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Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)
Kcy respondenten:

A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688
Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

BUURTBEWONERS OVERWEG:

'Waarom geen woonwagen
lokatie aan Addinkhof ?
In aanwezigheid van een talrijk publiek hebben de leden van de commissie voor de behande-
ling van bezwaar- en beroepschriften zich woensdagavond bezig gehouden met onder meer
het bezwaarschrift van de heer G.J. Memelink die namens diverse omwonenden en andere
belanghebbenden bezwaar maakte tegen de aanwijzing van een woonwagenkamp aan de
Overweg. (Waardevermindering van huizen, etc.).

De heer Memelink was van mening
dat een woonwagenkamp aan de
Overweg juist wel afbreuk doet aan
het aanzien van het dorp. "Komende
vanaf de Almenseweg of via de trein
kijkje er precies tegenaan. Goed voor
het toerisme", zo merkte hij cynisch
op.
Ook verweet hij de gemeente dat er
geen onderzoek is geweest naar een
alternatief aan het Addinkhof zoals
vanuit Arnhem was voorgesteld. Bur-
gemeester Vunderink antwoordde
hierop dat er juist wel een onderzoek
is geweest. "Vanuit het oogpunt van
integratie ziet de gemeente niets in
een situering van een kamp aan het
Addinkhof. Bovendien wonen er nu

ook al mensen. Van die zijde zouden
er dan ook wel weer bezwaren te ver-
wachten zijn", aldus de heer Vunde-
rink die zei dat het financiële aspekt
ook een rol heeft meegespeeld.
De heer Memelink droeg nog een lo-
katie aan te weten bij het sloopbedrijf
Eggink aan de Zutphenseweg. Vol-
gens hem zou de gemeente dit ook
niet onderzocht hebben.
Opnieuw werd deze opmerking door
burgemeester Vunderink bestreden.
"De overheid die hieraan goedkeu-
ring had moeten geven heeft ons dui-
delijk laten weten dat voor deze loka-
tie het licht op rood zou worden gezet.
Dit met het oog op de voorzieningen
en het verkeersaspekt. Voorts stuit dit

ook op financiële problemen", aldus
de heer Vunderink.
Tijdens deze bijeenkomst maakt de
heer B.J. Groot Jebbink bezwaar te-
gen de waardevermindering van /.ij n
grond. Hij stelde de gemeente voor
zijn grond nabij de Overweg aan te ko-
pen of tot een ruil te komen. Burge-
meester Vunderink liet weten dat het
gemeentebestuur best bereid is om
met de heer Groot Jebbink van ge-
dachten te wisselen.

Alvorens de commissie zich terugtrok
om tot een advies te komen, liet de
voorzitter Mr. J.W. Buitendijk zich
ontvallen: "Geen eenvoudige zaak
om tot een goed advies te komen".

Informatie bijeenkomst
over ouderen beleid
Vrijdagavond hebben een aantal leden en bestuursleden van verschil-
lende ouderenverenigingen een informatieve bijeenkomst In het
Dorpscentrum bijgewoond. Deze bijeenkomst had als onderwerp:
"Ouderenbeleid in de toekomst".
Het initiatief hiertoe was genomen
dqor bestuursleden van de bejaarden-
soos Kranenburg. De organisatie
kwam tot stand met ondersteuning
van het Sociaal Kultureel Werk te Vor-
den.
De heer H. Stein, consulent bij de
Gelderse Raad voor het Ouderenbe-
leid (een organisatie die onder andere
plaatselijke initiatieven van ouderen
ondersteunt) hield een inleiding over
het ouderenbeleid in de toekomst.
"Het ouderenbeleid dat door de over-

heid gevoerd gaat worden zal in de
toekomst een aantal veranderingen
ondergaan. Die veranderingen wor-
den mede veroorzaakt door het toe-
nemend aantal ouderen in onze sa-
menleving. Zo ligt het in de verwach-
ting dat ouderen steeds langer zelf-
standig zullen blijven wonen, in plaats
van opgenomen te worden in een be-
jaardentehuis of verpleeghuis", aldus
de heer Stein.
Om het mogelijk te maken dat oude-
ren zo lang mogelijk in hun eigen om-

geving blijven wonen is het noodzake-
lijk dat een aantal voorzieningen aan-
wezig zijn. Zo kunnen maaltijdsver-
strekking, aanpassing van woningen,
hulpdiensten en vervoer voor oude-
ren het mogelijk maken dat men tot
op hoge leeftijd zelfstandig kan blij-
ven wonen.
De heer Stein stelde dat het een goe-
de zaak4fels ouderen op de hoogte
zijn vaiTww te voeren ouderenbeleid
en eventueel ook betrokken zijn bij
het tot standkomen daarvan. Hij
noemde voorbeelden van gemeente
waar ouderen zich daartoe verenigd
hebben flfcen ouderenraad.
Na deze inleiding was er gelegenheid
tot het stellen van vragen en het voe-
ren van een discussie, waar in ruime
mate gebruik van werd gemaakt. Mo-
gelijk zal deze bijeenkomst een ver-
volg krijgen als geïnteresseerde oude-
ren vanuit de verschillende organisa-
ties verder praten over de wijze waar-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
üecrkcn: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uu r voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wet houder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Afvalstoffenverordening gemeente
Vorden
Op grond van het bepaalde in ar t ikel
30 der "Afvalstoffenverordening ge-
meente Vorden", heeft het gemeente-
bestuur net als vorig jaar een lijst van
bedrijven, instellingen e.d. opgesteld,
die voor dit jaar "bedrijfsafval" mogen
meegeven met de inzameldienst van
de gemeente Vorden. Het gaat om be-
paalde categorieën van bedrijven,
zoals banken, campings, winkels,
clubhuizen, kantines, scholen e.d., die
net als particulieren hun afval (twee)
wekelijks mogen meegeven.
Deze lijst ligt ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling l en heeft ui ts lui -
tend betrekking op die bedrijven/in-
stellingen, die al één of meerdere ja-
ren hun afval aan de inzameldienst
meegaven.
Bedrijven/instellingen, die hun be-
drijfsafval tot op heden niet aan de in-
zameldienst mee hebben gegeven,
komen daarvoor slechts in aanmer-
king na schriftelijke toestemming van
het gemeentebestuur. Het meegeven
van chemisch afval is niet toegestaan.
Een mogelijkheid om dat afval kwijt te
raken is het depot Zutphenseweg 50a
alhier, enwel elke Ie en 3e maandag
van de maand tussen 16.00 en 17.00
uur.
Tot nader order geldt de volgende re-
geling voor de inzameling:
1. Wekelijkse inzameling vindt plaats

op de donderdagen:
1. in de kernen Vorden en Kranen-

burg;
2. het gedeelte van de Rijksweg tus-

sen Kranenburg en de grens met de
gemeente Warnsveld;

3. aan de Kerkhoflaan;

4. het gedeelte van de Oude Zutphen-
seweg gelegen tussen de Larense-
weg en de Wildenborchseweg;

5. het gedeelte van de Hamelandweg
gelegen tussen de Ruurloseweg en
de Oude Zutphenseweg en;

6. het gedeelte van de Wildenborch-
seweg gelegen tussen de Ruurlose-
weg en de Enzerinckweg;

II Twee wekelijkse inzameling vindt
plaats op de maandagen in:
1. het gebied ten noorden van de

Ruurloseweg, Het Hoge en de
Hackfortselaan en;

2. het gebied ten zuiden van de Ruur-
loseweg, Het Hoge en de Hackfort-
selaan. Hiervan zijn de gebieden
waar wekelijks worden ingezameld
uitgezonderd.

2. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlandse Rode Kruis een
vergunning afgegeven voor het hou-
den van een collecte gedurende de pe-
riode van 28 mei tot en met 9 juni.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel be/waar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betredende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels geboden.

Voor andere 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 publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H J. Bargeman, Hoe-

t inkhof 37, voor de verbouw van
een garage/carport aan de Strodijk
4;

2. Aan de heer G.J. Groot Jebbink,
Lindeseweg 21, voor het bouwen
van een garage/berging en een kas
aldaar;

3. Aan de heer K.A. van Doesburg,
Stationsweg 27a, voor het bouwen
van een berging aldaar.

4. Aan de heer J. Groot Nuelend,
Hoetinkhof 113, voor het bouwen
van een afdak-rijwielstalling al-
daar;

5. Aan de heer G.J. Visschers, Gal-
gengoorweg 6, voor het vernieu-
wen en vergroten van een varkens-
schuur aldaar.

4. Verplaatsing glascontainer
Op 23 mei is de glascontainer bij vino-
theek Smit aan de Dorpsstraat ver-
plaatst in verband met de aanaleg van
een terras aldaar.
De container zal nu bij de nieuwe vi-
notheek van de heer Smit op de hoek
van de Burgemeester Galleestraat/
Molenweg geplaatst worden.

