van de beide plaatse-
lijke muziekverenigingen Concordia en
Sursum Corda en Concordia uit Eefde
kwam de fleurige stoet via de Mispel-

kampdijk, Het Vaarwerk, De Steege,
Dr. W.C. Lulofsweg, Het Hoge, Raad-
huisstraat, Dorpsstraat op het school-
plein bij de openbare dorpsschool aan.
Hier nam de voorzitter van Sparta, de.
heer O. Wimpe, het woord. Hij bracht
dank aan de EHBO voor de goede ver-
zorging. Als blijk van waardering over-
handigde hij ieder een boeket bloemen.
Ook alle andere medewerkers zoals poli-
tie, kontroleurs, uitzetter G.J. van Zee-

burg etc. werden in het dankwoord van
de heer Wimpe betrokken.
Vervolgens sprak burgemeester Mr. M.
Vunderink tot de "groep sportieve Vor-
denaren". Hij waardeerde het partiku-
liere initiatief van Sparta om deze
avondvierdaagse elk jaar te organiseren.
Qua deelnemersaantal lag deze vier-
daagse vrijwel gelijk aan vorig jaar. In
totaal gingen er 760 wandelaars van
start waarvan er acht de eindstreep niet
haalden. Zes deelnemers waren voor de
dertiende keer van de partij.
Het bestuur van Sparta overweegt om
de finish volgend jaar op de vrijdaga-
vond te laten plaatsvinden.
Foto Dolphijn heeft van deze wandel-
tocht een uitgebreide reportage ge-
maakt.

Vordense middenstand verontrust
over gevolgen ontw.-verkeersplan
Vorige week is het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging en het
bestuur van de KNOV bijeen geweest om van gedachten te wisselen over het
nieuwe ontwerp-verkeersplan dat door het gemeentebestuur is gepubli-
ceerd. Een ontwerp-verkeersplan waarbij de Vordense bevolking is ge-
vraagd een enquêteformulier in te vullen, waarna dan pas het beleid be-
paald zal worden.

Vorig jaar hebben de inwoners van Vor-
den reeds de gelegenheid gehad om me-
ningen kenbaar te maken over de ver-
keersveiligheid in het dorp. De ingeko-
men reakties zijn toen geïnventariseerd
en gebruikt bij het opstellen van een ver-
keersstudie met betrekking tot het dorp
Vorden. De ver keersstudie die thans ter
visie ligt is gemaakt door het stede-
bouwkundig buro Van Droffelaar. Het
kollege van Vorden heeft het rapport

besproken met de Rijkspolitie te Vorden
en met de afdeling Vorden van Veilig
Verkeer Nederland.
Waar met name de middenstand zich
ongerust over maakt is het feit dat in het
rapport wordt gesproken over het af-
sluiten van de kom van het dorp voor al-
le doorgaande verkeer. Men is bang dat
de middenstand daardoor enkele rake
klappen zal moeten inkasseren. Vooral
omdat volgens de middenstand het aan-

tal "passanten" toch zeer zeker voor
een behoorlijke bron van inkomsten
zorgt.
Niet alleen de middenstand maar ook
groepen buurt- en wijkbewoners zijn
verontrust over het plan zoals het thans
is voorgelegd. Onder andere zijn bewo-
ners van de Horsterkampweg er van
overtuigd dat, wanneer het verkeer om
het dorp heen wordt geleid (via de
Horsterkampweg) deze weg wel eens als
een soort snelweg zal kunnen worden
gebruikt.
Om al deze bezwaren en opmerkingen te
bundelen zal er een aktiegroep worden
opgericht. Deze zal op maandag 25 juni
worden geïnstalleerd bij hotel Bloemen-
daal. Tevens zal dan een bestuur wor-
den gekozen.

Amerikaanse gasten
vermaakten zich in Vorden
Voor ds. J.C. Krajenbrink was het dit
weekend een drukte van belang. Hij im-
mers "tekende" voor de ontvangst en
begeleiding van een vijftigtal docenten
en studenten van het Mc.Pherson Colle-
ge uit Mc.Pherson in de Amerikaanse
staat Kansas.
Zaterdagmorgen heette hij het gezel-
schap welkom bij "de Voorde", speci-
aal oud-Vordenaar dr. Jan van Asselt
die als docent aan het college is verbon-
den. Zaterdagmiddag bracht het gezel-
schap een bezoek aan boerderij 't His-
sink van de familie Kornegoor aan de
Kostedeweg in Linde. Dit kijkje achter
de schermen van een Hollandse boerde-
rij werd door de Amerikanen zeer op
prijs gesteld. Tegen het einde van de
middag werd de molen van Kluvers be-
keken. Hier wachtte de Amerikaanse
gasten een optreden van de boerendans-
groep De Knupduukskes en de dans-
groep van de afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen. Natuurlijk werd
door iedereen spontaan een dansje mee-
gedaan.
Zaterdagavond gaf het Amerikaanse
koor een concert in de Hervormde kerk.
Maandag werd een bezoek gebracht aan
de klompenfabriek De Bongerd in Dinx-
perlo. Dinsdagmorgen reisden de gasten
af. Het ligt in de bedoeling dat zij nog
enkele landen in Europa zullen bezoe-
ken.

