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Nico van Goethem blij
met uitbreiding capaciteit 'Pantoffeltje'

In maart j.l. nam hij het besluit om
't Pantoffeltje te gaan uitbreiden. Na
wat brainstorming met Wim Bielder-
man werd een tekening gemaakt, zo-
dat in april met de hoofdaannemers
Bennie Rondeel en Henk Groot Roes-
sink met de bouw kon worden begon-
nen. Dit alles onder leiding van Wim
Bielderman.
De bar-bodega is thans met circa
140 m2 uitgebreid hetgeen inhoudt dat
bijvoorbeeld met een receptie zo'n
400 pefsonen 'verwerkt' kunnen wor-
den. Bruiloften en partijen met een
top-capaciteit van meer dan 300 per-
sonen.
"Toen ik zo'n beetje ruchtbaarheid
aan mijn plannen heb gegeven, werd
ik overstelpt met aanvragen. Uit het
aantal reserveringen dat ik nu al heb
blijkt duidelijk de behoefte aan meer
zaalruimte en dat velen de sfeer in het
Pantoffeltje erg aanspreekt. Ik ben
daar uiteraard zeer gejukkig mee", al-
dus van Goethem.

Neusje van de zalm
Wat opvalt in het geheel is de vrij grote
dansvloer. Zodanig aangelegd dat ie-
dereen in de zaal hierop zicht heeft.
Het neusje van de zalm is evenwel de
konstruktie van de paneelwanden.
Deze wanden kunnen al naar gelang
de grootte van de "partij' op verschil-
lende plekken worden neergezet. Ge-

Hedenavond, woensdag 5 juni geven Tine en Nico van Goethem ter
gelegenheid van de uitbreiding van bar-bodega 't Pantoffeltje

een openingsreceptie. Hieraan zijn vele uren ar-
beid en inspanning voorafgegaan.

"Ik kan rustig stellen dat er bijzonder hard door iedereen is ge-
.werkt om de bouw in een rekord-tijd klaar te krijgen",

zo vertelde Nico van Goethem ons.

bruik je de gehele zaal dan kunnen de
panelen wanden die voorzien zijn van
geluiddempend materiaal in de hoek
van de zaal 'geparkeerd' worden. Op
een zodanige wijze dat niemand er
hinder van ondervindt, terwijl ze een
minimum aan ruimte innemen.
Middels een speciale balkenkonstruk-
tie kon voorkomen worden dat er pila-
ren in de zaal zouden worden ge-
plaatst.
De verlichting in de zaal doet bijzon-
der sfeervol aan. De lampen zijn ge-
maakt van antieke biertonnen. Aan de
achterzijde (buiten) is een terrasje ge-
kreëerd met rondom een aantal lam-
pen die ook 'buiten' een speciaal ca-
chet aan het geheel geven.
Bijzonder kontent is Nico van Goe-
them met de inrit naar het parkeerter-
rein achter de bodega. Deze inrit is
zondanig verbreed dat komende en
gaande bezoekers elkaar niet in het
Vaarwater' zitten. De parkeerplaats
op zich biedt plaats aan circa 40-50 au-
to's. De keuken in het Pantoffeltje is

er eveneens flink op vooruit gegaan.
Veel nieuwe apparatuur en een ver-
dubbelde oppervlakte.
Bar-bodega 't Pantoffeltje is er nu zo'n
10 jaar. Begonnen in 1975 met een ver-
bouwde schoenenzaak, twee jaar later
een zaaltje erbij, daarna verbouwde
garderobes e.d. tot thans een capaci-
teit waar velen, volgens van Goethem,
blij mee zijn.
Bedrijfsleider is Willy Massen.

Verkeer
In zijn hoedanigheid als voorzitter
van de plaatselijke WV hoopt Nico
van Goethem van ganser harte dat het
verkeer niet om de kom van het dorp
zal worden geleid. Zegt hij: "Omlei-
ding van het verkeer betekent de
doodsteek voor de middenstand.
Heeft eveneens invloed op het toeris-
me. Kijk naar Warnsveld, ook verpau-
perd".
Volgens van Goethem is het verkeers-
probleem, dat er overigens volgens

hem in feite niet is, gemakkelijk op te
lossen door de panden in de Dorps-
straat aan de achterkant bereikbaar te
maken. Het installeren van een par-
keerverbod tijdens de markt op vrij-
dagmorgen is volgens hem ook al een
stap in de goeie richting.
Van Goethem: "Als de levensader van
de Vordense Middenstand wordt aan-
getast dan gaan we op de barricaden",
zo verzekerde hij ons met de hand op
het hart. Het veiligheidsaspekt ver-
wees hij naar het land der fabeltjes.
"Op de Rondweg gebeuren de meeste
ongelukken en niet in de Dorps-
straat". Voorlopig heeft hij andere zor-
gen aan zijn hoofd. Nog een paar da-
gen diepe zuchten van verlichting sla-
ken en dan verder het oog op de toe-
komst gericht houden.
Bedrijven die bij de verbouw van
't Pantoffeltje betrokken zijn geweest,
zijn: Hoofdaannemers: Bennie Ron-
deel en Henk Groot Roessink; fa.
Boerstoel, Vorden, schilderwerk;
Gems BV Vorden, c.v.; fa. Dekker,
Vorden, electro/ventilatie; Oldenha-
ve, Vorden, loodgieterswerk/gas; fa.
Beeftink, Vorden, grondwerk; fa. Dos-
tal, Vorden, bestrating; fa. Wolsing,
Vorden, geluidstechniek; fa. Berg-
ström, Deventer, airconditioning/
koeling; fa. van 't Spijker, Enschede,
vouwwandspecialist; Horeca-totaal,
Almelo, keukentechniek.

Bijna vanaf de oprichting van de
R.T.V. Vierakker Wichmond organi-
seren zij de ronde van Vorden.
Zo ook dit jaar weer en wel op woens-
dag 17 juli 1985 aan de vooravond van
de braderie. De R.T.V. als organisatie
is bijzonder blij dat ze terug kan keren
na het eerste parcours. Dat was toen
gesitueerd Enkweg-Wilhelminalaan.

Daar vonden ook de eerste z.g.n. dik-
ke banden racen plaats voor de jeugd
van Vorden en een wedstrijd voor niet
licentie houders.

In een later stadium zijn er wedstrij-
den gekomen voor renners die een li-
centie hadden bij het Kon Nederland-
se Wielrenners KNWU
Na enkele gesprekken met het VVV
en met het gemeentebestuur kan men
op 18 juli over een prachtig parcours
beschikken en wel Enkweg, Gallee-
straat, Molenweg, Wilhelminalaan.
In samenwerking met de midden-
stand en WV is er dan weer de dikke
banden race voor de jeugd en een
wedstrijd voor Recreanten uit de ge-
meente Vorden vanaf 16 jaar waarbij
gestreden wordt om het kampioen-
schap van Vorden.

Een wedstrijd waarin U de plaatselijke
helden uit andere takken van de sport-
wereld aan het werk kunt zien, of
renners die plaatselijke bedrijven ver-
tegenwoor^^n. Het startschot zal
gelost worden door een bekende Vor-
denaar, bij deze categorie is een val-
helm verplicht.

Nadien komen de licentie houders
aan de start en wel de categorie junio-
ren en hierna de hoofdschotel. Lief-
hebbers en veteranen met diverse
sterke streekrenners.
Opgave voor dikke banden race tel.
05750-25036.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. ( ieerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(a f sp raken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Vergadering commissie bezwaar- en
beroepschriften
De commissie voor de behandeling
van de bezwaar- en beroepschriften
gemeenteraad Vorden vergadert op
woensdag 12 juni 1985 om 19.30 uur in
het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken.
Aan de orde komt de hoorzitting naar
aanleiding van het door de heer A.B.
Stokman, Waarlerweg l te Vorden in-
gediende beroepschrift tegen de aan-
houding van de. beslissing op diens
bouwaanvraag voor een paardenstal/
garage/berging.

2. Onkruidbestrijding
Gebleken is dat op trottoirs, wegen en
paden het onkruid welig tiert. Uit een
oogpunt van begaanbaarheid dient dit
onkruid bestreden te worden. De ge-
meente heeft echter onvoldoende
mankracht om dit met de hand te ver-
wijderen, wat eveneens te duur zou
zijn. Daarom zal het onrkuid met che-
mische middelen bestreden dienen te
worden. Dat daarbij schade aan het
milieu wordt berokkend is onvermij-
delijk. Velen zijn dan ook gekant te-
gen het gebruik van deze middelen.
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft dan ook besloten om
pas na 17 juni 1985 met deze manier
van bestrijden te beginnen, teneinde
diegenen die uit milieu-overwegingen
hiertegen gekant zijn, de gelegenheid
te geven zelf het onkruid voor hun
woning op een niet-chemische manier
te verwijderen. Bij het spuiten zullen
deze stukken dan ook overgeslagen
worden.

Aangezien het bestrijden op chemische
wij/e zo min mogehjk dient te gebeuren
verzoekt het college u met klem om de
trottoirs, wegen of paden bü uw woning
vrij van onkruid te houden.
Indien dit niet gebeurt dan is chemi-
sche bestrijding onvermijdelijk. Dit
zal echter wel gebeuren met middelen
die het milieu zo weinig mogelijk aan-
tasten. Hiermee wordt dus begonnen
na 17 juni aanstaande.

3. Tydelyke verkeersmaatregelen
In verband met een te houden con-
cours hippique op 8 en 9 juni hebben
burgemeester en wethouders beslo-
ten om de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen te treffen:
- instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de weg voor
de Schuttestraat vanaf de Schim-
meldijk tot aan de kruising Koste-
deweg en de Bekmansdijk vanaf de
Schuttestraat tot aan de kruising
met de Kostedeweg.

Deze verkeersmaatregelen gelden op
8 en 9 juni van 08.00 tot 18.00 uur of
zoveel korter of langer als noodzake-
lijk is.

4. Hertaxatie onroerend goed voor de
onroerendgoedbelastingen
In het kader van de algehele vijfjaar-
lijkse herziening van de heffings-
grondslag voor de onroerendgoedbe-
lastingen zijn onlangs de taxateurs in
de gemeente Vorden begonnen met
het vooronderzoek. Als gevolg van
deze wettelijk verplichte hertaxaties
zullen de economische waarden van

het onroerend goed binnen de ge-
meente Vorden, dit zijn de gebouwde
eigendommen zoals woningen, boer-
derijen, bedrijfspanden etc. met de
daarbij behorende gebouwde en on-
gebouwde eigendommen, opnieuw
vastgesteld worden en wel naar de
toestand op l januari 1985 (de vorige
prijspeildatum was l januari 1980).
Deze nieuwe economische waarden
zullen voor het eerst bij het opleggen
van de aanslagen over 1986 worden
toegepast. In het algemeen is dit de
waarde die het onroerend goed bij
eventuele verkoop op de peildatum
zal opbrengen (leeg te aanvaarden).
Evenals bij de hertaxatie in 1980 zul-
len de medewerkers van het bureau
Houdringe B.V. de taxaties verrichten.
Daarmee is op 29 mei j.l. begonnen.
De taxateurs zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs, dat op verzoek ge-
toond moet worden.
Het college verzoekt u, om een zo
goed mogelijk inzicht in de waarde-
verhoudingen te krijgen, uw mede-
werking aan de taxateur te verlenen.
In principe worden door de taxateurs
alle percelen afzonderlijk getaxeerd.
Dit betekent niet dat alle woningen
ook van binnen bekeken zullen wor-
den. Wanneer een aantal woningen
qua grootte, ligging, indeling, bouw-
jaar enz. gelijk is, zullen slechts enkele
van deze woningen getaxeerd wor-
den. De getaxeerde waarde van deze
woningen zal ook gelden voor de ver-
gelijkbare woningen. Nadere inlich-
tingen kunnen verkregen worden bij
de afdeling financiën ter secretarie,
tel. 2323 tst. 16.