5. Ophalen huisvuil
Op donderdag 31 mei a.s. zal er geen
huisvuil opgehaald worden (Hemel-
vaartsdag). Dit zal dan weer gebeuren
op donderdag 6 juni a.s.

op zij de belangen van ouderen op dit
gebied kunnen verwoorden.
Ook ouderen die niet bij een organisa-
tie zijn aangesloten maar hierin wel
geïnteresseerd zijn, kunnen dat ken-
baar maken. Dat kan door kontakt op
te nemen met bestuurslid J. Bleu-
mink, Almenseweg 22 (telf. 3273) of
met de sociaal kultureel werker K. v.d.
Akker, Raadhuisstraat 6 (telf. 3516 of
3186). De heer v.d. Akker fungeert in
deze als kontaktpersoon.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Medicijnen voor Polen
Op verzoek plaatsen wij alsnog de bankgironummers voor de medicij-
nen aktie voor Polen. Dit naar aanleiding van het bezoek onlangs ge-
bracht aan Polen en daar vernomen dat er nog een groot gebrek is aan
medicijnen, spuiten, verband enz.

Amrobank Vorden:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 434356557

Bondsspaarbank Vorden:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 923110755

Rabobank Vorden:
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 366433547

Rabobank Kranenburg:
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 155101307

Successen
Sursum Corda
Op het Vijverfestival dat afgelopen za-
terdag, 19 mei, te Zutphen werd ge-
houden behaalde de ChrMuziekver.
"Sursum Corda" enkele^^dige suc-
cessen.

Tijdens het defilé behaalde de majo-
rettes in samenwerking met de Drum-
band het hoogste aantalpunten van
alle deelnemende korpse^ft won zo-
doende de beker voor het best defile-
rende korps.

Tijdens het marsconcours wist de
Drumband beslag te leggen op een
eerste prijs. Het tamboer en lyracorps
behaalde 245 punten van de jury.
Vooral het staande nummer de Marel-
jamars kreeg van de jury lovende kri-
tieken. De tamboermaïitre de heer B.
Wunderink kwam net een half puntje
te kort om de prijs voor de beste tam-
boermaïtre in ontvangst te kunnen
nemen.

Al met al was het een goede en succes-
volle dag voor de leden an "Sursum
Corda" die naatloop nog even gezel lig
bij elkaar kwamen om dit succes te
vieren.

MAAR DAARNA GAAT OM 11
UUR DE DORPSKE.RK OPEN.
Niet voor een kerkdienst. Maar om
Vordenaren en gasten van elders in de
gelegenheid te stellen, de ORGEL-
TENTOONSTELLING te bezichti-
gen, die daar is ingericht ter gelegen-
heid van het 150-jarig bestaan van het
Lohman-kerkorgel.
Ook zal de organist, de heer Rudi van
Straten aanwezig zijn, om van tijd tot
tijd het orgel te bespelen, en de wer-
king en de opbouw van dit orgel aan
belangstellenden te demonsteren.
De Dorpskerk blijft dan open tot 4 uur
's middags. Iedereen is daar welkom.
En voor hen, die op Hemelvaartsdag
gewend zijn een fietstocht te onderne-
men, is er de mogelijkheid, de Dorps-
kerk als pleisterplaats in hun fietsrou-
te op te nemen, en voor of na het be-
kijken van de tentoonstelling en het
luisteren naar orgelspel in de ruimte
van de kerk een kopje koffie te drin-
ken.
En voor de liefhebbers is er zelfs de
mogelijkheid, om in overleg met de
organist, het kerkorgel zelf te bespe-
len. Misschien is dit een tip, die u als
familie of vrienden elders kunt door-
geven.

Gezamenlijke gezins-
dienst in de Dorpskerk
Aanstaande zondagmorgen wordt in
de Dorpskerk een gezinsdienst ge-
houden. Deze keer écht gezamenlijk.
Gewooolijk worden deze gezins-
diensten wel gezamenlijk voorbereid
door een groep hervormde en gerefor-
meerde gemeenteleden mét de predi-
kanten. Maar de gezinsdienst zelf be-
leefde men elk afzonderlijk in het ei-
gen kerkgebouw. Deze zondag zullen
hervormden en gereformeerden sa-
men met hun kinderen naar één kerk
gaan. En ds. Zijlstra zal dan de dienst
leiden.
Dat belooft een volle kerk, waarin de
kinderen met de ouderen de liederen
zingen, die vooraf op de scholen en de
zondagsschool zijn voorbereid.

Op Hemelvaartsdag is de
kerk open
Natuurlijk is op Hemelvaartsdag de
kerk open, zult u zeggen. Inderdaad,
er is dan een gezamenlijke dienst in de
gereformeerde kerk. En daar bent u
hartelijk welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.W. Menkveld en J.G.
Wullink; P.J. van der Steuijt en P.W.
Slob; B.J.H, ter Muil en W.A. van As-
selt; H. ter Vrugt en D.H. Tiessink;
Th. Lauckhart en A. Golstein; E. Lut-
jens en W.F. G roos.
OVERLEDEN: A.G.G. Funke-Hee-
sen, oud 32 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J. Zijlstra, Gez. Gezins-
dienst.

KAPEL W1LDENBORCH
10.00 uur ds. Chr. Petri, ziekenhui-
spredikant te Warnsveld.

GEREF. KERK VORDEN
10.00 uur in de Herv. Kerk ds. J. Zijl-
stra, gezinsdienst. 19.00 uur ds. Meier
uit Eibergen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel 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.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 mei N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 26 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.

TAFELTJE DEKJE
Mei: mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Mei: Mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

SOCIAAL K.ULTUR1-KL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE 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.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

ZUTPHENSEWEG 29- VOflDEN - TEL 05752-1971

Kamers
te huur

St. Janstraat 69
Telefoon 05753-1329

W.B. TE STROET

SPOORBIELZEN
Holtslag

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo

Tel. 05735-2000

GRINDTEGELS 40 x 60
per stuk v.a 3,75
BETONTEGELS 30 x 30
per stuk 1,-
SPOORBIELS ook op maat
gezaagd per stuk vanaf 12,50
GECREOSOTEERDE PALEN d i v.
maten.

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Mode koopt u in Parijs
Betaalbare modische kleding

koopt u in grote en kleine maten
bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

VEG 29 VOROEN TEL 05752

Parkeren voor de deur.

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

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Wegens omstandigheden nog-
maals te koop: uitneembare
garage 6 m bij 2,85 m.
Ruurlo, Schoolstraat 17
Tel. 05735-1709.

Te koop: tomaten, sla, sel-
derij, peterselie en droog-
bloemplanten. Jonge konij-
nen, kleurdwergen en pool
tjes.
Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Les?
- praktijk
- theorie (computer)

AUTORIJSCHOOL

„Oortgiesen"
Vorden, tel. 2783
(K.v.K. 036665).

Donderdagavond 7 juni

Groot Pinkster-klaverjas
en joker toernooi

met geweldige prijzen.

l.v.m. de grote belangstelling op tijd
inschrijven s.v.p.

bod

't Uit
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Ter secretarie ligt vanaf 25 mei 1984 op werkdagen van
8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
alsmede op de maandagen in het dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter i nzage de verzoeken met
bijlagen van:

1. de heer J.B/Lenselink, Schuttestraat 20 te Vorden
'om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fok- én mestvarkensbedrijf aan
de Schuttestraat 20;

2. de heer MA. Reinders, Zomervreugdweg 2 te Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een rundveehouderij met mest-
opslag aan de Zomervreugdweg 2;

3. de heer H.G. Wagenvoort, Kruisdijk 1 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag
aan de Kruisdijk 1 ;

4. Barendsen Vorden B.V., Zutphenseweg 15 te Vor-
den, om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een constructiewerkplaats aan
de Zutphenseweg 15;

5. de heer A.J. Makkink, Kruisdijk 11 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag
aan de Kruisdijk 11.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking: voorzo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerp van de beschikking op-
gesteld onder de voordat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichting.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
eenieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 16 juni 1984. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken.

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

Datum: 24 mei 1984;
Burgemeesteren wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

WISSEL
DIEET?

Wissel dan af met Volkorenbrood
van uw Echte Bakker.

Die bakt wel .. soorten en
allemaal lekker vers!

•ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Jansen & gal
auto-schaclebedrijf

/'2'5\ ad warnsvcld
rijksstraatweg 91
IcL 05750 22016

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. NieuwSpittaal

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomatenplanten en chrysantenstekken
ook zelfbediening.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg, Tel. 05753-1395.

«^ DE
STERKE STERKE

/ van onze mode-afdeling / /van onze schoen-afdeling /
TEEN-

SLIPPERDAMES-
NACHTJAPON

grote collectie leren
teenslippers,
diverse kleuren,
helemaal leer.met boothals en

korte mouw.
dwarsstreepjes in bleu en rose.

SANDALET
pracht sandalet.
helemaal leer.
zeer modieus.
diverse kleuren .TRUITJES

gemerceriseerde katoen,
in meerdere modellen.
adviesprijsJMW

SANDALETDAMES-
BLOUSES mooie sandalet op

sleehakje.
prima pasvorm.
elegante schoen.
diverse kleuren. ,-

met korte mouw.
ingeweven ruiten.