Zondagmorgen heeft het Mc. Pherson
College Choir gezongen tijdens de kerk-
dienst. De liederen stonden op de litur-
gie vermeld in het engels en ook in het
nederlands. 's Avonds gaf het koor een
concert in de Hervormde kerk. De vele
aanwezigen hebben bijzonder genoten
van deze zang die op hoog muzikaal ni-
vo stond.
In de Voorde was er steeds gelegenheid
om koffie te drinken en elkaar te ont-
moeten. Ook de koster van de kerk, de
heer en mevr. Eggink ontvingen een at-
tentie. Ook aan ds. Krajenbrink was een
geschenk aangeboden en enkele brieven.
Bij het vertrek uit Vorden op dinsdag-
morgen ontving burgemeester Vunde-
rink een attentie van de amerikaanse
gasten en een groet van de burgemeester
van Mc. Pherson, Kansas, Amerika.

Diploma-uitreiking
Chr. huishoudschool
"Onze school is niet een soort konserve-
nindustrie, waar je mensen volgiet met
leerstof en voorziet van een etiket waar -
diploma - op staat", dit zei mevr. Nij-
hoff, direktrice van de school tijdens de
diploma-uitreiking in de school.

"Niet als machines of automaten heb-
ben we elkaar 4 jaar lang dingen door-
gegeven, maar als mensen zijn we samen
geweest. Mensen beïnvloeden elkaar en
kunnen zelfs macht over elkaar hebben.
Denk nooit dat jij klein en onbelangrijk
bent, geen invloed hebt. Integendeel!
Als opdracht voor ons leven geldt de
zorg en de aandacht voor elkaar. Dat is
wat ons leven waarde geeft en het voor
de ander waard maakt om te leven. Dat
is belangrijker dan het behalen van een
diploma", aldus mevr. Nijhoff.
De lijst van kandidaten die aan de Chr.
huishoudschool te Vorden zijn geslaagd
voor het eindexamen lager huishoud- en
nij ver heidsonderwi j s:
B.J. Arfman, Vorden; J.H.W.M.
Bouwmeister, Wichmond; H.B. Eg-
gink, Vorden; Y.H.M. Eulink, Vorden;
B.J.M. Evers, Hengelo G.; J. Harmsen,
Vorden; H.J. van Heerde, Vorden; J.
Hendriksen, Vorden; G.A.J. Kappert,
Vorden; H.A. Knol, Warnsveld; A. ko-
ning, Vorden; H.J.A.M. Kuipers, Hen-
gelo G.; C.W. Pieterse, Zutphen; G.A.
pieterse, Zutphen; W.S.E.M. Rutgers,
Warnsveld; J.W.M. Schepers, Vorden;
G.J.B. Schutte, Vorden; C.G.J. Sue-
ters, Hengelo G.; H. Terwel, Zutphen;
C.E.M. Vreeman, Vorden; E. Wagen-
voort, Vorden; H.W. Wassink, Vorden;
L.H. Wentink, Vorden; A. Zoerink,
Vorden; J.B. Bannink, Hengelo G.;
M.G.H. Bodbijl, Hengelo G.; M. Boes,
Hengelo G.; H. Braam, Hengelo G.;
F.S. Buist, Zutphen; G.W. Dijkman,
Hengelo G.; W.G. Eggink, Hengelo G.;
G. Enzerink, Hengelo G.; J.G.J. Goos-
sens, Hengelo G.; W. Halfman, Henge-
lo G.; I.M.J. Hendriks, Hengelo G.; H.
J.M. Heuskes, Toldijk; H.A. Lense-
link, Hengelo G.; H.J. Lenselink, Hen-
gelo G.; B. Regelink, Hengelo G.;
A.H.E. Schouten, Hengelo G.; W.M.
Sueters, Hengelo G.; W.C. Wee-
kenstroo, Zutphen; H.F.D. Willems,
Vorden.
Her-examen l kandidaat; afgewezen 2
kandidaten; uitgesteld examen l kandi-
daat.