Medler-tol-feest voor
de zestigste maal
De Oranje-commissie "M^fcpr-tol"
organiseert in het laatste weeTraid van
juni voor de zestigste maal de beken-
de Medler-feesten.
Vrijdag 28 juni word de festiviteiten
ingezet met een gezellige avond. Dit-
maal niet een toneelavond, maar de
commissie heeft de gebroeders Eijkel-
kamp bereid gevonden die avond naar
Medler te komen. Ook de Zwaogers
uit Lichtenvoorde zijn van de partij,
en natuurlijk 't Medler Trio. Burge-
meester Vunderink opent zaterdag 29
juni officieel het feest en zal het eerste
schot op de vogel lossen.
Voorafgaande aan genoemde festivi-
teiten organiseert de commissie op za-
terdag 22 juni weer de bekende
avond-wandeling door de bossen van
De Wiersse, 't Onstein en 't Medler.

AbvaKabo
De vergadering van de ABVA-KABO
afdeling Vorden-Hengelo heeft vast-
gesteld dat een mogelijke privatisering
(uitbesteding van alle werkzaamhe-
den) van de buitendienst gemeente-
werken van de gemeente Vorden geen
zoden aan de dijk zet. Tot nu toe blijkt
uit niets dat privatisering ook daad-
werkelijk geld oplevert. Door het werk
uit handen te geven verliest de ge-
meente Vorden de beheersing over de
kosten.
Hiervoor zal een speciale kostenbe-
waarder nodig zijn. De vraag blijft of
deze kosten opwegen tegen de op-
brengst van het uitbesteden. Een zeer
twijfelachtige aangelegenheid. Er be-
staat onder het personeel van de bui-
tendienst dan ook grote onrust over
hoe hun dienst er in de toekomst uit
zal gaan zien.
Een extra knelpunt in de toekomst zal
in het kader van de privatisering de
opheffing van de gemeente Warns-
veld zijn, immers wordt op deze wijze
de deur gesloten voor overname van
personeel dat thans werkzaam is bij de
buitendienst van die gemeente.
Naar het oordeel van de vergadering
stapt het college in een gat, waarvoor
de burger in de toekomst moet gaan
betalen. De ABVA-KABO afdeling
Vorden-Hengelo zal er bij het college
op aandringen om zo spoedig moge-
lijk het betreffende personeel en de
bonden volledig te informeren en de
discussie over de privatisering aan te
gaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerk open op "werkdagen"
Blijkens de ervaring van de laatste ja-
ren bestaat er bij toeristen en vacantie-
gangers in het zomer-seizoen veel be-
langstelling voor het interieur van de
eeuwenoude Vordense Dorpskerk.
Daarom is ook nu weer besloten deze
kerk open te stellen voor bezoek, maar
dan wel op vaste tijden.
Die tijden zijn: dinsdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur; woensdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur.
Een groep dames en heren gemeente-
leden heeft zich weer beschikbaar ge-
steld als gastheer en gastvrouw op te
treden. De openstelling van de Dorps-
kerk op genoemde werkdagen duurt
tot donderdag 12 september.
Wilt u uw gasten of de u bekende va-
cantiegangers op deze mogelijkheid
wijzen?

Geslaagd weekend van
de kerkelijke jeugdclubs
Het afgelopen weekend was de afslui-
ting van het clubseizoen van de geza-
menlijke gereformeerde en hervorm-
de jeugdclubs. Sinds jaren gebeurt dit
in de vorm van een kampweekend.
Dit jaar vertrokken vrijdagavond ca.
35 kinderen plus leiding op de fiets
naar kampeerboerderij "Erve Har-
kink" onderaan de Lochemse Berg.
In deze prachtige omgeving genoten
zij van het schitterende weer. Na een
wat onrustige nacht ging men de vol-
gende dag aan de slag. De bedoeling
was een eigen "volk" te maken, o.a. in-
dianen, arabieren, eskimo's, chinezen
enz. Hiervoor moest kleding, een
hoofddeksel of masker, een eigen
vlag, paspoort en insigne gemaakt
worden.
Ook was een opdracht om een eigen
volkslied te maken. Tussendoor wer-
den er allerlei spelletjes gedaan, 's
Avonds was er een gezellige avond,
waarop iedere groep zijn volkslied ten
gehore bracht, verwerkt in een toneel-
stuk.
De volgende dag stond er na een och-
tendwijding een speurtocht op het
programma. Hierna viel er aan een
waterballet niet te ontkomen. Dolle
pret! 's Middags brachten we natuur-
lijk een bezoek aan de Zwiepse Witte
Wieven. Om vijf uur was iedereen
moe, warm maar voldaan weer in Vor-
den terug.
De clubs beginnen weer in september.
Ook dan staan er tal van startactivitei-
ten op het programma voor de jeugd
van 6 tot 16 jaar.

GEBOREN: Johannes Franciscus
Waarle; Carlien Wilhelmina Maria
Nijenhuis.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: P.M. Zoerink en J.G.H.
Oltvoort; Th.J.H. Nicaise en J.L. van
de Zand.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. R. van Oosten
uit Warnsveld.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. G.A. Brinks,
Zaltbommel. 19.00 uur ds. G. Peddemors,
Beekbergen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 8 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel.
1277. Verder hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 juni H.H. Vaneker, Vorden. Tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wolters, telefoon 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mrd. 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Twee nieuwe dominees naar Vorden
Zondag 28 juli wordt drs. K.H. W. Klaassens als predikant in Vorden bevestigd
Het is lang geleden dat er in een domineesgezin in Vorden een
baby werd geboren. In augustus aanstaande zal dat sinds jaren
weer het geval zijn. Drs. K.H. W. Klaassens zal nl. op zondag 28
juli als Nederlands Hervormd predikant in Vorden worden be-
vestigd.

De 27-jarige toekomstige Vordenaar
is gehuwd en heeft twee kinderen.
Marianne (bijna vier) en de 2-jarige
Petra. In augustus hoopt mevr. Klaas-
sens haar derde kind ter wereld te
brengen. De familie Klaassens komt
al begin juli vanuit Vriescheloo naar
Vorden toe. "Eerst de rompslomp
rond de verhuizing regelen, een paar
weken vakantie en dan ons voorberei-
den op de nieuwe taak", aldus drs.
Klaassens.

Brussel

Evenals zijn echtgenote werd de heer
Klaassens in Driebergen geboren. Hij
doorliep hier de lagere school, waarna
hij zijn middelbare schoolopleiding bij
de Rijksscholengemeenschap in Zeist
genoot. De studie theologie volgde hij
in Brussel. Om precies te zijn aan de
Protestantse Theologische Faculteit.
Drs. Klaassens hierover: "Studeren
voor theologie aan de Universiteiten
in Nederland geeft namelijk zo'n twee
jaar vertraging. Hier in Nederland
moet je nl. eerst een vooropleiding
volgen. In Brussel krijgje naast de vak-
ken Grieks en Latijn tegelijkertijd de
theologische vakken. Vandaar mijn
voorkeur voor Brussel. Ik heb daar ge-
studeerd van 1975 tot 1984 en heb daar
mijn licentiaat (vergelijkbaar met dok-
toraal) behaald. Vandaar dat ik drs.
voor mijn naam mag zetten", aldus de
heer Klaassens.

Proefschrift

Op dit moment is hij nog bezig met
een proefschrift over het Pinkster-
feest. "Een proefschrift gebaseerd op
het oude Joodse Oogstfeest en hoe de
lijnen worden doorgetrokken naar het
huidige Pinksterfeest", zo verduide-
lijkt drs. Klaassens. Hiervoor zal hij in
de toekomst vanuit Vorden één dag
per week zijn studie vervolgen. Toen
drs. Klaassens nl. in 1979 als pastoraal
werker in Vriescheloo werkzaam
werd deed hij dit in combinatie met
zijn studie in Brussel.

"Het besluit om predikant te willen
worden ontstond tijdens mijn middel-
bare schoolopleiding toen ik in Drie-
bergen tevens aktief was op het gebied
van het Kerkelijk jeugdwerk."
Vorig jaar november werd drs. Klaas-
sens in Vriescheloo als predikant be-
vestigd. Hij ziet zich in zijn hoedanig-
heid als dominee als een partijgenoot
van Jezus Christus, zoals hij het zelf
omschrijft.

In eerste instantie wilde de familie
Klaassens helemaal niet weg uit Vrie-
scheloo, een plaats in de provincie
Groningen, op de grens met Drente.
"We hebben een prachtig huis en een
fraaie zelf aangelegde tuin. Zo mooi
krijgen we het nergens".

Waarom dan toch naar Vorden?
Drs. Klaassens: "Ik heb het gevoel ge-
kregen van er wordt in Vorden op mij
gewacht. Op een andere wijze kan ik
het eigenlijk niet omschrijven", aldus
drs. Klaassens die net als zijn toekom-
stige mede-collega graag tuiniert,
leest en bovendien graag in de natuur
vertoeft.

Ds. H. Westerink eind augustus/begin september naar Vorden
Zo eind augustus/begin september (de juiste datum is nog niet be-
kend) zal ds. H. Westerink uit Hemmen als Nederlands Hervormd
predikant in Vorden worden bevestigd.
Ds. Westerink is thans werkzaam in het plaatsje Hemmen, onder
de rook van Zetten in het Betuwse.

"Hemmen is in feite maar een plaats
met circa 200 inwoners. Voor de kerk
heeft het echter een streekfunktie. Zo
rondom Hemmen zijn diverse ge-
meenten waar de zogenaamde 'Zwar-
te Kousen Kerk' overheerst. Er zijn
verschillende mensen die dit geloof
'te zwaar1 vinden en daardoor naar on-
ze kerk komen", zo verduidelijkt ds.
Hemmen.

dra, Miranda, Riet en Arjanne zijn de
dochters, terwijl zoon Johannus het
kwintet kompleteert.

Zwervend leven

Ds. Westerink is in zijn leven nogal
eens verhuisd. "Mijn vader was aan
het onderwijs verbonden en werd di-
verse keren elders benoemd, vandaar.
Je kunt daarom gerust stellen dat ik
een zwervend leven heb geleid".
Geboren in Elburg vertrok de 1-jarige
toekomstig predikant met zijn ouders
naar Hoogeveen. Hier doorliep hij de
lagere school. De middelbare school-
opleiding werd in Zutphen gevolgd.
De Westerinks waren in die tijd name-
lijk in Rheden neergestreken. De stu-
die theologie werd aan de Rijksuniver-
siteit in Utrecht gevolgd.