SANDAALDOEKEN
pracht herensandaal,
helemaal leer gevoerd,
verend voetbed.
kleuren naturel en bruin

WASHANDJES
in een fijne rulle
kwaliteit.
dit is een bijzonder
lage prijs.
tu u nteprijs f̂ö3'én

DAMES-
BERMUDA

met steekzakken en
2 achterzakken en een
gevlochten ceintuur.

.. tuunteprijs39r5ö'
SPORT-

SCHOEN
prachtige leren sportschoen.
doorgenaaide zool.
de topper van dit seizoen.
BROWNIES
in wit/blauw, wit/grijs
en wit/rood.
maten 28/46

DAMES
SCHORTEN SPORTER

uniek in kwaliteit en pasvorm.
BROWNIES
in de kleuren lichtgrijs en blauw
helemaal suede verstevigd,
met verende loopzooi,
ook vetermodel,
maten 28/46

De Tuunte heeft verschil-
lende soorten schorten
voor u .
Barbeque-schorten, ge-
destineerde lange schorten
en uni-schorten, mouwloos

ik koop
al jaren
alle kleding
bijdetuunte tuunte ook de

grootste in
schoenen-
mode.
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DANKBETUIGING

De in zo velerlei vorm betoon-
de bewijzen van medeleven,
zowel schriftelijk als persoon-
lijk ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder en fijne oma

GERRITJE HOETINK-
KLEIN IKKINK

zijn ons tot steun en troost ge-
weest.

H. Hoetink,
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, Mei 1984
Weidemanweg 4.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en kado's die ons hu-
welijk tot een leuke dag ge-
maakt hebben.

HENK EN AALTJEN
MAKKINK

Kerkhofweg 1 a
7231 RG Warnsveld.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken, voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deau's, die wij op ons 55 jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

HJ.WILLEMS
en
F.D.WILLEMS-HISSINK

Berkendijk 1
Mei 1984
7251 NW Vorden.

SIERBESTRAT1NGS-
MATtRIALEN

Holtslag
Bouwmaterialen BV

Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

Te koop: 1 dubbeldaks 2 per-
soons tent, schaapskooi mo-
del f 50,-.
Dr. Staringstraat 9, Vorden.
Tel. 2183.

Te koop: meisjesfiets, 6 tot 10
jaar. Keuze uit 4.
Tel. 05754-230.

Te koop: 1.75 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor dinsdag
29 mei 20.00 uur.
Wissink,
Wildenborchseweg 14,
Vorden.

Gevraagd: ervaren pony om
te verzorgen en te berijden
in Vorden.
Fiëra Leeflang,
Tel. 2737.

Te koop: 3 gaskachels tegen
redelijk bod.
W. Eijerkamp, Hoetinkhof 87,
Tel. 2973.

Te koop: z.g.o.h. Daf 46.
Tel. 05752-2139

Woonruimte te huur.
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1464.

Te koop: 1,25 ha. Kuilgras.
J.H. Brummelman,
Deldensebroekweg 6,
Vorden.

HANS VOS
en

ELSWULLINK

trouwen op 30 mei a.s. om 12.00 uur in het
gemeentehuis in Ruurlo.

Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd
door ds. J. Veenendaal in de N.H. kerk in
Vorden om 13.00 uur.

Receptie is van 16.00 uurtot 17.00 uur in ca-
fé-rest. "De Herberg", Dorpsstraat 10a in
Vorden.

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 169, 7251 WH Vorden.
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WILLEM
VLIEK

JEANNETTE ALBERTA
LEVELD-WOUTERS

Ons samenzijn is uitgegroeid tot het nemen van de be-
vestigende stap om als man en vrouw het leven van
morgen in te gaan en tegelijkertijd vader en moeder te
mogen zijn voor:
ESTELLE, MYRTHE EN ARLETTE LEVELD

Datum
gemeentehuis
kerkelijke inzegening

receptie

woensdag 30 mei 1984
13.45 uur kasteel Vorden
14.30 uur gereformeerde
kerk te Vorden.
15.30-18.00 uur Mosselse-
weg 12, 7251 KT Vorden.
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JOOP ROUWENHORST
en

LIESBETH HARTMAN

Gaan trouwen op vrijdag 1 juni 1984 om
12.30 uur in het Gemeentehuis te Warns-
veld.

De Kerkelijke inzegening vindt plaats om
13.30 uur in de St. Willybrorduskerk te Vier-
akker.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.30 uur in Café-Wegrestaurant "De Bog-
gelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Adres:
Oude Bornseweg 136

| 7556 GX Hengelo Ov.
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Zaterdag 2 juni hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren

l D. MEIJERINK
| D. MEIJERINK-VERSTEGE

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
^ 16.30 uur in zaal Schoenaker te Kranen-

burg, Vorden.

^ Nieuwstad 32h
* 7251 AJ Vorden.
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Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de gulle gaven en warme
wensen die wij mochten ontvangen op onze
huwelijksdag

TON EN ASTRID LAUCKHART

* Ruurloseweg 20,
Vorden.
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Een man en vader waar je op kon bouwen,
met een woord waar je op kon vertrouwen.

Achter je ligt een leven van plicht
en juist dat bepaalde jouw eigen gezicht.

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

JACOB WILLEM HARWIG
echtgenoot van W.H. Bijenhof

op de leeftijd van 83 jaar.
Uit aller naam:
W.H. Harwig-Bijenhof

7251 BN Vorden, 19 mei 1984
HetJebbink56

Op verzoek van de overledene heeft de teraardebestel-
ling in familiekring plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden is van ons heengegaan onze geliefde zwager en
oom

J.W. HARWIG
echtgenoot van W.H. Bijen hof

in de ouderdom van 83 jaar.

Fam. J.W. Bijenhof-Bruins
Fam. H.J. Eggink-Tjoonk
Fam. S.H. Aartsen-Bijenhof

Vorden, 19 mei 1984.

„Mijne genade /s u genoeg"

Geheel onverwachts nam de Here tot zich onze gel iefde
vader, groot en overgrootvader

HENDRIK GERRIT OLTVOORT
weduwnaar van M. E. Harmsen

in de gezegende ouderdom van 92 jaar.

Vorden: E. Dijkman-Oltvoort
G. Dijkman

Borculo: H.W. Oltvoort
W. Oltvoort-Dijkman
klein en achterkleinkinderen

251 KM Vorden, 23 mei 1984
apelweg 8

ue teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op maandag
28 mei op de Algemene Begraafplaats te Vorden om
13.00 uur na een rouwdienst om 12.00 uur in de Gere-
formeerde kerkte Vorden.
Gelegenheid tot condoleren in het Achterhuus, achter
de Geref. kerk.

Poelier Hoffman
TAM KONIJN indelen per kg 6,75

KUIKEN-DIJEN gemarineerd perkg 8,25

HAANTJE perkg 5,50

Rhododendrons
De tuinen van de Wiersse,

Vorden speciaal voor
dauwtrappers vanaf 07.30
uur op donderdag 31 mei

Hemelvaartsdag open;
koffie en warme chocola op
het voorplein verkrijgbaar.

Ook open vanaf 10.00 uur op
vrijdag 1 juni. Beide dagen tot

18.00 uur. Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren.

KEUKENS
Holtslag

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo

Tel. 05735-2000

K DE KEURSIABER
GOED VOOR MINDER GEID

Boeken bestellen, L«ga
bellen
Tel. 05752-3100

GELDIG VAN 24-5 t/m 26-5

Varkenslappen mager ^ ™» 8,98
9,98varkens 1 kilo

VOOR DE BOTERHAM

Zure zult 1 50 gram t,29
Er is weer kersvers hollands lamsvlees.
Een culinaire verrassing van de bovenste plank. Eéht
zuiglamsvlees, meesterlijk van smaak, keimager en intal
van variaties. Lamsbout, lamskoteletten, lamsgekruid.
Profiteer nu.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENKFRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

„Se Herberg"
VORDEN

Nieuwe seizoen biljarten
in kompetitieverband???

Geef U op als lid van Biljartver. "De Herberg"
Er zal worden gebiljart in de Kon. ned. biljartbond,

distrikt Doetinchem

Vrijdagavond 25 mei in het café:

"BEN STÏNEKER"
De country en westernzanger

Entree f 3,-. Wees op tijd, vol is vol.

Dinsdagavond 29 mei

KLAVERJASSEN
(voor de laatste keer dit seizoen)

met extra mooie prijzen

Vrijdagavond 1 juni: in het café: de zanger

"EDDY CHRIST1AAN"

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

en jawel nog steeds:

Grote volle obliehoorn
chocodip of nootjes gratis l UU wClil l

Groot kinderijs
met een verrassing 50 CENT
VOOR THUIS HELE OF HALVE LITERS

IN DE SNACKCOUNTER VAN BONDSRESTAURANT

DE ROTONDE VORDEN

Vinotheek Smit gaat verhuizen Bijna is het zover
DEZE WEEK NOG VEEL VOORDEELTJES VOOR U!