De heer H. Pelgrum
ziet af
van het raadslidmaatschap
In de vakature die in de VVD-fraktie in

' de raad van Vorden is ontstaan door het
bedanken van mevr. Mr J.C.W. Bo-
gaards, is tot op heden nog niet voor-
zien. De heer H, Pelgrum (o.a. voorzit-
ter van de Geldersche Maatschappij van
Landbouw afdeling Vorden) heeft het
bestuur namelijk laten weten op me-
disch advies niet op het verzoek te kun-
nen ingaan om de opengevallen plaats in
te nemen.

N.C:V:B.
De afd. Vorden van de N.C.V.B. had
voor de laatste avond van het seizoen de
heer B. Veen (apotheker) uitgenodigd.
Deze gaf een duidelijke uiteenzetting
over "het gebruik en misbruik van
medicijnen".

De opkomst was groot en van de
gelegenheid om vragen te stellen werd
een druk gebruik gemaakt.

Intussen hebben de dames ook hun
jaarlijkse uitstapje gemaakt. Via een
koffiepauze en Kampen ging de tocht
naar Giethoorn. In Ketelhaven werd het
museum voor scheepsarcheologie
bezocht. In Schalkhaar werd gedineerd.

De presidente mevr. den Ambtman
bracht mevr. Wullink en de Heer
Harren dank voor de organisatie van
deze dag.

Op 26 augustus zal in het Dorpscentrum
een bespreking worden gehouden tussen
het college te Voren en de plaatselijke
vrouwenverenigingen. Deze bespreking
zal gaan over emancipatie-aktiviteiten.

Mevrouw Schukken van het bureau
Gelderland van het Ministerie van
C.R.M, zal daar ook aanwezig zijn.

Leden van de NCVB die hiervoor
belangstelling hebben kunnen kontakt
opnemen met één der bestuursleden. De
eerstvolgende avond van het nieuwe
seizoen zal plaats vinden op 16
september.

Openbare
kommissievergaderingen
In verband met de Europese voetbal-
kampioenschappen vinden dinsdaga-
vond 17 juni drie openbare kommissie-
vergaderingen op hetzelfde tijdstip
plaats.

Dan vergadert de raadskommissie voor
sport en kuituur in de boerderij nabij
het kasteel. Hier wordt o.a. een schrij-
ven behandelt van het Jongeren Advie-
scentrum Zutphen om een subsidiebij-
drage voor het jaar 1980.

De kommissie financiën vergadert in het
Koetshuis. O.a. zal gesproken worden
over het plaatsen van een volautomati-
sche schakel k lok. Er zijn namelijk ver-
zoeken binnengekomen om het kloklui-
den in Vorden in ere te herstellen.

De raadskommissie voor algemeen
bestuur vergadert in de kamer van bur-
gemeester Vunderink. Hier komen o.a.
een paar verordeningen ter sprake zoals
de nieuwe kapvergunning.



Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
'Hntl\.' Z ' J T P H E N S t W E G TEL 05752 1514

Jonge vrouw, ongeveer 28
jaar, zoekt gezellige vriendin
om samen huis te bewonen of
kamers met wat huiselijk ver-
keer, in Vorden of direkte
omgeving. Brieven onder nr.
V-1 buro Contact

Te koop: ± 1,90 ha hooi- of
kuilgras. Briefjes inleveren
voor vrijdagavond 8 uur.
J. ter Maten, Zutphenseweg
113

Te koop: 1,20 ha kuilgras. Te
bevragen B.M. Besselink,
Hamminkweg 10, Vorden, te-
lefoon 3063

Te koop: kool plan ten.
Het Kerspel 25, Vorden, tele-
foon 2895

Te koop: nest duitse herders
zwart dek, met stamboom, 8
weken oud. H. Wolschot,
Akkerweg 4, Zelhem, tele-
foon 08344-350

Dit weekend speciaal aanbe-
volen:

rozijnenbollen
't Winkeltje in brood en ban-
ket A.G. Schurink, Burg.
Galleéstraat 22, tel. 1877

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

„Stender kasten "
een goede bol knak
50 stuks 17,50

SIGARENMAGAZIJN

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

COPPERANT
ZIT ...

VOORJAREN
De houtverf voor nieuwbouw

en onderhoudswerk in 50
dekkende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

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

7251 EJ Vorden

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

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

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

voorgoed

DE
VELDIjOEK'

cui&rn Doctinchcm «n Ruurlo
Wldhock*cwc( 11-13

057»» 49ï

Vaste handbagage
voor vakantiegangers.