De 40-jarige predikant is gehuwd en
heeft vijf kinderen variërend in de
leeftijd van 2 tot en met 13 jaar. Jacon-

groe

"Tijdens de studie in Utrecht nam ik
definitief het besluit om predikant te
worden. Als kind had ik er wel eens
over nagedacht en na de lagere school
hieldi^kr rekening mee. Aan het eind
van (^middelbare school moest ik
een keuze maken, toen was het echter

nog steeds niet definitief. Je kunt ge-
rust zeggen dat één en ander zich in
een rustige groei heeft voltrokken", al-
dus ds. Westerink. Toen zijn studie in
1970 was voltooid werd hij beroepen
in het Brabantse Oudenbosch. Hier
verbleef hij vijfjaren. In 1976 vertrok
het gezin Westerink naar Driel waar
hij tot 1980 als predikant werkzaam
was. Vanaf die periode tot heden dus
in Hemmen.

Toen kwam er dus op gegeven mo-
ment de vraag om in Vorden als predi-
kant te komen werken. Ds. Westerink:
"Er volgden enkele gesprekken, een
kennismaking met de huidige predi-
kant en de Hervormde gemeente in
Vorden. Kortom, Vorden lijkt ons een
goede plek om te werken".

Ds. Westerink omschrijft zich zelf als
een predikant die probeert Bijbels te
zijn. De rest komt er al of niet uit
voort. De gemeente zie ik als een ge-
meenschap, een geweldige 'ruimte'
om in te werken", aldus ds. Westerink.
De familie Westerink komt in de voor-
malige woning van ds. Veenendaal,
naast de Wehme. Jfe

Het werken in de moestuin, het verza-
melen van oude prenten, veel lezen,
dat zijn zo'n beetje de dingen die door
ds. Westerink als hobby's worden om-
schreven. Hij heeft ti|̂ n de bedrij-
ven door psychologie^^tudeerd en
heeft daarin z'n kandidaats gedaan.

Uw Weekblad Contact is aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsblad

Pers, welke dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. In onze speciale uit-

gave „Contact speciaal" hebt u al kunnen lezen dat de hele pagina van

het Rode Kruis ook in dit kader gepubliceerd werd. In dit nummer

hebben wij een leuke wedstrijd de z.g. „Goed-Nieuws-Wedstrijd".

Ook hieraan zijn leuke prijzen verbonden. Doe uw best.

De Redactie.

Wedstrijd van het Contact:

Meld uw eigen goede nieuws
"Als ik de baas zou zijn van het Journaal dan werd meteen het nieuws

een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een stukje lie-

ver, want ik negeerde alle narigheid totaal...".

Weet u het nog, van de "Kinderen voor Kinderen" die dat een tijdje te-

rug op televisie zongen?

"Er is een tandarts in Den Haag die niemand pijn doet bij het boren.

Na een zware operatie kan een dove man weer horen. Jos de Bruin

van 13 jaar heeft zich vandaag voor 't eerst geschoren. De hond van

tante Jo heeft negen kinderen gekregen. Een gratis taxi die de kinde-

ren naar school brengt in de regen. Kinderbedtijd wordt verschoven

van half acht naar kwart voor negen".

Zou u dat ook weieens willen? Uw eigen goede nieuws leveren. Vro-

lijke berichten maken, als tegenwicht voor de ernst van alledag die

zijn weerslag vindt in de media. Ook in uw streekkrant.

Zou u dat ook weieens willen? Wel, het eerste goede nieuws is dit: dat

kan. Deze krant gaat de komende maanden een aantal keren uw ei-

gen goede nieuws brengen. Nieuws dat u nou eens in de krant zou

willen zien, omdat het zo positief afsteekt tegen alles wat er normaal

te melden valt - en dat is lang niet altijd wat goeds. Berichten die je an-

ders nooit ziet in de pers. Informatie die we zouden kunnen brengen

als we de werkelijkheid eens een keertje naar onze hand konden zet-

ten.
U kunt zelf kiezen: leuke, onverwachte, originele voorvallen die u

zelf hebt meegemaakt of - nog beter - die u hebt bedacht. Iedereen

kan mee doen, kinderen natuurlijk ook. Schrijf uw goede nieuws op.

Laat uw fantasie de vrije loop. Hoe ziet uw Goed-Nieuws-Krant eruit

als u het voor het zeggen hebt?

Onze krant organiseert deze "Goed-Nieuws-wedstrijd" voor de lezers

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan dit jaar van de Nederlandse

Nieuwsbladpers (NNP), de landelijke belangenorganisatie van

nieuwsbladuitgevers, waar ook deze krant lid van is. Daarom moeten

inzendingen - met vermelding van uw naam en adres én de naam van

de krant waarin u dit bericht gelezen hebt - ook naar de NNP worden

opgestuurd. Het adres is: De Nederlandse Nieuwsbladpers, Postbus

29713, 2502 LS 's-Gravenhage.

Inzendingen tot uiterlijk 7 juni met vermelding van: Goed-Nieuws-

Krant.
Een speciale jury zal daarna de inzendingen beoordelen en een keus

doen, welke berichten in aanmerking komen voor bekroning en voor

publikatie in de deelnemende kranten. De wedstrijd geldt namelijk

ook voor lezers van veel andere nieuwsbladen in ons land, die aan de-

ze aktie meedoen. De leukste en origineelste inzendingen worden

opgenomen in de afleveringen van de Goed-Nieuws-Krant die de ko-

mende zomer in de deelnemende kranten verschijnen. Bovendien

worden er de volgende prijzen voor uitgeloofd:

Ie prys f 500,-; 2e prys f 250,-; 3e en 4e prys f 100,-; 5e prys f 50,-.

Drie-weekenden-tournooi Ratti
had uitstekend begin
De nieuwe tournooi-commissie van de sportvereniging Ratti kan op
een uitstekend debuut terugblikken. Stralend weer, een strakke or-
ganisatie en veel inzet van de vele voetballers kenmerkten de afgelo-
pen twee toernooidagen. Zaterdag-ochtend werd het toernooi inge-
zet door de E-pupillen van Voorst, SVBV, Ratti, Steenderen en Pax.
Het team van Pax was op het allerlaatste moment ingevallen voor
het afzeggende Terborg.

Dit team, spelend met een handicap
van twee doelpunten, omreden enige
spelers met kop en schouders boven
de tegenstanders uitstaken, wist onge-
slagen de eerste plaats te behalen.
Steenderen behaalde de tweede
plaats, terwijl de Ratti-pupillen de der-
de plaats verwierven. De fairplay-cup
was voor de ploeg van Voorst. Voor al-
le elftallen was door Uiterweerd B.V.,
zaal Schoenaker, Proathoes Linde be-
kers beschikbaar gesteld.
Zaterdagmiddag kwamen acht elftal-
len op de velden. In poule twee werd
Sporclub Ambon als overwinnaar ge-
vierd. In poule l eindigden Ratti l,
Boswinkel l en Eefde 3 gelijk. Dat
werd strafschoppen nemen. Keeper
Rutgers van Ratti zorgde ervoor dat
zijn ploeg in de finale kwam. Deze fi-
nale-wedstrijd tegen Ambon eindigde
onbeslist, zodat opnieuw strafschop-
pen moesten worden genomen en
weer was het Ratti die als overwinnaar .
tevoorschijn kwam en in het bezit
kwam van de fraaie beker van Wei-
koop. De beker van Visser Mode ging
dus naar Sp. Ambon.
Zeelos 4 en Boswinkel l verwierven

de bekers, aangeboden door Weulen
Kranenbarg B.V. en Bakkerij Schu-
rink. De fairplay-cup werd door de
scheidsrechters toegewezen aan Sp.
Ambon, welke cup beschikbaar was
gesteld door Loodgietersbedrijf Fons
Jansen.
Doetinchem 5 keerde zondagmiddag
met twee bekers huiswaarts. Als win-
naar van het tournooi kreeg de ploeg
niet alleen de fraaie beker van Barend-
sen B.V, bovendien kwam het in het
bezit van de fairplay-cup, aangeboden
door Drukkerij Weevers B.V
Wolfersveen 2 eindigde achter Doe-
tinchem, terwijl Grol 9 derde werd en
Rati 2 vierde. De Siemerink-bokaal
ging dus naar Grol, terwijl Ratti blij
was met de trophe, aangeboden door
Café Uenk.

Het drie-weekenden-tournooi krijgt
a.s. zaterdag en zondag een vervolg.
Zaterdagochtend komt de C-jeugd in
aktie, des middags de B-jeugd, terwijl
a.s. zondag tien elftallen, uitkomend
in de vijfde klas, het tournooi vervol-
gen, waaronder Ratti 3, Ratti 4 en Vor-
den 7.

Tournooi-successen
Na afloop van het Ratti-tournooi kwa-
men de dames van Ratti nog even uit-
blazen van het door s.v. Zutphen ge-
houden tournooi. Met twee bekers
kwamen de dames uit Zutphen terug.
Een beker voor de behaalde eerste
plaats en voorts de fairplay-cup.
Ook de B-junioren van Ratti hadden
succes op het door Warnsveldse Boys
georganiseerde tournooi. Tweede
plaats werd aldaar behaald en voorts
kreeg ook deze Ratti-ploeg de fair-
play-cup uitgereikt.

Robur et Velodtas
terechte winnaar
Jeugdtoernooi Vorden
In een zeer aantrekkelijke wedstrijd
heeft het B-team van Robur et Veloci-
tas uit Apeldoorn in de finale van het
door de v.v. "Vorden" georganiseerde
Jeugdtoernooi een verdiende 3-0 zege
behaald op Enschedese Boys. Bewon-
derenswaardig de inzet van beide
ploegen.
De jeugdcommissie van Vorden had
deze zondag voor een aantal aantrek-
kelijke teams gezorgd. In de strijd om
de vijfde en zesde plaats won Vorden
met 1-0 van Overwetering. Vitesse te-
gen Sp. Enschede eindigde in 1-1.
Door de strafschoppen beter te benut-
ten werd Vitesse uiteindelijk derde.
Na afloop reikte de voorzitter van het
jeugdbestuur van Vorden, de heer H.
de Jonge, de prijzen uit.
Voor het toernooi een aanvang nam
werd één minuut stilte in acht geno-
men ter nagedachtenis van de ramp in
het voetbalstadion te Brussel.

Weekend Den Haag
B-junioren Ratti
De B-junioren van de s.v. Ratti zijn in
het afgelopen Pinksterweekend naar
Den Haag geweest. Vrijdag werd 's
avonds een strandwandeling ge-
maakt. De volgende dag bracht de
groep een bezoek aan v.v. D.E.H, uit
Rotterdam, 's Morgens werd men
door het jeugdbestuur van D.E.H.
ontvangen.
Na een wandeling gemaakt te hebben
door de Maastunnel werd de Euro-
mast bezocht, 's Middags stond een
rondvaart door de Rotterdamse haven
op het programma, waarna men te-
rugkeerde naar de kantine om geza-
menlijk met de B-jeugd van D.E.H,
een maaltijd te nuttigen,
's Avonds werd de Kuip bezocht, jam-
mer dat de wedstrijd Feyenoord -
AZ'67 een saaie bedoening werd. De
dag werd gezellig afgesloten in café 't
Buisie. De leiding van s.v. Ratti be-
dankte het jeugdbestuur van D.E.H.
voor deze voortreffelijke dag, de B-
jeugd en leiders van D.E.H, kregen
een herinnering in de vorm van een
bordje met inscriptie.
Op zondag ging de groep naar het
strand. De avond werd gevuld met het
bekijken van enkele video-films waar-

onder de video-opname van de feesta-
vond van de s.v. Ratti. Op de laatste
dag werd er gevoetbald tegen de v.v.
Wassenaar. Deze wedstrijd werd ver-
diend gewonnen met 3-1. De aan-
komst op de Kranenburg werd wat la-
ter dan stond gepland, omdat men
voor het verkeersplein Velperbroek in
een 8 km lange file kwam te staan. Ie-
dereen ging vermoeid maar uiterst te-
vreden naar huis.