OP ALLE WIJNEN 10% KORTING
BUITENLANDS GEDISTILLEERD

ÉÉN GULDEN KORTING PER FLES

GLASWERK 10% KORTING
SIROPEN ZWAARDEMAKER

ÉÉN GULDEN KORTING PER FLES

maandag 28 mei gesloten
dinsdag 29 mei gesloten

woensdag 30 mei
OPEN HUIS

van 17.00 tot 20.00 uur

BURGEM. GALLEESTR. 12
Wij zullen het prettig vinden u in onze nieuwe vinotheek

te mogen ontvangen
FAMILIE SMIT.



gTICHTirslG
MUZIEKSCHOOL
HEGO ZUTPHEN

AANMELDING
KURSUSJAAR1984-1985
(Start medio augustus 1984)

— Prospektus
— Prijzen
- Aanmeldingsformulieren
- Inlichtingen

Telefoon: 05750-15350.

Bij de muziekschool verkrijgbaar

De muziekschool is werkzaam in de gemeenten Gorssel,
Lochem, Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Wij bieden het volgende muziek- en dansprogramma:

GERICHTE MUZIKALE VORMING
(Schakelklas):
voor kinderen in de leeftijd 3e klas lagere
school, als voorbereiding op instrumentaal on-
derwijs. Aanmelding kan ook via de lagere
school.

BALLETONDERWIJS *)
Klassikaal onderwijs in: klassiek, modern, ca-
ractère en jazz.

HAFA-OPLEIDING *)
Voor muzikanten, die graag een bruikbaar lid
willen worden van een harmonie- of
fanfare-vereniging.

INSTRUMENTAAL/VOCAAL onderwijs
Groeps- en individueel onderwijs in:
panfluit
blokfluit
dwarsfluit
hobo
klarinet
saxofoon
trompet e.a.
trombone e.a.
viool
cello
gitaar
accordeon
pijporgel

elektronisch klavier
clavecimbel
beiaard
piano
slagwerk
solozang

SAMENSPEL
voor liefhebbers van b.v.: kinderkoor (in Zutphen en Lochem); kamerorkest (in Zutphen en Lo-
chem); jeugdorkest (in Zutphen); accordeonensemble (in Zutphen); bigband (in Zutphen)

KURSUSSEN:
Alleen voor volwassenen:
- Algemene Muzikale Vorming
— Bamboefluit
- Panfluit

*) In verband met wachtlijst graag aanmelden vóór 10 juni 1984

Voor iedereen:
- Blokfluitsamenspel
— Samenspel in Volksdansmuziek
- Saz (Turkse gitaar)
- Workshop keyboards
- Tapdance

Voor een
afwisselend
wisseldieet

naar:
VANASSELT
Zutphenseweg 18
Tel. 1384.

Een technisch uitge-
balanceerde motorzeis
met een stevige over-
brenging. Voorzien van
een aangepaste reduc-
tie voor de messenschijf
en Weed-Eater maaikop.
Leverbaar in verschil-
lende typen met snel
te verwisselen hulp-
stukken.
Zenoah
De meest verkochte
ter wereld.

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1220.

OPGELET
24 t/m 30 mei

KINDERACTIEWEEK
Speciale aanbiedingen op

onze kinderafdeling
(vanaf maat 92)

Voor elk kind een leuk kadootje

KOM SNEL
EN PROFITEER

VAN DEZE ACTIE

VORDEN TEL (05752) 1381

ROLLUIKEN
Holtslag

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

Te koop: vouwwagen La Bo-
hème Maxi.
R. Gr. Nuelend, Schuttestr. 24
Vorden. Tel. 6831.

1,50 ha kuilgras te koop.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 26 mei 14.00 uur.
H. Hoetink, Weidemanweg 4,
Vorden.

DIESELOLIE
PETROLEUM

HUISBRANDOLIE
Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENB/A
en ZN BV. VORDEN.^

Tel. 05752-1811 of 1217.

BLACK en DECKER
GRASKANTTRIMMER

z.g.a.n. f45,-
"Abner" gazon handmaaier

f45,-
Tel. 1961 na 18.00 uur.

Verzorgde pony gevraagd.
Schofthoogte ca. 1,45 m om
mee te kunnen rijden op pony-
club te Vorden.
Inl. 2281.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

NieuwSpittaal

MODE-PRIJS

FESTIVAL
Ideale, leren tennissrhoen voor echte

perfectionisten.Mei een professio-
nele tennis/ooi voor een moeite

lo/e spurt naar de service
lijn. De prijs is alle-

machtig raak!
Maten M-46

WULLIIMK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

TRIUMPH. KWALITEIT
VOOR 'N ZACHT PRIJSJE.

Stepy OTN. Een eenvoudige strapless
bandeau-beha die altijd goed zit.
In wit B 65-80 en huid A, B en
C 65-80

'ICÜ

19,95

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting sfeervolle rouwcentrum ta

BSBSSSB

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

A/tijd alle

1983 Visa S pee i al
1983 Visa GTLPG
1983 LNA Ca nel Ie
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982CXAthenaLPG
1982 GSA Special Break]
1982 Visa Super E
1982 2CV6 Special

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982 Fiat Argenta LPG
1982 Austin Mini Metro
1982 GSA Pallas
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa S u per E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG
1981 Renault 5 G 7"L

7980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1979 Honda Accord
1979 Fiat 131 Diesel
1979AlfaSudLPG
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GSA Club

RUESINKA
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Onderlinge Waarborg-
maatschappij Vorden
"boerde" goed
Zelden zullen leden meer kontent
met een bestuursvoorstel zijn geweest
dan maandagavond tijdens een in het
dorpscentrum gehouden jaarvergade-
ring van de Onderlinge Waarborg
Maatschappij Vorden. Omdat de
waarborgmaatschappij het afgelopen
jaar wel bijzonder goed "geboerd"

heeft werd voorgesteld om van het
voordelige saldo een bijschrijving te
doen van 5 procent van de op 31 de-
cember 1983 verschuldigde brand- en
stormpremie.
Het restant van het voordelige saldo
zal aan de reserves worden toege-
voegd. Het streven van het bestuur is
er op gericht om de premies de ko-
menden tijd niet te verhogen, terwijl
het niet is uitgesloten dat de premies
voor de "goede" risico's eerder ver-
laagd zullen worden.
De administratie van de waarborg-

maatschappij word verzorgd door en-
kele personen van het assurantiebu-
reau van de GMvL. Tijdens deze ver-
gadering werd afscheid genomen van
de heer B. Harmsen uit Hengelo, die
16 jaar het sekretariaatschap van de
O.W.M. Vorden heeft verzorgd.
Voorzitter B. Abbink overhandigde
hem een wekkerradio en een verrekij-
ker. De heer Harmsen zal worden op-
gevolgd door de heerG.W. Lijftogt uit
Hengelo. Verder werd tijdens deze
vergadering het nieuwe reglement
v<n de stormverzekering toegelicht.

Oprichting
buurtvereniging
'Veldwijck"

Een vijftal personen uit het buurt-
schap Veldwijk hebben onlangs de
"koppen" bij elkaar gestoken om te
bekijken of er een buurtvereniging
kon worden opgericht. Wel de com-
missie kwam al zeer snel tot de kon-
klusie dat de animo voor een dergelij-
ke vereniging terdege aanwezig was.
Besloten werd een bijeenkomst uit te
schrijven in de kantine van Bertus Pel-
lenberg "De Goldberg". Niet minder
dan 65 gezinnen gaven aan de oproep
gehoor zodat op de oprichtingsverga-
dering niet minder dan 240 leden kon-
den worden ingeschreven. "Een aan-
tal dat onze stoutste verwachting ver-
re heeft overtroffen", zo liet de kers-
verse voorzitter J.A. Norde ons we-
ten. Behalve de heer Norde bestaat
het bestuur van de buurtvereniging
"Veldwijck" uit W. Klein Bramel, se-
kretaris; W. Huetink, penningmeester
en de leden J. Korenblek, F. Klein
Nengerman, mevr. Groot Jebbink en
mevr. Hissink. De vereniging wil het
meer in het kulturele vlak zoeken en
de onderlinge band in de Veldwijk ver-
stevigen. Mogelijke aktivi tei ten zullen
o.a. zijn: dropping, balgooien, sjoelen,
schieten, bingo, film of dia's van vroe1-
ger, klootschieten, bazar, toneelavon-
den e.d. Inmiddels is er al een recrea-
tieve touwtrekvereniging samenge-
steld die t.z.t. onder meer zal mee-
doen aan de Vordense kampioen-
schappen.

Deense dansgroep
te gast bij

Knupduukskes
Woensdag 30 mei krijgen "De Knup-
duukskes" bezoek van een dansgroep
uit Gudbjerg, gelegen op het eiland
Fün in Denemarken. Voor de Vorde-
naren geen onbekende want twee jaar
geleden was deze Deense groep ook al
eens te gast in Vorden.
Het ligt in de bedoeling dat de dans-
groepen op Hemelvaartsdag een ge-
zamenlijk optreden gaan verzorgen in
Hippolytushoef, in de kop van Noord
Holland. Vrijdag keert het gezelschap
dan weer in Vorden terug, om vervol-
gens op zaterdag 2 juni een optreden
te verzorgen op het Marktplein te Vor-
den. Zondag 3 juni vertrekt de 40 per-
sonen tellende groep dan weer per bus
terug naar Denemarken. Inmiddels
hebben de "Knupduukskes" al weer
verschillende optredens achter de rug
waaronder een optreden in Emme-
rich.