Reischeques
Reisverzekerinen

BONDSSPAARBANK
met kantoren te:

Vorden, Ruurlo, Barchem.

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

pakt

Geslaagd.

Maak er een
fleurige feest-

dag van

Bloemen horen
er bij!

Uitzoeken maar bij

DIJKERMAN
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

sportief uit!

SABA
rRAGOLOR

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

pa/tunette

Palma

Naadloze stretch BH van
lycra f 19,95
In wit en skin, cups AA-
A-B-C.
art. nr. 720-10

PAARDRIJDEN
,De Hessenkomp

Kerkhoflaan, Vorden

ers.

«typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
51 cm snijbreedte

eigen reparatle-
slljpinrichting

„JOWE"
KEYENBÜRG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

SABA ULTRA COLOR T 6720
• 67 cm Hibri inline beeldbuis
• 12 kanalen
• vederlichte zenderkeuze
• 8 Wart luidspreker

• aansluitmogelijkheden voor hoofd-
telefoon, video- en cassetterecorder

• afmeting: 74 x 52 x 48 cm. (b x h x d).

FA. BREDEVELD
EIGEN TECHNISCHE DIENST
Weg naar Laren 56, Zutphen, telefoon 05750-13813

Voor vaderdag
pantalons
pullovers
T-shlrts
weekenders
zelfbinders
zwemslips
sokken enz.

UW ZAAK:

TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

voor VADERDAG-
GESCHENKEN naar

Boek- en kantoorboekhandel i

HIETBRINK
kom eens kijken, een boek hoort er bij

Uw banketbakker,
de gulle verwenner

van alle Vaders
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

Specialiteit: zwanehalzen

Dames haal uw
zomerkoopjes nu binnen!

we hebben deze week erg voordelige coupons

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

_ leubels
stofferen
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

VOOR PRAKTISCHE

vaderdaggeschenken
hebben wij voor u een ruime sortering o.a.

SANDALEN vanaf 40.-
vanaf.

o.a. van LJer, Rockport, Colly, Berkelmans
enz.

Klompen, riemen, portemonnee's,
rijbewijs-etuis, enz.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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vaders
verdie

Kom nou, waarom mogen vaders ook niet eens per jaar wat extra verwend worden? Ze knutselen graag in
huis of in de tuin. Waarderen dus werkbesparend gereedschap en handige tuinspullen van goede kwaliteit.
Ja inderdaad: met spullen van Barendsen, daar doe je vaders een groot plezier mee.
Enne . . eventueel ruilen is geen enkel probleem.

het ook!
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

service
station

Minneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

ViaJleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
«ijn bij het overschrijven van uw
papieren. -\feor.onderhoud. Of
voor ee^öafejkbeurt. Kom eens
langs voor -n gesprekje.

Wij maken autorijden minder duur.

Lid Sevèg. gdeend SK-Vialle L.P.G.
Inbouwsta-tlofF --TO.OOG km betfftso

Gasjrappen voor alle

Vorden - Zutphenseweg 30 - Tetefoon 05752- JS40

IN HET HARTJE VAN
DEZE OMGEVING
STAAT UW
KOPJE KOFFIE KLAAR!

VERKOOP AAN DEREEN

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

Volvo verkoop en seryice - Peugeot verkoop en service - DAF service
AUTOMATEN DOOR INRUIL VERKREGEN
DAF 46L groen 1976 56.000 km
VOLVO 66GL goud mettalic 1976 82.000 km
VOLVO 66GL goud mettalic 1977 35.000 km
VOLVO 66DL geel 1978 29.000 km
VOLVO 343DL. groen 1977 33.000 km
VOLVO 343DL rood 1977 34.000 km
VÓLVÓ 343DL blauw 1978 42.900 km
VOLVO 343DL rood 1978 13.000 km
VOLVO 343DLS zilver mettalic 1978 55.000 km
VOLVO 264GL beige mettalic 1975 130.000 km

HANDGESCHAKfLD
VÖLVQ343DLS.. :
VOLVO 245L.stationcaT,.

zilver mettalic met trekhaak en spoiler 1979 27.000 km
groen november 1976 39.000 km

Alle auto's boven f 4.000, — worden met Bovag garantiecertifikaat en inspektierapport van Veilig Verkeer Neder-
land afgeleverd.