Familie Stokkink wint
zaalvoetbaltoernooi
De zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
organiseerde zaterdag in de sporthal 't
Jebbink een zaalvoetbaltoernooi voor
familieteams. De belangstelling hier-
voor was groot.
Twaalf families hadden zich opgege-
ven. De ploegen waren over twee pou-
les verdeeld. In poule A werd de fami-
lie Stokkink winnaar met de familie
Bongers op de tweede plaats.
In poule B ging de eerste plaats naar
de familie Rouwen; tweede werd de
familie Heuvelink.
In de strijd om de derde plaats zege-
vierde de familie Heuvelink met 3-2
over de familie Bongers. De familie
Stokkink werd uiteindelijk kampioen
van Vorden door met 1-0 van de fami-
lie Rouwen te winnen.

Eerste plaats
Zwemclub Vorden '64
De zwemafdeling van "Vorden '64" is
erin geslaagd om met 85 punten win-
naar te worden bij het rekreatieve
zwemmen. Dit gebeurde na een span-
nende nek- aan nekrace met de ploeg
uit Laren dat met 81 punten de twee-
de prijs in de wacht sleepte; 3 Steende-
ren 77 punten; 4. ABS 53 punten.

Programma gouden
zwembad rond
Voor de open dagen, ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het
zwembad "In de dennen" heeft de
commissie van voorbereiding thans
het definitieve programma rond. Dit
luidt als volgt: zaterdag 8 juni gehele
dag bad open (gratis entree), 's Mid-
dags serenade muziekvereniging
"Concordia" en een muzikale show;
officieel herdenkingsgedeelte; optre-
den van de "Hanrico's" uit Aalten. Zij
brengen komische acrobatiek en
springen van de springplank in kledij
anno 1935; optreden van de "Speedy
Tramps" met een clownsact. De gehe-
le dag is er nieuw spelmateriaal in het
water.
Zondag 9 juni 's middags bad open
(gratis entree); optreden van "De
Achtkastelendarpers" onder leiding
van Joop Lauckhart. Zij brengen Ege-
lander-muziek. Beide dagen is er een
expositie van oude foto's die op het
zwembad betrekking hebben en een
expositie van binnengekomen teke-
ningen.
Voor alle bezoekers aan het bad wordt
een jubileumsticker overhandigd.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

CARLIEN
Haar doopnamen zijn:
Carlien W/ïhe/mina Maria

Harrie Nijenhuis
Warna Nijenhuis-

Schuppers
Mark

7251 MZ Vorden,
30 mei 1985
Kostedeweg 1
telefoon 6463.

Hierbij zeggen wij familie, bu-
ren, vrienden en kennissen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen.

JAN EN FENNEKE
KORNEGOOR

Kostedeweg 10, Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken, die
in welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest ons tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

K. HOETINK
J.M. HOETINK-

KLEIN WINKEL

't Hoge 13, Vorden.
Juni 1985.

In plaats van kaarten.

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeaus
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

D.G. WESSELINK
en

A.H.W. WESSELINK-
SCHEFFER

7251 DP Vorden
Zutphenseweg 127, Vorden.

Gaarne willen wij langs deze
weg iedereen hartelijk bedan-
ken voor het medeleven dat we
mochten ontvangen na het
plotseling overlijden van mijn
lieve man en onvergetelijke va-
der en opa

KARELVOLKER

Minie Volker-Smithuis
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juni 1985
Mispelkampdijk 12.

Open huis en rommel-
markt op vrijdag 14 en zater-
dag 1 5 juni:
Dierentehuis
"DEBRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld.

Restant tuinmeubelen te-
gen zeer lage prijzen.
BAZAR SUETERS
Ruurloseweg 91
Dorpsstraat 15.

GERRITHARMSEN
en

MARIANNE BERENDS

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op 13
juni 1985 in Gemeentehuis "Kasteel
Vorden "om 13.45 uur.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur bij Zaal
Concordia te Hengelo G/d.

Julianalaan 14,
7255 EE Hengelo Gld.

\
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In plaats van kaarten.

Onze ouders:

W.A.J. LICHTENBERG
en

C.P.M. LICHTENBERG-HILDERINK

hopen op 15 juni a. s. hun zilveren huwelijks-
feest te vieren.

Deze dag willen wij openen met een
Eucharistieviering uit dankbaarheid om
13.30 uur in de parochiekerk St. Antonius.
van Padua te Kranenburg - Vorden.

De kinderen Lichtenberg.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg - Vorden.

> Vorden juni 1985
„ 't Waar/e ", Lindeseweg 9.
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1960-1985
*
x Op 16 juni a.s. hopen wij met onze kinderen
() ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Blij en gelukkig dat wij dit mogen beleven, zal
er uit dankbaarheid een H. Mis worden
opgedragen om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Wifibrordus te Ruurlo.

iReceptie is van 14.30 tot 16.30 uur in café-
restaurant "de Keizerskroon", Dorpsstraat
15, 7261 AT Ruurlo.

\ IET JEENJAN HARTMAN
\ *
\ Dorpsstraat 3
l 7261 AT Ruurlo. \
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Onze moeder en oma

RUESINK-POORTERMAN

hoopt D. V. 9 juni haar 80ste verjaardag te
vieren.

Wij willen dit samen met buren, familie en
kennissen vieren op 10 juni, 's avonds vanaf
19.45 uur in zaal de Herberg te Vorden.
U bent allen van harte welkom.

Haar dankbare kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 1985
De Horst 7.

Voor de vele blijken van medeleven, die wij van U per-
soonlijk of schriftelijk mochten ontvangen na het over-
lijden van mijn lieve man en onze vader en opa

HENDRIK JAN MEMELINK

betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
J.G. Memelink-Burkink.

Algemene vergadering CDA

Minister Brinkman
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur komt maandag 10 juni in
het Dorpscentrum spreken over:
"Van verzorgingsstaat naar
Verzorgingsmaatschappij".
Ook behandelt hij de actuele
politiek.
Aanvang 20.00 uur.
Een ieder is hartelijk welkom.

Gastgezin gezocht
Voor één van onze stagiaires, afkomstig uit
België, zoeken wij een representatief en
hartelijk gastgezin in Vorden of één van de
omliggende plaatsen.
Gedurende 2 maanden wil bedoelde
student graag opgenomen worden in het
gezinsleven, teneinde de Nederlandse taal
en cultuur beter te leren kennen.
Wanneer u bereid bent - uiteraard tegen
vergoeding - om gedurende acht
werkweken (weekenden uitgezonderd)
gastgezin te zijn voor onze stagiair, kunt u
dan contact met ons opnemen?

Sorbo-Nedac b. v.
Nieuwstad 28a - Vorden - Tel. 05752-1773
ter attentie van de heer W. Grievink.

Bouwvakvakantie 1985
Tijdens de bouwvakvakantie is de

winkel de gehele vakantie open.

Bestellingen wel VROEGTIJDIG

opgeven tot en met 3 juli liever

niet later!

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
>ster schilders

uurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

f^rchitektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 7 juni a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.
tel. 05753-1975

Hengelo Gld., juni 1985
Kerkekamp 16.

reisbureaus

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen'Jriumfin

BH al vanaf f 19.95 bij:

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN - TEL 05752-1971

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931 %

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Te koop: alle soorten kool-
planten.
(Geënte komkommerplanten
nog in voorraad).
GEBR. KETTELERIJ B.V.
Zutphenseweg 64, Vorden.

Loloballen t/m zaterdag
f25,-.
BAZAR SUETERS
Ruurloseweg 91,
Dorpsstraat 15

Gezocht: een oppas voor 2
kinderen en bereidheid tot
licht huishoudelijk werk, voor
2 middagen per week.
Brieven onder nr. 11-1
Bureau Contact.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-fcomp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

6-6 t/m 8-6

Verse worst
per kg

Saucijzen
per kg

VOOR DE BOTER HAM:

Kookworst
100 gram eigen fabrikaat

7,48

8,48

0,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

'qe juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Aangeboden: Koolplanten; Koolrabi; Broccoli;
Slaplanten; Tomatenplanten; Perkplanten;
Vaste planten in soorten; Potgrond en tuinturf;
Land- en tuinbouwzaden; Grondonderzoek
t.b.v. land- en tuinbouw.

rn 1A1.~. _~1_ - Vellerdwarsdijk 3ra. Westendorp 72enuRuur(o.T«».o67se-2if

Specialiteiten-restaurant

De Chinese Muur
Raadhuisstraat 1 - Telefoon 05753-3722

Hengelo (Gld.)
Openingstijden van maandag t/m
zondag van 12.00 - 22.00 uur.
Ook geopend op zon- en
feestdagen.

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Ti-pang-gerechten
Verse ananas, met vlees of kip
(wordt geflambeerd op tafel
geserveerd).
Vogel nest.

RESERVEREN: TELEFOON 05753-3722.

Deze week bij:

Vishandel van de Groep
uit Spakenburg.

De echte Hollandse nieuwe
per stuk 2,25 en 5 voor 10,—

Verse IJsselmeerpaling en
verse gerookte IJsselmeerpaling
tegen dagprijs

EN VERDER VELE SOORTEN WARME GEBAKKEN VIS.

EXTRA RECLAME:
Makreeltje 1,-
Spekbokking 1,-
en gebakken bokking 1,25 per stuk 5 voor 5,-

Vishandel van de Groep
Spakenburg.

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hypotheekrente thans vanaf 6,9%
Uw vertrouwde adres in Vorden.



A.s. vrijdagavond 7 juni

,
Vorden

Vanaf ca. 22.00 uur speelt in het café de groep

„DOUBLÉ X"
(6-mans formatie inkl. 2 zangeressen).

Vrij entree.
Toegang onder voorbehoud.

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES l/
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martei
steeds Jotltreffrnd!

Zutphenseweg -Vorden

GEiMI M
VORDEiN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
1. met ingang van vrijdag 7 juni 1985, gedurende één
maand voor een ieder ter visie liggen de door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij hun besluiten van res-
pectievelijk 26 maart 1985, no. RO84.4021/5-ROV/
G5208; 1 mei 1985, no. RO84.401 6/5-ROV/G5208
en 1 mei 1985, no. R084.4019/5-ROV/G5208 goed-
gekeurde bestemmingsplannen:

"Vorden-Kom 1984, no. 2" (betreft wijziging lokatie
van een nog te realiseren benzine-verkooppunt na-
bij de "Welkoop"-winkel aan de Stationsweg);
"Buitengebied 1983, no. 1" (fietscrossbaan aan de
Joostinkweg/hoek spoorlijn);
"Buitengebied 1984, no. 3" (instruktiekas ten be-
hoeve van het landbouwonderwijs op een perceel
ten oosten van het toegangsweggetje naar het langs
de Rondweg gelegen garagebedrijf).