Volkssterrenwacht
Vrijdag 25 mei heeft Jong Gelre een
excursie-informatieavond naar de
Volkssterrenwacht op het programma
staan. De afdeling Vorden zal op 2 juni
deelnemen aan de provinciale buiten-
sportdag te Bergharen. Men zal met
twee teams deelnemen aan de zes-
kamp, het voetbaltoernooi en het
touwtrekken.
Deze buitensportdag is een onderdeel
van de tweedaagse Landdag die in
verband met het zilveren jubileum
van de afdeling Maas en Waal. Het be-
stuur van Jong Gelre te Vorden heeft
Gerrie Hendriksen gehuldigd omdat
zij het aktiefste en het sportiefste lid
was van het afgelopen winterseizoen.

Politienieuws

Aan de haal
In zijn weiland aan de Hengeloseweg
ontdekte een veehouder dat tussen
zijn rundvee een varken liep. De poli-
tie kon aanvankelijk ook geen klaar-
heid in de zaak brengen. Uiteindelijk
bleek dat het varken was ontsnapt uit
het slachthuis te Zutphen. Het dier
was al een week geleden aan de haal
gegaan.

Aangehouden
De heer H. uit Neede reed op de Zut-
phenseweg tegen een boom. Doorrij-
dende richting Ruurlo werd H. echter
toch nog aangehouden. Een bloed-
proef volgde.

Drie damesfietsen
Op het fietspad naast de Zutphense-
weg werden afgelopen zaterdag een
drietal damesrijwielen aangetroffen.
Een van de rijwielen bleek in Zutphen
te zijn gestolen. Vermoedelijk zijn de
rijwielen "gedropt".

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

24 mei Mix toernooi v.v. Vorden
26 mei Onderl. toernooi s.v. Ratti
28 mei Stratenvolleybal toernooi

30 mei HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

2juni Toernooi D-pupillen en 2e klas
zaterdag s.v. Ratti

2 juni Groot B.toernooi v.v. Vorden
2 juni Bra^rie, optreden Achtkas-

tch«P^nsertjes, kinderdans-
groep

3 juni toernooi A en B jeugd, Ratti
5 juni VRTC Achtkasteienri jucrs

fietsvierdaagse 20-35 km
5 juni Strj^tivolleybal toernooi
6 juni VI^P Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
7 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
9 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

9 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.

9 juni toernooi C-jeugd, s.v. Ratti
11 juni toernooi 5e klas zondag, Ratti
13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
16 juni toernooi 3e klas zaterdag,

s.v. Ratti
16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd Vorden-Hengelo G.
17 juni 2e klas dames-toernooi, Ratti
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-

en melodicaclub
24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Alm./Lar./Loch./Vorden
27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
l ju l i HSV de Snoekbaars, wedstrijd

"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders

zomertocht 40 km

Klootschieten
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde met succes een kloot-
schietwedstrijd. In totaal namen 40
personen deel. De groep bestaande
uit Wim Berenpas, Erik Makkink,
Martienke Teunissen en Rienke Rege-
link ontvingen voor de eerste prijs een
kloot op standaard. De groep Henk
Broekgaarden, Jan Hendriksen, Jan-
nie Klein Geltink en Lucia Hoebink
ontvingen een klootzak voor de poe-
delprijs. Voorts mocht iedere deelne-
mer van de klootschietvereniging "De
Boggelaar" een oorkonde in ont-
vangst nemen.

Vordense
Sport Federatie
De V.S.F. (Vordense Sport Federatie)
belegt op maandagavond 28 mei om
20.00 uur in het Dorpscentrum een
jaarvergadering. Onder meer zal de
begroting voor 1985 worden vastge-
steld. Het bestuur stelt tevens voor
om de kontributies voor het volgende
jaar niet te verhogen. Bij de bestuurs-
verkiezing stelt de heer L. Slütter zich
niet meer herkiesbaar. De V.S.F, doet
een dringend beroep op de buiten-
sportverenigingen uit hun midden
een nieuwe kandidaat aan te dragen.

Zaalvoetbal
Familie zaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert zaterdag 26
mei een zaalvoetbaltoernooi voor fa-
milies. In poule A zullen uitkomen de
families Addink, Rouwen, Arendsen,
Eggink en v.d. Vlekkert.
In poule B spelen de families te Vel-
thuis, Bos, Lenselink, Stokkink en
Wentink. De wedstrijden beginnen 's
morgens reeds om 8.00 uur. De tijds-
duur van de wedstrijden bedraagt in
de poules 15 minuten, terwijl de fina-
les en kruisfinales elk 20 minuten zul-
len duren.

Voetbal
S.C. Sloterpark te gast by
"V.V. Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" is
zondag 27 mei gastheer van de Am-
sterdamse voetbalvereniging S.C. Slo-
terpark. Het eerste en tweede elftal
van "Vorden" zullen om 14.00 uur een
wedstrijd spelen tegen het eerste en
tweede team van Sloterpark. Deze
voetbalhappening zal worden afgeslo-
ten met een gezamenlijk diner in het
Pantoffeltje, waarna het gezelschap
nog een poos gezellig bij elkaar zal
blijven.

Sparta nieuws
Sparta Vorden nam op zaterdag 12
mei deel aan de verenigingswedstrij-
den voorjongens en meisjes in de leef-
tijd van 8 t/m 13 jaar te Neede.
Sparta deed met 2 groepen meisjes
mee en wel met Sparta 1. Christie
Ezerman, Renate Nijenhuis, Sabine
Kosse, Giovanna Hartelman, Janine
Dijkerman, Coby Kolkman.
Sparta 2 Ellen Schuurman, Kyra Ploe-
ger, Ellen Dieters, Marianne v.d. Ka-
mer, Marieke Geurts, Judika Kok.
De meisjes deden allemaal Hink hun
best, en het is mede daardoor een leu-
ke middag geweest.
Er moesten oefeningen gedaan wor-
den aan Brug met ongelijke liggers,
evenwichtsbalk, lange mat en paard.
Sparta l behaalde totaal 284 punten
dat was goed voor een 2e prijs.
Sparta 2 behaalde 251,5 punten waar-
de ze net buiten de prijzen viel.

Volleybal
Dash monster
volleybaltoernooi met
125 teams
Bij de Vordense volleybalvereniging
Dash werpt men momenteel dagelijks
eren blik op de barometer en worden
de weersberichten met meer dan nor-
male interesse gevolgd. Dit alles van-
wege het monstervolleybaltoernooi
dat Dash zaterdag 26 mei voor het
veertiende jaar op de velden van het
gemeentelijk sportpark organiseert.
"l k moet er niet aan denken dat het za-
terdag regent want dan vergaat ons
het lachen wel", zo zegt voorzitter
Henk Groenendal aan de vooravond
van dit toernooi.
Hij doelt met deze woorden op vorig
jaar toen het toernooi voorde dertien-
de keer gehouden zou worden. Het
werd inderdaad een ongeluksgetal
want Pluvius gooide op het laatste
moment roet in het eten en werd de
organiserende vereniging gedwongen

meer dan honderd verenigingen af te
bellen.
Voor dit jaar is de inschrijving nog gro-
ter. In totaal zullen 125 teams uit Gel-
derland en Overijssel deelnemen. Op
de 40 uitgezette velden zullen die za-
terdag meer dan 400 wedstrijden wor-
den afgewerkt. Voor de toernooicom-
missie onder leiding van Tineke El-
brink geen eenvoudige opgave om al-
les in goede banen te leiden. Behalve
de commissie zijn vele leden van
Dash die zaterdag in touw. Je kunt wel
zeggen alle leden, want Dash neemt
met niet minder dan 26 teams deel.
De deelnemende verenigingen dra-
gen eveneens een belangrijk steentje
bij, want elke vereniging zorgt voor
tenminste één of meerdere scheids-
rechters. De teams zijn in poules van
maximaal zes clubs ondergebracht.
Voor iedere poulewinnaar is een prijs
beschikbaar. Er worden dus geen fina-
lewedstrijden gespeeld. De wedstrij-
den beginnen 's morgens om 9.30 uur.
De prijsuitreiking vindt zo spoedig
mogelijk na afloop van de laatste wed-
strijden plaats, naar schatting zo tegen
17.45 uur.

Dash
Stratenvolleybaltoernooi
Vorig jaar heeft de volleybalverenging
Dash voor de eerste keer een Straten-
volleybaltoernooi georganiseerd. Dit
bleek een dermate succes dat besloten
werd dit toernooi in 1984 opnieuw te
organiseren.
Het aantal deelnemende teams is met
elf toegenomen en bedraagt thans 43.
Voor de organisatie een verheugend
verschijnsel maar bracht wel enekei
problemen met zich mee, met het oog
op het aantal beschikbare avonden in
de sporthal 't Jebbink. Gespeeld gaat
worden op een viertaF avonden en wel
op maandag 28 mei, dinsdag 29 mei,
dinsdag 5 juni en dinsdag 12 juni. De
ploegen zijn onderverdeeld in een ze-
vental poules. De winnaars van elke
poule gaan over naar de finalepoule,
welke op dinsdagavond 12 juni zal
worden gespeeld.