RENAULT20TL met gasinstallatie en trekhaak f 7.000,- 1977
PEUGEOT 504L wit, met gasinstallatie en trekhaak 1979
RENAULT 16TX groen mettalic, met trekhaak (2e motor) 1974
RENAULT 16TL groen mettalic 1979
RENAULT 16TL groen mettalic, met gasinstallatie 1979
RENAULT 14GTL rood, met trekhaak 1978
DATSUN Violet bruin mettalic, met trekhaak 1978
VW Derby GLS zilver mettalic 1978
SIMCA 1308GLS wit, met trekhaak 1977

SPEIALE WEEKAANBIEDING
VOLVO Amazone lichtblauw met 2e motor 1967
VOLVO 122S wit, 1e eigenaar 1971
FORD Capri groen, 2e motor 1972

< FIAT 128 '. groen 1973

165.000 km
115.000 km
76.000 km
55.000 km

105.000 km
50.000 km

140.000 km
27.000 km
47.000 km
45.000 km
45.000 km
26.000 km
67.000 km

f3.800,-
f 2.800,-
f 350,-
f 1.500,-

Hoe belangrijk een
perfekt overhemd is

*7O\^^>^f ^OC\C\^f De shirtmaker is een
«JMJÜE'.I. VVJVAl. vakman. Hij weet, dat

Ĵ" fc^^J"*^ ĉ iedere man een andere
VCiQCiCIclö maat heeft en dat een

^^ shirt perfekt moet zitten.
Wij weten dat ook en daarom hebben wij maar twee
merken. Arrow en El-mior. Merken waarvan we weten,
dat ze de uiterste zorg besteden aan hun shirts.
Dat ziet u terug als u deze zomer uw jasje uittrekt.
Kom daarom voor een perfekt overhemd naar
van Lochem, alle tijd om een goed shirt uit te zoeken.

van Lochem voor mannenmode bij uitstek.

MODE

Raadhuisstraat 22, Vorden —Telefoon 1367

AUTOMOBIELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 - RUURLO - Tel. zaak: 05735-2743 privé: 35430-8314/05430-8449

Auto's worden voor onderhoudsbeurten gratie van huis opgefcaato trn eventueel staat er altijd
een leen-auto tot uw beschikking

PHILIPS 27 MC
ZENDONTVANGERS +
TOEBEHOREN

in 3 types

vanaf

uit voorraad leverbaar.
499,-

AUTOSHOP
RUESINK b.v.

Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 05735-1753

Damessandalets
in zwart, wit en blauw leer
met steehakje 35,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 12 juni 1980
42e jaargang nr. 15

Ca niet op vakantie zonder...
uw Eurocheques »n 5 dagen leverbaar) of Reischeques en uw ideale reis- en
internationale automobilistenverzekering van de ...

Rabobank C3
Nadere informatie aan de balie van onze kantoren

PHILIPS
^^^^•^^^•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•[^•^^^^••HH

W TIENDE
WAARD
•̂••̂ •̂ •••••MBij aankoop van de Philips stereo autoradio/cassettespeler AC680 of AC682

heeft uw handelaar tijdelijk de mogelijkheid voor een uniek aanbod:
Twee Philips High-Quality autoluidsprekers, type EN 8350.

Brutoprijs f 77,50. Actieprijs f 10,

Goede resultaten
V.L.C. "De Graafschap" B.A.
OMZET MEER DAN ZESTIG MILJOEN - GOUDEN INSIGNE VOOR E.J. DIJKMAN

In zaal Schoenaker hield de Verenigde Landbouw Coöperaties "De Graaf-
schap" B.A. (een fusie van de CLV's te Vorden, Linde, Hengelo G., Ruur-
lo en Zelhem) haar algemene ledenvergadering. Voorzitter G.J. Pelgrum
kon met voldoening meedelen dat "De Graafschap" over 1979 een bevredi-
gend financieel resultaat had behaald. De totaalomzet in hoeveelheden be-
droeg 114.004 ton. In geld uitgedrukt voor een waarde van ƒ 60.670.000,—
Ondanks de gestegen kosten slaagde men er toch in om een netto overschot
te behalen van ƒ 856.000,—.

Nadat het jaarverslag was goedgekeurd
werd besloten aan dit overschot de vol-
gende bestemming te geven: 1% van de
afname bij te schrijven op de leden-
schuldrekening, waarmee een bedrag
van ƒ 488.000,— gemoeid is en de rest,
zijnde ƒ 368.000,— toe te voegen aan
het reservefonds. Voorts werd besloten

om bij de Rabobank een kredietverho-
ging aan te vragen van maximaal twee
miljoen gulden.
Uit de toelichting bleek dat dit nodig
was in verband met reeds gedane in-
vesteringen, duurdere voorraden en de
fusie met de coöperatie te Zelhem.
Bij de verkiezingen werd inplaats van

FA. WINTERS
gediplomeerd installateur voor uw

lood- en zinkwerk - gas, water, sanitair,
centrale \^ warming - elektrotechniek -
radio en •>'sie.