BEROEP.
Aangezien noch bij de gemeenteraad noch bij Gedepu-
teerde Staten bezwaren zijn ingediend, kunnen alleen
de gemeenteraad en de Inspecteur van de Ruimtelijke
Ordening nog in beroep komen bij de Kroon gedurende
bovengenoemde termijn van één maand.

2. het door de gemeenteraad van Vorden bij het besluit
van 25 september 1984 vastgestelde en door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland d.d. 2 april 1985 goedge-
keurde bestemmingsplan "Vorden 1975/1984, no 1"
inmiddels onherroepelijk is geworden.
Genoemd plan ligt voor een ieder ter visie.

Vorden, 6 juni 1985.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantojfeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

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

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

2 Krop sla _ 1,25
Nieuwe aardappelen . m,-, 1,25
Mooie bloemkool 2,98
Granny's (§ 3.45

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Speciaal aanbevolen
voor het weekend

APPELFIAPPEN
: 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

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

DIERENPENSION

'De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:
Dierentehuis "De Bronsber-
gen", Bronsbergen 10, Warns-
veld. Tel. 05750-20934.

Houten
hordeuren
Op maat gemaakt
nu voor 69,50

Horramen
vanaf 19,80

Nu ook rolhorren.
Timmerbedrijf-
Timmerwinkel

HenkFrericks
Burg.Galleestr.36
Vorden
Tel. 05752-3376

Algemene Vergadering
van de Rabobank

te Vorden
De Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Vorden" B.A.
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene vergade-
ring die gehouden wordt op maandag 24 juni 1985 om 20.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Verkorte agenda

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1984
• Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmede de jaarrekening 1984 liggen vanaf heden op het hoofd-
kantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank 13

Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heeft de bank met de
daar soms het patent op?

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
Hatentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een

ii te over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de reken;
i kan dat oplopen tot zelfs f*°/ Heeft u uw spaargeld toch nodig,

voor welk doel dat maakt u ze 9 /o kunt u dat vrij opnemen zonder enige
beperking. En d Mag zo'n prima rekening een

^

PATENflRÊKENING

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zon je zeggen van tref/

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Sladsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek Penstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselern^^42 - 't Ribbell: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk Twekkelerplem 40
Klein Driene Schubertstr^^BNijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Olterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decani|eweg 3

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

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

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w(|docn
veel voor u

wij geven
woonadvtezen

wij komen
de nmst nemen

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wq leveren
bquthute

©J

vloerbedekking

POELIER
HOFFMAN

Kuikenpoten
perkg

Kuikens
perkg

DE VALEWEIDE

Salvia's, vlijtig liesje
en agratum 4 voor 3,-

Per volle doos
a 24 stuks van 1 soort slechts l Z,üU

Diverse soorten winterkool, groene kool,
witte kool, spruitkool, rode kool.
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Raadsvergadering dinsdagavond 4 juni
Felle kritiek op wethouder Geerken
CDA-wethouder J.F. Geerken heeft zich dinsdagavond in de raad
van Vorden in allerlei bochten moeten wringen toen hij vanuit de
raad (WD en PvdA) kritiek te slikken kreeg bij zijn toelichting op
een raadsvoorstel met betrekking tot schade die aan een aantal we-
gen is ontstaan. Met name werd de wethouder verweten geen goed
beleid te voeren.

drietal wegen bezig is. Met betrekking
tot het schaven van zandwegen zei de
heer M. Groen (WD) dat hem ter ore
is gekomen dat de gemeente soms
wegen laat schaven die nog niet

nodig zijn en andere overslaat. Op ver-
zoek van wethouder Geerken zal de
heer Groen laten weten wie en wat
hier wordt bedoeld. De raad zal dan
t.z.t. geïnformeerd worden.

De oorzaak was een collegevoorstel
om f255.000,- te voteren voor het in
orde maken van wegen die door de
strenge winter extra schade hebben
geleden en die nu op zeer korte ter-
mijn hersteld moeten worden. Boven-
dien wees de wethouder op een ander
aspekt nl. dat de wegen eerder gaan
slijten door het toenemende zware
verkeer.
De raad leek in eerste instantie geen
moeite te hebben met het voorstel
totdat de heer Geerken in zijn toelich-
ting zei dat een aantal wegen mogelijk
over één of twee jaren wellicht ook
verbreed moeten worden. Na deze
uitleg kreeg Geerken zware kritiek te
verduren.
Socialist A.J. Ploeger opende het
vuur. Hij noemde het voorstel een pa-
niekvoorstel en of het niet verstandi-
ger was het voorstel terug te nemen en
het over drie weken opnieuw in de
raad te brengen. In die tussentijd kan
er dan volgens Ploeger worden uitge-
zocht welke wegen er direkt met het
oog op de toekomstige verbredingen
nu al kunnen worden uitgelicht.
"We vangen met het oog op de kosten
dan twee vliegen in één klap", zo zei
Ploeger.
De heer M. Groen (WD) en E. Bran-
denbarag (WD) waren eveneens van
mening dat het beleid wat de wethou-
der voorstaat kostenverhogend werkt.
De heer Groen stelde voor er in eerste
instantie die wegen uit te lichten die in
elk geval t.z.t. niet verbreed behoeven
te worden.
De heer H. Graaskamp zei namens
het CDA dat zijn fraktie juist de me-
ning is toegedaan dat het college wat
meer vrijheid moet hebben in deze
kwestie. De discussies gingen vervol-
gens onverminderd voort totdat bur-
gemeester Vunderink de vergadering
voor nader overleg schorste.
Na de schorsing deelde burgemeester
Vunderink mede dat de bedoelde we-
gen waarvoor nu geld moet worden
uitgetrokken en die snel moeten wor-
den hersteld tenminste de eerste zes
jaar niet in aanmerking komen voor
verbreding en verdikking.
"Zes jaar is namelijk de levensduur
van de slijtlaag", zo verduidelijkte de
voorzitter.
Voor de wegen die nu vanwege
scheurvorming moeten worden ge-
dicht, hield hij met betrekking tot de

genoemde zes jaar een slag om de
arm.
CDA en WD gingen akkoord, terwijl
de PvdA bij haar eerder ingenomen
standpunt bleef en tegenstemde.
De wegen die versneld zullen worden
uitgevoerd zijn: Tertiaire wegen: Wil-
denborchseweg. Quartaire wegen:
Hackfortselaan, Almenseweg, Hor-
sterkamp. Voor 1985 waren reeds ge-
pland: Mosselseweg en Schonevelds-
dijk.
Overige wegen buiten de bebouwde
kom: Wilmerinkweg, Warkenseweg,
Kerkhoflaan, Schoolhuisweg, Sarink-
dijk, Vosheuvelweg, Beunkstege,
Hekkelderdijk, Strodijk, Maalderink-
weg en Kostedeweg.
Voor 1985 waren reeds gepland: Ga-
zoorweg, Brandenborchweg, Lekke-
bekje en Venhorstinkweg. Tevens
zijn reeds slijtlagen gepland voor Wil-
merinkweg, de Warkenseweg en de
Kerkhoflaan.
Op de kritiek die met name WD-er E.
Brandenbarg had ten aanzien van het
feit dat het college één plaatselijke
aannemer had uitgenodigd om de
werkzaamheden uit te voeren (Bran-
denbarg noemde één en ander slecht
koopmanschap van het college) werd
niet meer gerept. "Je moet je nooit
door de haast laten dwingen", zo had
wethouder Geerken in een eerder sta-
dium al van Brandenbarg te horen ge-
kregen. Burgemeester Vunderink had
voor de schorsing al laten weten dat
de bewuste aannemer kwaliteitswerk
levert en dat de vierkante meter prij-
zen die het college kent gunstig voor
de gemeente zijn uitgevallen.
De heer Brandenbarg kreeg overigens
steun van CDA-er R.J. van Overbeeke
die eveneens vond dat offertes bij
meerdere bedrijven moeten worden
aangevraagd.

Schandaal
De heer H. Tjoonk fraktievoorzitter
van de VVD haalde deze avond even-
eens fel uit naar het college. Volgens
hem was er nog steeds geen spaan te-
recht gekomen van twee jaar geleden
door de raad genomen standpunten
inzake het overnemen van onder-
houd van zandwegen. "Ik vind dit een
groot schadaal", zo sprak Tjoonk.
Wethouder Geerken antwoordde
hierop dat men inmiddels met een

College gaat met Pardij s overleggen
waar kastanjebomen heringeplant
kunnen worden
Het voorstel van het college om de heer Pardijs te verplichten zijn
twee illegaal gekapte kastanjebomen op dezelfde plek te laten her-
inplanten werd door de raad afgewezen. Het college zal nu op ad-
vies van de raad met de heer Pardijs gaan praten om een geschikte
plek te vinden.
Daarvoor had burgemeester Vunde-
rink duidelijk het collegestandpunt
verdedigd. "Worden de bomen nu aan
de rand heringeplant dan is dat ten
aanzien van het landschappelijke
waarde geen logische plek", aldus de
heer Vunderink die in zijn opvatting
gesteund werd door de PvdA. Met na-
me de heer Ploeger verweet de raad
onzorgvuldig handelen.
"Op deze wijze wordt er ruimte gela-
ten aan mensen die in de fout zijn ge-
gaan en die dan elders kunnen herin-
planten. Een vorm van vrijbrief om
iets te bereiken". We bevinden ons op
een zijpad van werkelijke beleidsvoe-
ring zo sprak Ploeger.
De heer H. Tjoonk die het WD

standpunt kenbaar maakte zei er wel
bij dat de beslissing van zijn fraktie
vooreen keer genomen is. "Haalt Par-
dijs weer een dergelijk foefje uit dan
hoeft hij natuurlijk niet meer op ons te
rekenen. Mevrouw Aartsen verduide-
lijkte de opvatting van het CDA onder
het motto "Bomen moeten blijven".
De heer H. Graaskamp (CDA) hield
het college en de raad voor dat je bij
dit soort kwesties oog moet hebben
voor de belangen van de eigenaar.
Burgemeester Vunderink vond dit
een gevaarlijke opvatting. "Dan zou je
dat ten aanzien van de burger ook
moeten zeggen, maar dan kom je wel
op een hellend vlak", zo kreeg Graas-
kamp te horen.

Kosten informatieborden vallen mee
De raadde akkoord om een bedrag van 900gulden uit trekken
voor een dfletal informatieborden met palen. Deze borden zmlen ge-
plaatst worden aan de Zutphenseweg ter hoogte van Villa Nuova,
aan de Horsterkamp vanaf de afslag van de rondweg en één aan de
Ruurloseweg aan de parallelweg ter hoogte van het schildersbedrijf

Aanvankelijk zouden de kosten
f 3900,- bedragen. Burgemeester
Vunderink deelde mede dat er inmid-
dels voldoende adverteerders voor de
borden zijn gevonden. Daardoor viel
de prijs achteraf mee.
De heer Ploeger (PvdA) informeerde
bij het college hoe het staat met het
ontplooien van aktiviteiten ten aan-
zien van het voortbestaan van de
spoorlijn Zutphen-Winterwijk.
Burgemeester Vunderink hoopt bin-
nenkort "materiaal" onder ogen te
krijgen over het gepleegde onderzoek.
In elk geval heeft hij dezer dagen een
gesprek over deze materie en dan zal
hij zo snel mogelijk de commissie voor

Algemeen Bestuur op de hoogte hou-
den.
Wat betreft de arbeidstijdverkorting
die binnenkort op het gemeentehuis
moet worden doorgevoerd werd de
heer Ploeger desgevraagd door ge-
meentesekretaris Drijfhout medege-
deeld dat de commissie voor gemeen-
schappelijk overleg binnenkort bij de
besprekingen betrokken wordt.