Koopt bij onze adverteerders

Foto van
Vorden-
van-toen

Een foto, gemaakt tijdens het spelen van het volkslied, ter gelegenheid van de
herdenking van de bevrijding van 1945. Het plaatje werd gemaakt op 5 mei 1955.
Op de achtergrond zien we de kerk tijdens restauratiewerkzaamheden in de stei-
gers.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Mogen wij U eens vertellen wat de dokter
voorschrijft over SLAAPMIDDELEN

Dus voor een goed advies naar:

zoals

MATRASSEN
aangepast aan uw rug door het verschil in
de mogelijkheden van hardheid verkrijg-
baar in latex of binnenvering, naar verkie-
zing afgedekt met schapewol. In ver-
schillende maten.

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517



Filmhuis Vorden in oprichting
Het Sociaal Kultureel Werk te Vorden heeft het initiatief genomen
tot de oprichting van een filmhuis in Vorden. Het oprichten van een
filmhuis l i jk t een opmerkelijk initiatief in een tijd waarin video de
markt veroverd, ten koste van filmvoorstellingen en bioscoopbezoek.
Toch is er een groot verschil tussen het bekijken van videofilms thuis,
en het bezoek aan een filmvoorstelling in een filmhuis.
Speelfilms die op video verkrijgbaar
zijn, zijn over het algemeen op een
groot publiek gericht omdat de ver-
huur ervan anders niet aantrekkelijk
is. Een filmhuis daarentegen wil
speelfilms vertonen die meestal niet
in bioscopen of op tv gedraaid wor-
den.
De films die in een filmhuis komen
zijn vooral geselecteerd op kwaliteit,
en niet op het trekken van een zo
groot mogelijk publiek. Daarnaast is
er dan nog de sfeer die verbonden is
aan een avond uit naar een filmvoor-
stelling.
Een filmhuis kan dan oojc niet com-
mercieel van opzet zijn. In de meeste
gevallen berust de organisatie bij een
groep vrijwillige medewerkers, die ge-
zamenlijk films selecteren en de orga-
nisatie van de voorstellingen verzor-
gen. Belangrijk daarbij is enthousias-
me en interesse in film. Dan kan ook
een filmhuis in een kleinere plaats een
succes worden.
Verheugend is de goede samenwer-
king tussen de in de Achterhoek aan-
wezige filmhuizen. Het Filmcircuit
Achterhoek - Liemers verenigt een
tiental filmhuizen, waaronder die in
Lochem, Borculo, Doetinchem en
Varsseveld.

De filmhuizen die tot het circuit beho-
ren kiezen gezamenlijk hun films,
voeren een gezamenlijke publiciteit

en ondersteunen elkaar bij de organi-
satie.
Zo konden door deze samenwerking
films vertoond worden als 'Die Blech-
trommer, 'Fanny en Alexander' (van
Ingmar Bergman) en 'De Stilte rond
Christine M'.
Het initiatief tot oprichting van een
filmhuis past in het streven van het
SKW haar activiteiten pakket te ver-
groten. Was het SKW tot nu toe voor-
al werkzaam in de ondersteuning van
het plaatselijke jeugd- en jongeren
werk, nu richt men zich ook op andere
groepen, en in feite op de gehele be-
volking. Ook wil men door het aanbie-
den van eigen programma's en activi-
teiten directer aansluiten bij de wen-
sen van de Vordense bevolking.
Het aanbieden van culturele program-
ma's, waar het filmhuis een onderdeel
van is, is een concrete uitwerking van
deze plannen.
Het ligt in de bedoeling in september
te starten met de filmvoorstellingen,
waarschijnlijk op de vrijdagavond, in
het Dorpscentrum.
Het Sociaal Kultureel Werk wil nu al
in contact komen met mensen die
geïnteresseerd zijn in film en aan de
oprichting van dit filmhuis mee willen
werken. Zij kunnen deelnemen aan
de te vormen werkgroep. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen
met W. Voortman, Nieuwstad l, tel.
1741.

VTP Vorden
Uitslagen 19 en 20 mei: Zaterdag
jeugd: A-klasse Het Elderink - Vorden
1-4; B. Klasse Vorden - BCTB 3-2.
Senioren: mix 4e kl. Vorden l - LTC
Zutphen 2 3-2; mix 5e kl. Varsseveld 2
- Vorden 2 3-2; heren 5e kl. Vorden l -
Ruurlo l 6-0; Veteranen 't Braamveld
3 - Vorden l 6-0.
Bij de jeugd blijft het team in de A-
klasse winnen en als het goed gaat dan
wordt de ploeg van J. Venhuis, R.
Gruyter en de meisjes E. Nieuwen-

huis en M. Snoeijink a.s. zaterdag
kampioen.

ZONDAG: Senioren, mix 4e kl. Vor-
den l - Topspinners 5 6-2; mix 6e kl.
Vorden 2 - Zelhem 4 3-5; heren 4e kl.
Ootmarsum l - Vorden 6-0.
In de zondagteams wordt met wisse-
lend succes gespeeld. Toch ziet het er
wel naar uit dat alle teams zich kun-
nen handhaven in hun klasse.
Het komend weekeinde is het laatste
competitie-weekeinde. Enkele teams
moeten op Hemelvaartsdag nog een
inhaal-wedstrijd spelen.

Bi'j ons in d'n Achterhook
„'t Wöd tied da'j 's nao wat holt uutkiekt, Gatjan, 'n Schossteen zal now
zo zuutjesan wel dreuge wean, 't ia al zo'n zes wekke eleen da'j um emet-
seld hebt. Zo um dizzen tied van 't jaor is un vuurken wel lekker 's ao-
vunds, a'j wieter de vewarming uut hebt".
"I'j heb geliek, Annie, allene wet ik nog neet goed waor'k 't halen zalle".
Annie Möllendiek wis t'r wel raod op: "Kiek dan 's in de krante, daor
staot t'r meespat wel wat in wao'j 't zo kant en klaor kont haal'n".
"Och dat hoef ok nog neet, ik kan 't zelf ok nog wel zagen en at 't mot
houw 'k 't ok nog uut de busse".
Gatjan zut tegen un klein betjen wark neet op, tegen un groot'n hoop
trouwens ok neet, zien huus hef e in zien vri'je tied al aardug naoezeen,
dit veurjaor hef e zich 'n ni'jen lossen heerd met 'n schossteen in huus
emaakt.

"In Laorne steet t'r hier nog ene, den hef wat op stam te koop staon, me-
schien is dat nog wa", leazen Annie in de krante.
Gatjan maak'n d'r drek wark van en bell'n de kearl op. Hee was 't in ieder
geval nog neet kwiet. Den bult wark die'j ow met dat holt zo in 't bos, op
'n hals haal'n, now daor was neet iederene eaven gek op. 't Kostten maor
dattug gulden de kuub en dat lek Getjan better as umme 't veur tachtug
gulden in huus te laot'n brengen. Dat betjen wark had e d'r wel veur oa-
ver.

Zo ging e 's zaoterdagsmargens op pad. 'n Anhanger, 'n tandemasser
waor 'n paar kuub op kon, had e eleend van Jan Peeters den um wieter ok
wel wol helpen, oaver en weer gebeurn dat wel vaker.
De boer, die 't bos toeheurn, wees eur de plaatse waor 't bos uutedund
mos wodd'n. 't Waarn in hoofdzaak berken die d'r uut mossen, mooi
brandholt van zo'n tien tot twintug cm. deursnee, 't Topholt moggen ze
laot'n liggen. "Dat verot van un berke gauw zat en 't is goed veur de
grond", zei de boer.

"Lao'w maor achteran beginnen, dan warke wi'j zo nao de weg too en
kroepe wi'j ons ok neet vaste in onze eigen pröttel". De auto met 'n an-
hanger ston an e kante van 't bos in 'n barm, daor konnen zee 't oplaan
zonder al te volle gesjouw.
't Ging alemaole eaven vlot. De beume wodd'n an bollen van 'n meter
ezaagd, later bi'j huus gingen ze d'r dan wel weer met 'n cirkel an umme
't kachelklaor te maak'n. Met de meddag hadd'n zee 'n anhanger zo?n
betjen vol.
"Daor steet nog un mooi beumken an de kante, lao'w d'r den nog maor
effen bi'j nemmen, den kan d'r nog wel bi'j op", von Gatjan.
Jan Peeters meen'n dat 'n anhanger al aardug an elaan was maor Gatjan
zat de zaage d'r al in.

Of't now deur de meniere van zagen kwam of deur de wind, is neet be-
kend maor 't beumken veel wel de vekeerde kante op, boaven op de
veurkante van 'n auto. 't Was wel neet zo'n gloepend groot'n boom maor
hee had toch nog wel zovölle gewichte dat de moterkappe en 't spatbord
nao de knoppen waarn. "I'j hadd'n ow better tien kuub in huus konnen
lat'n brengen, dan waa'j goedkoper uut ewes", meen'n Jan Peeters.
Gatjan ston d'r un betjen betoeterd bi'j te kieken, wat zol e van Annie te
heurn kreigen at e straks met 'n kraom bi'j huus kwam.