SPALSTRAAT 8, HENGELO (GLD.), TELEFOON 05753-1280

,
ƒ X

Autoshop Ruesink b.v.
Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 05735-1753

Voor u op
vakantie gaat..

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

••MOMM
KWALITEIT

•ÏMÜ.IS
Zweedse muilen voor
een vrij

ongedwongen
leven.

trend van vandaag
Diverse dessins
ook inllni-
en Lambswool.
f49,90.

het aftredende bestuurslid de heer E.J.
Dijkman gekozen de heer J.H. Langen-
barg uit Ruurlo. De heer Dijkman kreeg
het gouden insigne van de Cebeco-
Handelsraad opgespeld omdat hij 31
jaar een bestuursfunktie vervulde bij de
Coöp. Dorsvereniging en VLC De
Graafschap.

In de raad van toezicht werd gekozen de
heer F. Sieverink uit Ruurlo. Voor de le-
denraad werden tien nieuwe leden aan-
gewezen, zulks ter vervanging van tien
aftredende leden.

Uit de mededelingen van de direktie
bleek dat men veel aandacht schenkt
aan een goed kontakt met de leden/
afnemers. Daarvoor is een specialistisch
voorlichtingsteam aanwezig en via de
Graafschappost worden de leden van
aktuele zaken op de hoogte gehouden.
In de komende wintermaanden zullen
middels een aantal bijeenkomsten ook
de jongeren meer bij de coöperatie wor-
den betrokken. De produktiekapaciteit
van de mengvoederfabriek zal binnen-
kort opgevoerd worden van 40 naar 50
ton per uur. Door een goede samenwer-
king ziet men met vertrouwen de toe-
komst tegemoet.

T-shirts
Prettig zittend,
100% katoen.
Verkrijgbaar in
aparte
kleuren^
met

jaar op een
praktisch
Vaderdagkado.
Een goed advies:
kom 'ns bij ons
kijken. Wij hebben
er rekening mee
gehouden en
zitten boordevol
kado's voor
vaders-dag.
Van riemen tot
sweatshirts van
zwembroeken tot
moderne t-shirts.
Kijk en kies voor
een modisch
Vaderdagkado.

Lycra
zwembroek

opvallende
dessins, f34,95.

Moderne shirts
In ruitdessins
verkrijgbaar met
lange en korte

i mouw,

Dus sneldrogend,
maar ook met een
prima pasvorm.

Kijk en kies
uiteen grote

zomerse kollektiein
uni kleuren en aparte
strepen,
f 2,95-f 7,95.

dus ook
prima
voor warm e
dagen. Aktuele
boord vanaf
f49,90.

Fijne riemen die
op elke broek te
dragen zijn.
Vanaf f 12,95.

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Telefoon 1342

Past m
de tas, dus
gemakkelijk
mee te

Neem
een
sportieve kleur
met een water-
vlugge bies. f 39,90.

MODEHUIS

0129
VORDEN TEL (05752) 1381

nemen.
Druk op
de knop en je hebt
een uitstekende
paraplu, f 14,95.

woensdagmiddag geopend
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>YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2
^B

P d \M m volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

MERCEDES 200D schuifdak.
getint glas trekhaak 1977
TOYOTA Corolla 1200E 1974
TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4 deurs 1977/1978
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
OPEL Ascona 19 4-deurs, gas 1977
OPEL Kadett Special 2- en 4-deurs 1978/79
PEUGEOT 304GL 1976
MAZDA 323Es 1979
DATSUN 1400Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1973/1978
DATSUN Violet de Luxe 1978
FORD Taunus 1600L Stationcar 1977
RENAULT 6L 1977

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

VADERDAG
VOORDEELDAG

Geef vader een mooie

Tuinbank
Stoel vanaf

Parasol vanaf

Ligbed
Boormachine
luchtbuks
Rookstandaard
Aansteker enz.

Bij aankoop van f 25,
KOP EN SCHOTEL KADO

JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo (GId.), telefoon 1360

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en hef onze

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6684

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-carraro

„JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

S9*
*«X?*.

16,95

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

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in haar

aan de Buitensingel in Zutphen een vakature voor de
funktie van

k.w. chef/
assistent bedrijfsleider
de kandidaat die wij zoeken heeft een jarenlange ervaring in het supermarktbe-
drijf, kan goed leiding geven, is in het bezit van of studerende voor het diploma
supermarkt-manager en zijn leeftijd ligt tussen de 20 en 40 jaar.