De aandachtige lezer(es) onder U zal
in het raadsverslag de namen van de
fraktievoorzitters C. Chr. Voerman
(CDA) en J. Bosch (PvdA) missen.
Beide heren waren deze avond nl. met
kennisgeving afwezig.

Geslaagd
De heer E. Stokkink slaagde te Vee-
nendaal voor het diploma omscholing
voor het vakgebied papier snijden en
voor het diploma vouwen en afwer-
king. Hij genoot zijn opleiding bij
Drukkerij Weevers. Proficiat.

Openbare les
Nutsblokfluit- en
melodicaclub
Zaterdagavond 8 juni vindt de jaarlijk-
se openbare les plaats van de Nuts-
blokfluit- en melodicaclub. Deze
clubs staan onder leiding van Gea van
Zuilekom en Hans Weenk. De bedoe-
ling van deze openbare les is om ou-
ders en andere belangstellenden te la-
ten horen wat de kinderen zoal in een
jaar presteren.

EHBO doet beroep op
sportverenigingen
Voor de plaatselijke afdeling van de
EHBO draait het seizoen al weer op
volle toeren. Verschillende verenigin-
gen doen een beroep op de EHBO,
hetzij voor eerste hulp bij sportevene-
menten of voor de oversteekbeveili-
gers.
De afdeling Vorden doet een beroep
op de leden van de verenigingen en op
de overige weggebruikers de bevelen
van de oversteekbeveiligers op te vol-
gen daar deze bevoegd zijn op straffe
van sanktie aanwijzingen te geven aan

het verkeer. De opleiding van en het
toezicht op de oversteekbeveiligers is
opgedragen aan de plaatselijke politie.

Sparta nieuws
Na een kompetitie van 8 wedstrijden
te hebben geturnd in de klasse jeugd-
turnsters B belandde Sparta in de fina-
le. Zaterdag j.1. was het dan zover en
mochten 6 meisjes onder leiding van
hun leidster mevr. F. Roelofs in de
leeftijd van 8 t/m 15 jr hun kunnen la-
ten zien.

Er is steeds op 4 onderdelen geturnd
en wel op brug ongelijk, evenwichts-
balk, lange mat en paard.
Voor Sparta kwamen uit met de de
volgende uitslagen: cijfers respectie-
velijk voor sprong, brug ongelijk, balk
en lange mat:
Janine Dijkerman 7.30, 7.60, 6.80,
7.90; Sabine Kosse 7.80, 7.90, 7.00,
7.85; Renate Nijenhuis 7.80,8.50,7.65,
8.00; Coby Kolkman 7.00, 7.90, 7.10,
7.80; Giovanna Hartelman 7.10, 7.50,
7.60, 7.60; Kristie Ezerman 7.00, 7.50,
7.40, 7.95.

Reserve was deze middag Fiera Leef-
lang.
Sparta behaalde in het eindklasse-
ment een 5e plaats. De punten van al-
le ploegen lagen erg dicht bij elkaar en
het was dan ook een sportieve en
spannende wedstrijdmiddag die goed
was georganiseerd.

Voor de meisjes nog dit, blijf plezier
houden in het turnen enjullie komen
nóg verder.

Rolf Oosterink wint
motorcross
'Graafschapryders'
Rolf Oosterink is er zaterdagmiddag
in geslaagd om de motorcross die 'De
Graafschaprijders' op het Deldencir-
cuit organiseerde in de A-klasse win-
nend af te sluiten; 2. Jan Koop, Warns-
veld; 3. Tjeerd Stapelbroek, Wich-
mond; 4. T. Harmsen, Vorden.
B-klasse: 1. Marcel Bulten, Vorden; 2.
Joop Wuestenenk, Zelhem; 3. Henk
Bannink, Ruurlo; 4. Gerrit Berend-
sen, Vorden.
Klasse jeug^O/SOcc: 1. Hans Berend-
sen, Hengelo; 2. Angelo Stapelbroek,
Wichmond; 3. Gerben Vruggink, Vor-
den; 4. Dennis Helmink, Wichmond.
Klasse 125cc: 1. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld; 2. Gerrit Pardijs, Vorden;
3. Dick Weustenenk, Hengelo; 4. Jan
Dijk, Warnsveld.
De volgende wedstrijd van 'De Graaf-
schaprijders' vindt plaats op 15 juni.

Avondfïetsvierdaagse
van start
Aan de avondfietsvierdaagse van de
V.R.T.C. "De Achtkstelenrijders" de-
ze week in Vorden organiseert wordt
door plm. 275 personen deelgeno-
men. De start is elke avond vanaf café
het Zwaantje. De deelnemers kunnen
kiezen uit twee afstanden te weten 20
en 35 km. De eerste avond ging de
tocht richting Wildenborch en Ruur-
lo.

Klootschieten
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert zondag 9 juni een kloot-
schietmiddag met begeleiding van de
klootschietver. "De Boggelaar". Dit
zal zijn om 13.30 uur bij café-restau-
rant "De Boggelaar". Men kan zich tot
7 juni opgeven bij Els Abbink, tel.
1528; Ina Broekgaarden tel 1605 of Jan
Hendriksen tel. 6764.

Paarden en Pony
concours
"De Graafschap"
De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" organiseert het komend week-
end een paarden- en pony concours.
Zaterdag 8 juni vindt het concours
voor paarden plaats waaraan door
zo'n 180 paarden zal worden deelge-
nomen, afkomstig van 15 verenigin-
gen. Onder meer dressuurwedstrijden
in de klassen B, L, M en Z.
Het springen in de klassen B, L, M en
Z. De wedstrijden die gehouden wor-
den op de terreinen, gelegen aan de
Schuttestraat bij de boerderij van de
familie Voskamp, beginnen 's mor-
gens. Er vinden tevens de selektie-
wedstrijden voor deelname aan de
Gelderse kampioenschappen plaats.
Op dezelfde terreinen vindt zondag 9
juni het concours voor ponies plaats
eveneens in de rubrieken B, L, M en Z
voor wat betreft de dressuur en het
springen in de klassen B, L, M en Z.

Tevens zijn er afdelings dressuurwed-
strijden voor vier- en achttallen. Kin-
deren tot en met 12 jaar hebben gratis
toegang tot het concours. Boven de'
twaalf jaar betaalt men drie gulden en-
tree.

Mettreyloop
was sukses
De op zaterdag l juni gehouden Met-
treyloop is een gezellig gebeuren ge-
worden. Onder ideale weersomstan-
digheden verschenen er 193 lopers en
loopsters aan de start.
Het tempo lag niet bijzonder hoog,
maar daar was het dan ook een rekrea-
tieloop voor.
Een toenemende warmte zorgde er
voor dat velen gebruik maakten van
een verfrissende douche of een duik
in het zwembad 't Rijsselt.
Op het voetbalveld waar live muziek
voor een prima sfeer garant stond, was
er nog gelegenheid voor een verfris-
sende drank of warme hap, al met al
een geslaagd festijn, dat zeker gepro-
longeerd zal worden. Alle deelnemers
ontvingen een herinnerings vaantje.

Wielrennen
De jeugd van Vierakker/Wichmond
hebben l en 2 juni wedstrijden verre-
den in Tricht en Ulft.
In Tricht werd Mano Waarlo 3e.
In Ulft werd Marjan de Greef Ie bij de
8 jaar; 11 jaar Luco Zonneveld 10e; 11
jaar Sifra Waarlo lle; 13 jaar Netty
Vrouwerff 22e; 14 jaar Mano Waarlo
6e.

Bedrijfstoernooi
touwtrekvereniging
Geheel juist is die naam niet, want
naast bedrijven kunnen ook vereni-
gingen, straten en buurtploegen aan
dit tournooi deelnemen.
Dit tournooi wordt gehouden op
woendag 3 juli. Deelnemers moeten
in de gemeente Vorden wonen en
geen lid zijn van een touwtrekvereni-
ging. De leider van de ploeg maakt
hierop echter een uitzondering.
Een ploeg bestaat uit zeven personen
plus leider. Getrokken wordt echter
met zes personen. Er kan na iedere
nieuwe trekbeurt gewisselcfworden.
Ploegen die inschrijven hebben de ge-
legenheid om onder deskundige lei-

ding te trainen en wel op dinsdag en
vrijdagsavond. Secretaris M. Engel zal
de deelnemers gaarne inschrijven.

• PV. DE BLAUWKRAS
Lossingsplaats Cambrai. Datum 18-5-
'85. Gelost om 8.00 uur. Afstand 303
km. Aantal duiven 285. Tijd Ie duif
12.44.10; tijd laatste duif 13.09.55.
l. Dhr. Kappert; 2. J.A. Eulink; 3. J.A.
Eulink; 4. J.A. Eulink; 5. J.A. Eulink;
6. J.A. Eulink; 7. J.J. v. Gijssel; 8. J.A.
Eulink; 9. H. Boesveld; 10 Chr. Kap-
pert.

• P. V. DE BLAUWKRAS
Wedvlucht St. Quentin d.d. 25-5-'85.
Los 8 uur. Eerste duif 11.46.37. Laatste
duif 12.00.07.
1. Chr. Kappert; 2. Chr. Kappert; 3.
Chr. Kappert; 4. Chr. Kappert; 5. Chr.
Kappert; 6. C. Goedhart; 7. H. Nij-
huis; 8. Chr. Kappert; 9. J.J. van Gijsel;
10. A. Bielderman.

Weinig bezoekers
Wiersse-tuinen
Slechts 855 bezoekers kwamen afge-
lopen zondag de tuinen van De
Wiersse bezoeken. Vermoedelijk von-
den velen de temperatuur van dien
aard, dat van het voornemen de alom
in volle pracht staande rhododen-
drons te bewonderen werd afgezien.

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad

6 juni Bejaardenkring Dorpscentrum
8 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
8 juni Openbare les Nuts blokfluit en

melodicaclub in Dorpscentrum.
8 juni Opendag zwembad In de Dennen

Gratis entree.
9 juni Opendag zwembad In de Dennen

Gratis entree.
9 juni Jong Gelre klootschieten

De Boggelaar
9 juni Drie-weekendentoernooi Ratti

10 juni CDA, Minister Brinkman in het
Dorpscentrum

10 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
13 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
14 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Drie weekenden-toernooi Ratti
16juni Slotdrie-weekendentoernooi Ratti
16 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
18 juni Jong Gelre straten vol leybaltoer-

nooi Dash Sporthal
23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
23 juni Politiehonden dressuurwedstrijd

P.H.D.C.
30 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave op 23 juni,
samenkomst de Herberg.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1985 slechts f 17,50.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
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U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Te koop: alle soorten kool,
tomaten, sla, selderij en
peterselie planten. Bies-
look en maggieplanten.
Jonge konijntjes, kleur-
dwergjes.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Te koop: een tekentafel
(merk nestier jr). Afmeting
1 20 x 90.
Gebr. Kettelerij b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 05752-1508.