Hoo dat af-estokk'n is leas i'j 'n andere keer nog wel 's in dizze krante.
Dan blief i'j op de heugte met wat t'r zoal gebeurt bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

Rayonwedstrijden
Na de 5e ronde in de kwartfinale staan
de beide Vordense deelnemers op een
gedeelde 3e plaats, met nog alle kan-
sen op een halve-finaleplaats. In het
vorige weekend won Johan Krajen-
brink van Gerrit Boom na een 6 uur
durende partij. De volgende dag ver-
loor hij door een simpele damkombi-
natie in tijdnood, in een stand die erg
goed leek, maar later bij analyse f l ink
tegenviel. Zaterdag speelde hij remise
tegen de zwaar tegenvallende Tjeerd
Harmsma ( l uit 5).
Het was een partij met wisselende
kansen, beide spelers hebben ergens
verloren gestaan. Op een zeker mo-
ment kon hij uit diverse goede eind-
spelen kiezen. Hij koos echter naar la-
ter bleek de verkeerde, waarna de
stand remise liep. In de afgelopen
week won hij ook nog de uitgestelde
wedstrijd tegen Theo Leone.
Henk Grotenhuis had zaterdag tegen
Gerrit Boom ook een goede partij,
maar miste in een voordelig eindspel
de winst. De week ervoor won hij ge-
makkelijk van Theo Leone, en liet in
tijdnood Geert van Aalten de winst
door een doorbraakje.
De stand aan kop: Alfonds Ottink 7-7;
Geert van Aalten 4-6; Henk Gro-
tenhuis en Johan Krajenbrink 5-6; Jan
Schippers 4-5; Gerrit Boom 5-5.

Motorcross
'De Graafschaprijders'
Walter Arendsen, Hengelo, heeft de
onderlinge crosswedstrijd van de
Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders" gewonnen. De wedstrijd in de
A-klasse leverde een tweede plaats op
voor Rolf Oosterink uit Vorden, 3
Gerrit Bosch, Hengelo; 4. Tonny
Harmsen, Vorden; 5. Jan Koop,
Warnsveld.
B-klasse: 1. Marcel Bulten; 2. Hans
Bosch; 3. Wim Zweverink; 4. Rob
Groot Tjooitink; 5. Henk Bannink.
Klasse bromfietsen: 1. Laurens Bouw-
meester; 2. Akongnwi van Kempen; 3.
Johannes van Kempen.
Klasse jeugd 80 cc: 1. HansBerendsen;
2. Erik van Ark; 3. Eelco Pierik; 4. An-
gelo Stapelbroek; 5. Peter Lenselink.
Klasse jeugd 125 cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek; 2. Adri van Ark; 3. Michel Rits-
ma; 4^Jan Sessink; 5. Lubert Lense-
link. A

Fietsvierdaagse
'Achtkastelenrijders'
De V^TC "De Achtkastelenrijders"
orgai^Pkrt voor het vijfde achtereen-
volgende jaar een avondfietsvierdaag-
se van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 ju-
ni. De afstanden bedragen 20 of 35
km. De start is elke avond vanaf café
Het Zwaantje om 18.30 uur. Voor de
groep met de grootste aantal deelne-
mers wordt een beker beschikbaar ge-
steld. Er wordt uitsluitend over ver-
harde wegen gefietst.

Avondvierdaagse
Bij de Vordense gymnastiekvereni-
ging "Sparta" is de voorbereiding van
de Avondvierdaagse weer in volle
gang. Deze wandeltocht wordt dit jaar
later gehouden dan voorgaande jaren
en wel van 19 tot en met 22 juni. Voor
jeugdige wandelaars en eventueel ook
voor ouderen, worden kortere routes
gemaakt. Start en finish zijn zoals ge-
bruikelijk op het schoolplein van de
openbare lagere dorpsschool.

De heer van Zeeburg is bezig aantrek-
kelijke routes uit te stippelen, zodat
"Sparta" er vanuit gaat, dat indien de
weergoden ook meewerken, deze
Vordense Avondvierdaagse weer een
groot succes zal worden.
Ook dit jaar zal er weer een speciale
uitgave verschijnen, die huis aan huis
bezorgd zal worden en waarin alle in-
formatie over de Avondvierdaagse
vermeld zal staan.

2e Dash-
stratenvolleybal-
toernooi
Het tweede stratenvolleybaltoernooi
belooft ook dit jaar weer een spannen-
de aangelegenheid te worden.
Een drieënveertigtal teams hebben
zich aangemeld. Hierdoor moest er
een vierde speelavond worden inge-
last. Er is uitgeweken naar maandag
28 mei.
Dit kon dankzij de sportieve mede-
werking van een aantal verenigingen
welke hun traningsuren hebben afge-
staan. De overige speelavonden zijn
op dinsdag 29 mei, 5 juni en 12 juni.
Door meerdere teams zijn al verschei-
dene oefenwedstrijden gespeeld en
verwacht wordt dan ook dat velen hun
huid duur zullen verkopen.

Dames sv Ratti 2e op
toernooi in Eibergen
In het weekeinde hebben de dames
van de s.v. Ratti de tweede plek be-
reikt tijdens een toernooi dat door de
Sportclub Eibergen was georgani-
seerd.
De poule-wedstrijden werden vrij ge-

makkelijk gewonnen van Haaksber-
gen (1-0, Sp. Eibergen 2 (3-0) en Mar-
kelo2(3-0).
In de finale kreeg Rat t i in Doetinchem
die poulewinnaar van de andere poule
werd een zware opdracht. De Kranen-
hurgse meisjes konden op voorsprong
komen via spits (ierdien Heuvelink,
maar z i j konden de Doetinchemse
meisjes er niet van weerhouden de 1-1

teweeg te brengen uit een indirekte
vrije trap. Dit was tevens de eind-
stand.

Na het penalty schieten bleek dat
Doetinchem de sterkste was en dat /ij
dus met de hoogste eergingen strijken
en moest Ratli genoegen nemen met
een ondanks alles toch goede tweede
plaats.

één van de 8 kastelen van Vorden dateert uit de middeleeuwen.
De vier leeuwtjes op het voorplein dragen de wapens van de eigenaren: van Heeckeren, van
Limburg Stirum, de Stuers en, de huidige, Gatacre. De familienaam is meermalig veranderd
bij vrouwelijke vererving, maar het goed is sedert 1678 nooit buiten familieverband ver-
kocht.
Het huis is begin 18de eeuw verbouwd. In 1913 is het gerestaureerd door Victor de Stuers die,
ondanks zijn drukke bezigheden als de grote voorvechter van de monumentenzorg, veel
aandacht aan het ouderlijk landgoed van zijn vrouw heeft besteed.
In de tuinen en het park zijn overblijfselen van de strakke lanenstelsels en van de symmetrie
van de 17de en 18de eeuw, alsmede van de romantiek uit de 19e eeuw; maar de tegenwoordi-
ge vorm werd hoofdzakelijk bepaald door Alice, het enige kind van Victor de Stuers, die 47
jaar lang de Wiersse heeft beheerd. Toen zij 13 jaar oud was heeft zij de Franse parterre met
rozen tussen de buxusvakken ontworpen en, enkele jaren later, de 'lage' tuin met stapel-
muur, borders en pergola in Engelse stijl. Samen met haar man, Major W.E. Gatacre, heb-
ben zij tussen 1918 en 1927 het huidige geheel aangelegd.
De tuinen tonen een buitengewone verscheidenheid: romantische vergezichten en strakke
lijnen, onderbeen door fonteinen, beelden, tuinbanken en taxusfiguren en over het water
van beek en glHht verbonden door schilderachtige bruggen. Door afschermingen met rho-
dodendron, beuk of taxus is de intieme sfeer van elk van de afgesloten tuinen als verrassing
bewaard. Beide zijden van de oprijlaan bestaan uit een ingewikkelde serie vergezichten, tus-
sen oude eik en beuk en de later aangeplante parkbomen. W.E. Gatacre, van Engels-Ierse
afkomst, had ̂ a aangeboren gevoel voor terrein en structuur en wist hoe men binnen enke-
le honderden^Rters een grootschalig efifekt tot stand kon brengen.
Sedert 1977 wordt aan een meerjarig plan voor hernieuwing gewerkt; kenners van de tuinen
van de Wiersse (en een groot percentage van de bezoekers komen herhaaldelijk terug) zul-
len dit soms haast onmerkbare, soms duidelijke proces van verjonging, vanjaar tot jaar kun-
nen volgen.
De 12 ha grote tuin is op enkele van te voren aangekondigde dagen te bezichtigen: in de
bloeitijd van de azaleas en de rhododendrons (eind mei, begin juni), in hoogzomer (juli - au-
gustus) en in de herfst (oktober). Voor groepen bestaat de mogelijkheid om de tuinen op
aanvraag te bezoeken buiten de bovengenoemde openstellingstijden.
De omstandigheden laten het niet toe het huis van binnen te bezichtigen, doch het is bij
tuinopenstellingen wel op korte afstand te zien. Honden worden niet toegelaten, ook niet
aangelijnd. De Wiersse is te bereiken via de rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf Vorden.
GSM-dienstlijn 50, Zutphen-Groenlo, halte Brandenberg (oprijlaan de Wiersse).