Sollicitaties schriftelijk aan de direktie van Veenendaal Supermarkten B. V., Ger-
ritsenweg 6, 7202 BP Zutphen.
Inlichtingen over deze funktie verstrekt u de heer A. Veenendaal, telefoon
05750-19215 na 19.00 uur telefoon 05750-12763

zondag 15 juni

Rendez
vous

Hengelo GId. telefoon 05753-1461
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Naast comfort en zuinigheid,bieden wij u
een reden extra om eeriVisa 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

f 13.315,-. 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 Citroen-agent u nu een reden extra om in een Visa te*

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

CITROEN* VISA

Bijzonder voordelig deze week bij
Modecentrum

Ruurlo

JAPONNEN vanaf S9,OO

BLOUSES vanaf 15,00

ROKKEN vanaf 25,OO

BLAZERS EN JACKS vanaf 59,OO
BODY-WARMERS extra goedkoop 49,OO

REGENMANTELS vanaf 89,OO
LICHTGEWICHT KOSTUUMS nu 98,OO
PANTALONS vanaf 35,OO

POLOTRUITJES merk Ball 29,50

JACKS vanaf 75,OO

KINDERJACKS nu vanaf 35,OO

BLOUSES 2 stuks voor 25,OO
TRUITJES EN T-SHIRTS vanaf 5,OO

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open - Maandags gesloten

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

Geef dus gerust uw interieur in handen van

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!

VORDEN WARNSVELO
Dorpsstr 22 Rijksstraatweg 108
Tel 05752-1314 T»l 05750-2 33 46

blouse &partner\ Drukwerk V3I1 A tOt Z
^^—^ l

Sctn>uüt>rpl<><ntje\
en »pf>extikt zakje <

markeren hel
vlotte karakter van

dit .v/wrnVvr M»esje in
li HM t* tlruktuur

E* dat laat zich prima
komhmerm met zo 'n

Z*'ierige vuile
ctrkelrtik va* 100%

kaftte*, met ee* veld

Aanplakbiljetten
Briefkaarten
Circulaires
Donatiekaarten
Enveloppen
Fakturen/folders
Ceboortekaarten
Huwelijkskaarten
Insteekfolders
Jaarverslagen
Kaarten
Loten
Memo's
Opbergsysteem
Prijslijsten
Quitanties
Rekeningen
Systeem kaarten
Trouw ka a r te n
Uitnodigings-
kaarten
venster-
enveloppen
weekrapporten
xstraal-
enveloppen
Yskaarten
Zakagenda's

Drukkerij

Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden,

tetefoon 05752-1404

Siieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

óók een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

H Cl=alles in één.
Wij willen, dat de huisvrouw meer plezier aan haar werk heeft.
De keuVen is do grootste arbeidsplaats ter wereld.
Ze moet echter nog meer zijn: middelpunt van de
familie, menselijk in ontwerp en doeltreffendheid.
Het was al altijd ons streven, door doeltreffendheid,
moderne iunktionaliteit en hoge kwaliteitseisen,
verbonden met esthetische vormgeving en design de
belangrijke opgave van de huisvrouw in de familie en
het huishouden zinvol te ondersteunen en aangenamer
te maken.

Het resultaat van deze verschillende onderdelen biedt
het H.C.I. mbouwkeukenprogramma: modern,
iunktioneel, rustikaal, gezellig en praktisch, met
uitgekiende keukentechniek gekombineerd, en
liefdevol samengesteld met handige en zinvolle
accessoires.

Het thema „koken en keuken" moet onder funktionele,
maar ook onder architektonische en individueel
gevormde gezichtspunten gezien worden. Ontwerp en
modelkeuze alsook de persoonlijke smaak moeten
met deze rationele eisen in overeenstemming te
brengen zijn.

Wie bouwt kijkt eerst bij HO

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121

Ons komplete keukenprogramma geeft een indruk van
de bijna eindeloze veelvoud van kombinatie-
mogelijkheden, waarvan wij U in onze showroom vele
voorbeelden tonen.
Wij willen, dat de grootste arbeidsplaats niet alleen
praktischer en mooier wordt, wij willen ook dat de
huisvrouw meer plezier bij haar verantwoordelijke
taak heeft.