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.

Te koop: alle soorten kool-
planten, sla en andijvie
planten en eetaardappe-
len.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Zomerhuisje (6 pers) in
Duitsland te huur.
Ligt tussen Bentheim en Gro-
nau in bosrijke omgeving.
Gelegenheid tot paardrijden
en watersport (surfen) in di-
rekte omgeving.
Inlichtingen: 05752-1464

IVSodecentrum

Ruurlo

Kinderjacks
mod. kleuren o.a. B. Farber, Pointer, Locker 49,—; 69f —; 89,-; 109,-

Sweatshirts 25,-; 39,-; 49,-
T.-ShirtS ook met opdruk vanaf 12,95

Aktuele mode van Emanuëlle nu voor speciale prijzen
Polo's - Vesten - Pantalons met 20 - 30% korting

blOUSeS z/m streepdessin nu 29,—

Voor vakantie en vrije tijd

Maten 34 - 46

19,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

Opruiming 1985
Grandioze opruiming van behang,

nu nog meer dan de

helft van de prijs
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

Gazonmaaier
nodig of stuk?
Grote keuze in nieuwe machines.

Reparaties desgewenst binnen
1 a 2 dagen.

Het adres:

Fa. Kuypers'
Vorden - Telefoon 05752-1393.

Royale keus in

Zwembroeken en -slips
Meisjesbadpakjes
Zwembanden
Duikbrillen
Zwemvliezen

Martei
<totttrtfft*4l

WAPEN- en SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden.

Nu bij Hissink Radio-TV

Te huur video recorder
Systeem: VHS

Tevens uitbreiding van video
banden voor verhuur.
Elke week nieuwe titels.
Prijzen f 5,- per band.

Hissink Radio - TV
Burg. Galleestraat 23 - Vorden.
Telefoon 1789

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's

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

naar

U W CASE DEALER:

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

Te koop: diverse tractoren en werktuigen
o.a.: Case 1290 C - 61 PK; Ford Super Dexta;
David Brown 996 - 64 PK; Guldner -16 PK;
David Brown 990 - 58 PK; Same Centurion;

David Brown 1210 - 72 PK; Cab - 75 PK.

Opraap - snijwagens gebruikt
Krone 5001 Tandem; Weiger; Krone 3500 HSL;

Mengele LW 290; Frisstein; Fella.

Tevens diverse hooibouwmachines:
HS 360; Acrobaten; Strela; Hark Kuhn 402;

Superstrela enz.

Diverse maaiers:
PZ 135; PZ 165; Vicon Schijvenmaaier 240.

MET C A S E KAN ALLES

GROEIBUNGALOW
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Speciaal aanbevolen
voor het weekend

vruchtenvlaaitjes
> 't w m i » < l t | t > m vers brood ••

l

^

Burgemeester Galleestraat 22

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Hollandia j]j
ARUBA

EEN NIEUWE KOLLEKTIE
MET EEN BEKENDE NAAM

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Te koop: hooischudder
"Strela".
Gevraagd een maaibalk op
heffing.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden. Tel. 05753-7213.

Gratis af te halen: twee jonge
poesjes.
Smidstraat 6, Vorden.

Voorde mooiezomerse dagen,
boten in alle maten.
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15
Ruurloseweg 91.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Geachte leden, donateurs, begunstigers, sponsors en symphatisanten
van de

VOETBALVERENIGING "VORDEN"

Na een jaar van sportieve strijd is, de A.C. van de voetbal-
vereniging Vorden gaarne in de gelegenheid U uit te
nodigen tot het bijwonen van het jaarlijkse afsluitende

SLOTBAL
op zaterdagavond 8 juni a.s.
Tijdens het slotbal zullen: het Elftal van het seizoen '84-'85;
het Sportiefste elftal van het seizoen '84-'85; de topscorer;
de minst gepasseerde doelman; de winnaar van het mixtoer-
nooi en de winnaar van het klaverjassen en jokeren in het
zonnetje worden gezet.
In het uitgebreide "Pantoffeltje" zal de avond muzikaal
worden omlijst door de populaire groep "MEETING", terwijl
ook een regionaal bekend conferencier acte de présence zal
geven.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
In het vertrouwen U allen in het "Pantoffeltje" te ontmoeten
verblijven wij;

De Aktiviteiten Commissie
van de voetbalvereniging "VORDEN"

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

"GESLAAGD"
DUS...6AZELLE.
Want waarmee kanje beter
worden beloond - en
verwend - dan met zo'n
weergaloze Gazelle.
Staat Gazelle bovenaan je
verlanglijstje?
Dan zien wij je wel
verschijnen!
Verwen jezelf met 'n Gazelle.

Tweewielerbedrijf

GAZELLE,

Kuypers tel. 1393

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden'

CONTACT
goed en graag gelezen

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-1381?.
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18e AVONDVIERDAAGSE
VAN 10 T/M 13 JUNI OOK MET 5 KM. ROUTES

GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA

WEEKBLAD CONTACT
TWEEDE BLAD

Donderdag 6 juni 1985
47e jaargang nr. 11

VOORZITTER VORDENSE SPORT FEDERATIE:

„Sportieve integratie op z'n best"
Voorde 18e maal in successie en wel van 10 t/m 13 juni a.s., organiseert de Gymnastiekvereniging Spartade Vor-
dense Avondvierdaagse.
Deze sportieve wandel-happening mag zich gelukkig nog steeds verheugen in een vrij constant deelnemersveld.
De plaatselijke verenigingen zijn goed vertegenwoordigd en ook de particuliere deelname mag er zijn. Sportieve
integratie dus op z'n best.
Ook een gelegenheid bij uitstek, zo'n avond-vierdaagse, om contacten te leggen ofte hernieuwen, maar vooral
ook om te genieten van het prachtige natuurschoon, waaraan Vorden zo rijk is.
De organisatie - zo heeft het verleden aangetoond - is bij Sparta in goede handen. Men kent onderhand de kneep-
jes van het vak. Laten we hopen dat ook deze 18e avond-vierdaagse zich weer zal kenm^|en door een goed geo-
liede organisatie.
Als daarnaaast Pluvius zich wat minder nadrukkelijk dan de afgelopenjaren zou willen manifesteren, zijn de in-
grediënten vooreen waar wandelfestijn volop aanwezig en zal de intocht op donderdagavond 13 juni met recht
feestelijk te noemen zijn. ^^

Vordense Sport Federatie
D.W. Hiddink.

De drumband en het majorettenkorps van D.W.G. uit Zutphen zal ook hun medewerking geven aan de feeste-
lijke intocht van deze 18e avondvierdaagse.

Sportmensen,
het is maar een kleine stap
voor een drankje en een hap

CAFÉ-RESTAURANT

Th. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Kranenburg/Vorden. Tel. 6614

Voor al uw

loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

K LU VERS
SPORT^TOTAAL /•
. V U 011 L AL l All VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN«Tel.05752-1318

Van start tot finish

WClk0€*|l
Stationsweg 20, Vorden
Telefoon 05752-1583

05752-1313
voor een exclusieve
trouwreportage

als het echt mooi moet zijn

FOTO

de prijs valt U beslist mee. Kerkstraat 1 Vorden

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

mML» »Jht.

MME

* Verkoop automobielen
Nieuw en gebruikt.

* Onderhoud-reparatie
* Vrije merk benzine, diesel
* Herstellen van carrosserie schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.TEL. 05752-1329

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken Maak er vooral gebruik van
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn

Raadhuisstraat 1, tel. amrobanki)
V -'.v'

Ie iSotonöe
ANWB Bondsrestaurant Vorden

waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

En . .in romantische stijl

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.
Nu ook voor nog grotere partijen.

N.H.A. van Goethem
06752-1519/1770

CAFE-RESTAURANT

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

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

Specialiteit pannekoeken

Voor lekker brood en fijn banket
naar de bakker die op kwaliteit let!

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend alle plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met
BMW - VOLVO AUTOMAAT EN

SUZUKI MOTOR

AUTO
Voor: verkoop.

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RUWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.
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Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht Leden van Sparta verkopen verschillende
limonades voor 50 cent en zo wordt de

verenigingskas ook nog een beetje gesteund.
Groepen mogen ook bij ons kopen.

Muziekvereniging Surssum Corda Muziekvereniging Concordia

Ieeflangarchitectuurisgevestigdaandeschoolstraat17tevordentelefoon057522737enhoudtzichhoofdzakelijkbezigmethetontwerpenenbesteksklaarmakenvanallevoorkomendebouwkundigew

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmeting^

orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoedehandendeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoorschriftensubsidiemogelijkhedenmakendeadviezenvanleeflangarchitectuurtoteenmust

Geluidsinstallaties
voor sportevenementen, autocrosses, feesttenten,
zalen e.d.

ook voor aanleg geluidsinstallatie's

Geluidsinstallatieverhuurbedrijf

FA. WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. Telefoon 05752-1209

Tevens verkoop van grammofoonplaten.

Bedenk onze wandelaars
met een

bloemetje
van "Kettelerij"

Boeketten in iedere
prijsklasse.

Gebroeders
Kettelerij

Zutphenseweg 64 - Vorden.

Service station

Edwin v.d. Weijden
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

>

Voorjaar!!
U gaat de auto weer verzorgen en de
winterbeschadigingen opnemen. Wij
hebben hiervoor alle was-, poets- en
reparatie producten in voorraad.
Ook voor blijvend auto-onderhoud en lage
brandstofprijzen, natuurlijk naar:
ARAL Service Station
Edwin v.d. Weijden.

P.S. Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.00 tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 tot 18.00 uur
zondag 10.00 tot 19.00 uur

de meest veelzijdige zaak
uit de regio

met nog meer keus.

Barendsen Vorden bv
Telefoon 05752-1261

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22,7251AB Vorden. Tel. 05752-1455

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Wolky
sandalen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden

LOONBEDRIJF

B.J.H. Seesink
't HOGE 7 - VORCA TELEFOON 1572

Voor alle
agrarische werkzaamheden
en on kruid bestrijd ing

Privé:
HENNY DOSTAL
Industrieweg 4
7251 JT Vorden

Voor al uw
grond-, riolerings-

en bestratingswerken

Vandaag gebracht
overmorgen klaar

Hertog Karel van Gelreweg 8a - 7251 XL Vorden - Tel. 05752-1849

Uw echte bakker adviseert:

Eet eens
Gelders Tarwebrood

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

ASSELTV A N

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Voor el k doel

verf en
behang
van

Boerstoel
Schildersbedrijf - Verfhandet

, fcoerttoefl*

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zonen
Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Voor al uw bouwwerken o.a.

mestopslag en
sleufsilo's
Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen.

Het adres voor al uw:

glas en
schilderwerken
is en blijft

UITERWEERD B.V.
gediplomeerd Meester-schilder N. S. S.
Ruurloseweg 35 - Vorden. Telefoon 05752-1523
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Routes avondvierdaagse 10 t/m 13 juni
Maandagavond omgeving Galgengoor: route 5 km.
Start LA. Kerkstraat; LA. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; LA. Zelstweg; R.U. Zelstweg;
R.A. Lekkebekje; R.U. Galgengoorweg; voor nr. 2 bospad R.A.; Einde pad R.A.; R.A. Verharde weg (Oude
Zutphenseweg); LA. Kerkhoflaan; R.A. Industrieweg; LA. Almenseweg; R.A. B. Galleestraat; LA. Kerk-
straat; Finish.