OPENSTELLING TUINEN 1984

RHODODENDRONS donderdag 31 MEI (Hemelvaartsdag)

SPECIAAL VOOR DAUWTRAPPERS 07.30 uur open;
koffie & warme chocola op het voorplein verkrijgbaar.

RHODODENDRONS: ook vrijdag 1 JUNI



VRIJDAG 25 ME114.00 - 22.00 UUR - ZATERDAG 26 ME113.00 -17.00 UUR

GROTE ENERGIEBEURS
Centrale verwarming en kooktoestellenf kachels, sanitair etc. Ook alles op gebied van elektra.
In de kapel aan de Kapelweg in de Wildenborch. Tevens diverse beursaanbiedingen.
Diverse fabrikanten plaatsen voor ons hun nieuwste modellen.

Installatiebedrijf

F. PLADDET
POLSTEEG 10 - BARCHEM
TELEFOON 05752-6465

VoorZELFMAAKMODE STOF

ZUTPHENSEWEG 29 VOROEN - TEL O5752 1971

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde,
tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

Nieuw Spittaal

Te koop: sla, spitskool,
bloemkool en kappertjes
planten en jonge konijnen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Aan meters 50,-, bollen
60,- en gekloofd 65,-.
Eik - beuk - berk.
05735-1249

GAZZ. OMAFIETS
Meisjesfiets 9-12 jaar

Tel. 1961 na 18.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404
TRIUMPH BH's haalt u bij

CONFECTIE EN MOO€

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

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

Modeaanbiedingen voor het heie gezin

Ruurlo

10r- voor je oude spijkerbroek
Bij aankoop van een

Levi's broek v.a. 69,-
Partij heren kostuums +
kolberts HALVE PRIJS
Bodywarmers kaki bieu, w,t 59,-
Pantalons ,> 49,50

Dames jap. en pakjes v.a. 119,
Mantels va<98.
Blazers v.a. 89,
Jacks v a 49,

Kinderjacks v a 29,
TWÜI brOeken modekleuren v.a. 24,

Spijkerbroeken v.a. 25,
T-shirts v a 5,

Is uw huis óók / ( > dringend aan cru nu-uwc vvrfjas loc'.' l lat komt
dan ijord uit. Want het schilderwerk van uw eitjen huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voorde inkomstenbelasting. Desdiildrr kan
dus aan de slat;. U weet toch dat repareren stukken duur<l<
dan schilderen'.' Als u ons op tijd laat weten wat uw plannen
xiju, hoeft u niet te lant> te wachten. KM uiteraard kunnen
wij n meer vertellen over de fiscale aftrckrvijHmt;.

WIJ HOUDEN U W HUIS IN CONDITIE.
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden Tel. 05752-1523 - Meester Schilder

Het gemak
dient de mens
En CRISTALL zorgt voor het ge-
mak. De ideale pasvorm van deze
zomerschoen, het voetvorm
supplement, de soepele leersoort.
Dit alles bij elkaar geeft steun aan
de voet, waardoor u gemakkelijk
loopt op

De modeschoen met voetbed
Ook geschikt voor losse steunzool

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN.

i v^) (!*»!

^Tel de Pulsar Quartz horloges
in onze etalage die op 08.18 uur staan
en win een aardige attentie

In onze etalage staat de schitterende Pulsar Quartz
collectie. Een aantal modellen staat stil op 08.18 uur. Tel deze
horloges en stap bij ons binnen. Noteer uw oplossing op
een formuliertje.

Als u het juiste aantal heeft ingevuld, kunt u een
aardige prijs verdienen.

Tot ziens in onze zaak, waar service en vakman-
schap voorop staan.

Pulsar Quartz
\O£4*—O

1 e prijs: Heren of dameshorloge

2e prijs: Quartz wekker

3e prijs: 15 stuks T-shirts
Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

r-c^*.

BOERDERIJ-RESTAURANT

IJSSELHOEVE
Eekstraat 15
9684 AG Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)

Tel. 08334-1622
b.g.g. 05754-381

WEGENS ENORM SUCCES!
wederom grandioze IJsselavond
op zaterdag 26 mei m.m.v. prima orkest, koud en warm buffet

prijs 42,50 per persoon me/, entree, eten en drinken
(nog enkele plaatsen vrij)

27 mei koffieconcert m.m.v. Free Time
Music, aanvang 11.00 uur.

2 juni dansen voor gehuwden en ver-
loofden m.m.v. Stilli Wald Kapel.

9 juni IJsselavond uitverkocht

23 juni Opnieuw IJsselavond

t
Uitsluitend reservering mogelijk tot één week van te voren. Aanvang 21.00 uur tot 01.00
uur. Zaal open 20.30 uur.

Tevens gelegenheid voor het geven van bruiloften, diners en partijen tot 300 pers. Speciale
condities voor partijen vanaf min. 100 pers. van maandag t/m donderdag geldig tot eind mei
en van sept. tl m december.

Vraagt u vrijblijvend inlichtingen: 05754-381.

„WATERLOOPLEI N"
Nog 1 dag gaan wij echt opruimen, en wel op

ZATERDAG 26 MEI A.S.
WAAR?

Alleen nog in het JEUGDCENTRUM aan de Insulindelaan.

WAAROM?
Als het kan - willen wij alles kwijt!

HOE LAAT?
Wij starten

's morgens om 6.00 uur
tot 16.00 uur

WAAROM ZÓ VROEG?
Nou, heel gewoon leuk doen.
Want wij geven voor de vroege vogels extra voordeel op onze
toch al lage opruimingsprijzen.

6.00 - 7.00 uur extra 75%
7.00- 9.00 uur extra 60%
9.00 - 16.00 uur extra 50%
Gewoon te gek toch! Tot ziens op zaterdag 26 mei om 6.00 uur
(De koffie staat klaar)

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346



Adverteren? in Contact!
| NIEUW VAN TEN CATE:

DE SUPER PASVORM
VOOR MANNEN

tenCate*^— ^^

Certifit
SUPERFIJNE ELASTISCHE
KATOEN
• GEEN ZIJNADEN
• SLUIT PERFECT OM HET

LICHAAM
• ABSORBEREND
• BLIJVEND ELASTISCH
• UITSTEKEND WASBAAR

verkrijgbaar bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

DE HEUS
Veevoederfabriek B.V.

Het reeds lang vertrouwde adres...
waarmee het prettig zaken doen is, biedt u:

UITERST SCHERPE PRIJZEN VOOR
TOP-KWALITEIT VOEDERS

Al onze veevoeders worden geproduceerd van 1 ste kwaliteit grondstoffen.
In onze zeer moderne veevoederfabriek wordt de fabricage met de grootste precisie

uitgevoerd.
Dit geheel staat onder controle van de A.C.V. (Afnemers Controle op Veevoeder).

DE HEUS mengvoeders staan dan ook bekend als de juiste weg naar een hoger
bedrijfsinkomen.

Wij zijn gespecialiseerd in: - BABY BIGGENVOEDERS
- ZEUGENVOEDERS
- MESTVARKENVOEDERS
- PLUIMVEEVOEDERS
- RUNDVEEVOEDERS
-DUSALLROUND

ATTENTIE RUNDVEEHOUDERS: Vraagt vrijblijvend informatie over de voorverkopen
rundveevoeders. Levering zomer 1984. Harde brokken voor een scherpe prijs.

UW VERTEGENWOORDIGER: TELEFOON 05752-1864.
J. BRINKMAN, P. v. VOLLENHOVENLAAN 16, VORDEN.

DE HEUS
Veevoederfabriek B.V.

LANGSTRAAT 106
BARNEVELD
Tel. 03420-13844

KOOPJESTIP!!
INSTAPSCHOEN

f35,-
in zwart en wit leer

Bij uw
vakmanschoenwinkelier Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden -Telefoon 05752-2386

l WISSELDIEET:
Vandaag naar de Echte Bakker.

Ker tri niet een. maar wel .. soorten pronke
Waaronder het meest pure volkorenbrood .
Molen' (gemaakt van zuiver molenaarsmeel).
En nu volgt het leukste van het dieet: u kunt

.morgen óók naar de Echte Bakker!
Want die heeft natuurlijk véél meer als alleen volkoren-
brood. Wat dacht u van .. soorten wit en .. soorten klein-

F.n van eigengebakken koeken en beschuit, exclu-
sieve specialiteiten en ver-ruk-ke-lijk banket? Alles zelfge-
bakken en iedere dag vej^^
Vergeet daarbij niet de vB^Bbediening en gratis adviezen.

Uw Echte Bakker voor afwisseling in uw Wisseldieet!

ASSELT
Zutphj Vorden Tel 1384

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg ö^orden. Telefoon 05752-1272

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G.J. HEUINK Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.

Ol3 3 krop

Grann/s 2kg
Salustiana's 10 stuks

0,98
4,95
3,85

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Wij maken gaarne

van uw
drukwerkproblemen

OO

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

NIEUWSTAD 12 • VORDEN - TELEFOON 05752-1404