Binnenweg 4, Ulfl. Tel 08356 3141



motor-
I maaier;
l kopen?;
igadan i
! naarde
ivak- |
iman |
| Voor een deskundig

advies en onderhoud i

barendseri
Zutphenseweg 15, Vorden |
Tel. 05752-1261

Wij maken van oud
weer nieuw

- stas!stralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

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

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

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

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Vader
kan weer

goed uit de
voeten

als zijn vaderdagkado een paar lekker zit-
tende schoenen voor vrijetijdsdagen zal
worden.
Goed kiezen voor vaders kan uit veel bij
Wullink.

wullink
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 1342

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

Tel. 05750-13813

Zondag is het vaderdag
en ook vaders houden van taart zoals:

slagroom/mokka/
chipolata/vruchten-

Het juiste moment
voor een ambachtelijk geschenk.

Vader ziet tenslotte graag mooie dingen om zich heen. Verras 'm daarom eens met een stuk echte meubelmakerskunst.
Een staand horloge zal hij een rijke aanwinst vinden.

Het uurwerk kan een gong of het uursignaal van de Big Ben ten gehore brengen.
Dit ambachtelijk wandmeubelis oorspronkelijk een boerenkaasrek. Puur eiken natuurlijk.

Gun 'm zijn muziek in extra fraaie vorm. Achter het massief eiken front kan hij 36 cassettes en 65 LP's met gemak kwijt.
Een wijnrek voor fijnproevers. Maakt van de flessenverzameling een sfeerrijk geheel.

CEZAMELUK INKOPEN MAAKT STEEDS DC
SCHERPSTE PAUZEN MOGELIJK DAT IS DE
KRACHT VAN MEUBELGROCP WOONVISK

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

taart
Bestel tijdig bij

't Winkeltje in brood en
A.G. SCHURINK

Burg. Galleéstraat 22, telefoon 1877

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

MORGENNACHT BEGINT DE MUGGENJACHT!
Hoe gaat u de strijd aan tegen stekend en zoemend

kleinwild? Met pantoffel, oude krant, handdoek,
insecticiden, kleef strook, stroop en handpalm?

Kies liever voor de 'Luxaflex' methode. 'Luxaflex':
horren, hordeuren en de unieke oprolbare horren, die
jarenlang op of in het kozijn kunnen blijven hangen.
Gemaakt van aluminium en stevig fiberglas. Exact op
maat gemaakt. Het meten en monteren doen wij.
Ze laten jaar na jaar de zomer binnen, maar de
insecten buiten.

Kom kijken. Het verplicht u tot niets.

'Luxaflex' horren, oprolbare horren en hordeuren...
voor wie geen vlieg meer kwaad wil doen.

Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Munt»- Dougiae

tllnro] HU VVirmwM KM

Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.

Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Rij voor uw Mercedes-Benz bestelwagen
eens naar Zutphen of Lochem. En ontdek hoeveel

service u meer krijgt.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Voor onderhoud en
reparatie van geisers,
boilers, c.v.-ketels en
sanitaire installaties

Bij Groeneveld, het officiële
adres.

Natuurlijk, in elk dorp of
stadje in de provincie woont wel
een handige monteur die soms
ook Mercedes-Benz bestelwagens
repareert. Maar Groeneveld
in Zutphen en Lochem is
het officiële adres voor
verkoop, service en ver-
huur van Mercedes- Benz
bestelwagens. De 14 vakbe-
kwame monteurs zijn door
Mercedes-Benz getraind en
werken met de nieuwste,
door Mercedes-Benz
aanbevolen gereed-
schappen en appa-
ratuur.

Daarom is uw j|
bestelwagen in jf
betere handen j|
bij Groeneveld. j

Is dat u die paar minuutjes extra
rijden niet waard?

Kom's langs. Of laat ons hij
ü langskomen.

Groeneveld heeft een aantal
voordelen te bieden die elke

bestelwagen-bezitter uit de
omtrek zou moeten kennen.
Zo kunt u beschikken over
een vervangende wagen
als de uwe in reparatie is. En
voor elke kliënt is er de
nooddienst die dag en nacht

klaar staat voor als u
pech mocht krij-

gen. Al met al
^ eenaantal

punten om
eens te pra-

^ ten met
OttoNa-
huis,
hoofd

technische dienst in Zutphen.
Wij zijn donderdags geopend

tot 21.00 uur 's avonds, en 's zater-
dags van 10.00 tot 15.00 uur.

En wilt u een afspraak maken
om bij u thuis met onze adviseur
te praten over nieuwkoop, leasing
of verhuur, belt u dan even naar
één van onderstaande telefoon-
nummers.

Zó makkelijk
is Groeneveld bereikbaar:

^^Automobielbedrijf- .

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN. Tel.: 05750 - 20344.
Hanzeweg 27,7241 GS LOCHEM. Tel.: 05730 - 4055.

Kies het zekere voor het onzekere.,, Kies Mercedes-Benz(X) Groeneveld
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