Route 10 km.:
Start LA. Kerkstraat; LA. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; LA. Zelstweg; R.U. Zelstweg;
R.A. Lekkebekje; R.U. Galgengoorweg; LA. Enzerinckweg; R.A. Larenseweg; R.A. Heyendaalseweg; R.A.
Oude Borculoseweg; R.A. Wientjesvoortseweg; R.U. Wientjesvoortseweg volgen; R. A. Reeoordweg; Na nr. 6
zandweg L.A.; Na Camping R.U. (bospad); R.A. Verharde weg (Oude Zutphenseweg); L.A. Kerkhoflaan;
R.A. Industrieweg; LA. Almenseweg; R.A. B. Galleestraat; LA. Kerkstraat; Finish.

Dinsdagavond omgeving Linde: route 5 km.:
Start; R.A. Kerkstraat; LA. Voorrangsweg over (Raadhuisstraat); R.A. Nieuwstad; R.U. Voorrangsweg over
(Jachtlust); R.A. Over bruggetje; Einde pad R.A.; Verharde weg oversteken (Schimmeldijk); Verharde weg
R.A. (Lindeseweg); LA. Veldslagweg; Voorrangsweg over (Veldslagweg volgen); R.A. Deldenseweg; Voor-
rangsweg over (Deldenseweg volgen); LA. Nieuwstad; L.A. Nieuwstad/Raadhuisstraat; R.A. Dorpsstraat;
LA. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.:
Start; RA. Kerkstraat; L.A. Voorrangsweg over (Raadhuisstraat); R.A. Nieuwstad; R.U. Voorrangsweg over
(Jachtlust); Voor bank links aanhouden; pad volgen; einde pad LA.; Verharde weg R.A. (Vordensebosweg);
R.U. Schuttestraat; R.A. Schimmeldijk; L.A. Waarlerweg; Rechts aanhouden; Verharde weg R.A. (Lindese-
weg); L.A. Veldslagweg; Voorrangsweg over (Veldslagweg volgen); R.A. Deldenseweg; Voorrangsweg over
(Deldenseweg volgen); L.A. Nieuwstad; LA. Nieuwstad/Raadhuisstraat; R.A. Dorpsstraat; LA. Kerkstraat;
Finish.

Woensdagavond omgeving Den Bramel: route 5 km.:
Start; R.A. Kerkstraat; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Wiemelink; R.A. Mispelkampdijk; Zandweg L.A.;
Verharde weg L.A. (Oude Zutphenseweg); R.A. Joostinkweg; Verharde weg R.A. (Wilmerinkweg); Voor-
rangsweg oversteken; Lekkebekje volgen; Na bank 2e gelegenheid R.A. (de Berl^); R.A. Oude Zutphense-
weg; L.A. van Lennepweg; L.A. Almenseweg; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. K^retraat; Finish.

Route 10 km.:
Start; R.A. Kerkstraat; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Wiemelink; R.A. Mispelkampdijk; Zandweg LA.;
Verharde weg L.A. (Oude Zutphenseweg); R.A. Joostinkweg; R.U. Joostinkweg volgen; Na loonwerkersbe-
drijf bospad R.A.; Bospad links aanhouden (2x); Bospad R.A.; Einde pad R.A.; Na kasteelgracht LA.; Ie gele-
genheid LA.; Voor houtloods R.A.; Verharde weg L.A. (Almenseweg); Ie gelegenheid R.A. (inrit Het Enze-
rinck); R.A. door rood/geel gestreept hek; Verharde weg R.A. (Larenseweg); R.A. Lekkebekje; Zandweg LA.
(de Berkel); R.A. Oude Zutphenseweg; LA. van Lennepweg; LA. Almenseweg; R. A. Burg. Galleestraat; L.A.
Kerkstraat; Finish.

Donderdagavond omgeving Hackt ort: route 5 km.:
Start; R.A. Kerkstraat; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Jebbink; L.A. Mispelkampdijk; Voorrangsweg over-
steken (2x); R.U. Strodijk; L.A. Kruisdijk; Zandpad direct R.A.; Zandpad L.A; Verharde weg R.A.; Voorrangs-
weg LA. (Baakseweg); R.U. Baakseweg; Voorrangsweg oversteken (Het Hoge); School met den Bijbel.

Route 10 km.:
Start; R. A. Kerkstraat; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Jebbink; L.A. Mispelkampdijk; Voorrangswegen over
steken (2x); R.U. Strodijk; R.A. Kruisdijk; Linksaanhouden (Hoekendaalseweg); LA. Hekkelderdijk; LA. IJ-
zerhorst; Einde weg LA.; Hackfortselaan volgen; R.U. Baakseweg; Voorrangsweg oversteken (Het Hoge);
School met den Bijbel.

Route intocht:
't Hoge; R.A. Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; L.A. Staringstraat; R.A. Margrietlaan; L.A. Horsterkamp; L.A.
Dorpsstraat; R.A. Burg. Galleestraat; R.A. Kerkstraat; L.A. Schoolplein Openbare School; Finish.

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

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroe-
rend goed, taxaties, hypotheken en alle ver-
zekeringen met deskundig advies. Tevens
agentschap van de Nederlandse Midden-
stands Spaarbank.

dameskapsalon

Monny
Woensdagmiddag kinderknipmiddag

t/m 12 jaar f 11,50

ledere dag op afspraak behalve
vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur

knippen zonder afspraak.

Openingstijden van 8.30 -12.00 en
13.30-18.00 uur

Gosselml-O^
Nieuwstad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722

Maak de intocht
feestelijk en fleurig en

beloon de zwoegers met bloemen.

Volop keus in
leuke, gezellige, grote,

kleine en goedkope boeketten.

Bij Bloemenspeciaalzaak

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

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voorde nodige

Onderhoudswerkzaamheden

schildersbedrijf
D

7250 AA Vorden - Postbus 37 Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b. g. g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Gespecialiseerd in:
TI+'LÏV^ koel/vries/veetransporten
ÜS^uV naar alle landen van Europa
lirx A

Internationaal transportbedrijf

J.J. Woltering & Zn b.v.
Het Hoge 23 - 7251 XT Vorden.
Postbus 44, telefoon 05752-1264*.

T • • • •

boomkwekerij
lucassen

Ganzesteeg 6 - Vorden
Tel. 6721

van de hèrfst staan wij weer

voor u klaar met bomen,

heesters en coniferen

Natuurlijk vers brood van de
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

PATENTREKENING
• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus

premierente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de

rente
• rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

Decanijeweg 3, Vorden. Tel. 1988

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten
zowel groot als k l e i n

Ook voor het meenemen
van diverse schotels

meubels stofferen!!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs wij kun-
nen 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.

signatuur voor beter woonkomfort
vorden dorpsstraat 22 tel. 05752-1314
warnsveld rijksstraatweg 108 tel. 05750-23346

MET CASE KUNT U SCHAKELEN
ZONDER TE KOPPELEN

U/V/EK tMJV CASE HYDRA-SHIFT
12 verschillende versnellingen vooruit -
4 achteruit
binnen elk van de 3 groepen - 4 maal schakelen
zonder te ontkoppelen
volledig behoud van motor- en aftakastoeren
normaal afremmen op motor voor transport op
dijken en hellingen
geruisloze en direkte schakeling zonder schok-
ken
nu standaard op 1394C (4wd) - 1494C (4wd) -
1594C (4wd) - 1694C (4wd).

HYDRA-SHIFT + 4 WIELAANDRIJVING
voor de GROOTSTE prestaties In de ZWAAR S TÉ omstandigheden, vandaar dat wij

kunnen^eggen: MET CASE KAN ALLES

K::;

INDUSTRIEWEG 13, VORDEN
TELEFOON 05752-3163

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres

voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts
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Enkele informaties over de
avondvierdaagse

• Diegenen, die niet alle dagen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden voor één of meerdere
avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.

• Heeft u zich vergeten op te geven... hefkan nog op maandagavond lOjunitot 19.00 uur, eveneens bij het start-
buro.

• De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse)
Voor de intocht opstellen op het schoolplein van de school "Het Hoge". Aldaar worden ook de medailles uit-
gereikt. De groepen kunnen zich daar op vooraf gemarkeerde plaatsen opstellen.

• De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaatsvinden tevens op het schoolplein van "het Hoge".
• Ontbinding van de avondvierdaagse op het schoolplein O.L. school.

Wilt u onderweg ook aan wi j/ingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigendom-
men laten zoals ze /ijn.

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

WIJ LEVEREN U NAAR KEUZE:

Fietsen:
Gazelle - Peugeot - Multi-Cycle

Bromfietsen:
Yamaha - Puch Maxi

Motormaaiers:
Bernard - Ehring - Honda - Harry

Motorzeisen:
Mitsubishi en Husqvarna.

OOK VOOR VAKKUNDIGE EN SNELLE
REPARATIES naar:

Fa. Kuypers
VORDEN. TELEFOON 1393

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en

B. LAMMERS
MEUBELEN -TAPIJTEN - LEDERWAREN
BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL. 1421

Bouwbedrijf

RONDEEL B.V.
Voor al uw

TIMMER-EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

Coniferen, Heide, Vruchtstruiken, Vaste planten,
Heesters, Bomen en Klimplanten
Alles in diverse soorten en rechtstreeks van de kwekerij.

Particulierenverkoop alleen op
VRIJDAG EN ZATERDAG

Boomkwekerijen

M.G. Spiegelenberg b.v.
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telef 05752-1464

Huidverzorging

Any a Holland
gedipt, schoonheidssp.,

Stivas A + B,
kcrnlid ANBOS

Nieuwstad 5 - Vorden
Ruurloseweg 46

Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3279

(Behandeling
op afspraak).

WEGENBOUW

IL DOSTAL

05752-6691
VORDEN

Tevens voor alle soorten grondwerk,
bestrating en asfaltverharding.

ELMINK
meubelen

VOOR

GRINDTEGELS, PALEN,
BIELZEN

EN NATUURLIJK GOEDKOPE

BENZINE
NAAR TANKSTATION

Weulen Kranenburg en Zn. bv
Enkweg, Vorden — Ruurloseweg, Vorden.

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL 1619

Een bloemetje

kan zoveel doen.

bloemsierkunst

Grady
Dorpsstraat 19, Tel. 1436. Vorden.

AUTOMOBIELBEDRIJF

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Ford / Suzuki-dealer
Ook voor andere bekende merken kunt u
bij ons terecht.
GOED - GOEDKOOP - BETROUWBAAR

Shell tankstation met LPG
Rondweg 2, Vorden, telefoon 05752-1794.

— Na die vele kilometers lopenf

is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

— en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U misschien ook voor een
hartige hap te porren

Veel wandelplezier en tot ziens bij

Eetcafé - bar - zaal

DORPSSTRAAT 10a, VORDEN

LIGA
boek
en

kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden

Tel. 3100

DA Drogisterij A

Parfumerie

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2,
Vorden.
Telefoon 2219

Wilt u leren knippen en
naaien of patroon-
tekenen?
Wilt u worden opgeleid voor
costumière, coupeuse
enz.?

Voor inlichtingen en opgave:
Danckaerts-modevakschool
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden.
Tel. (05752)-2733.

In september starten de
nieuwe cursussen weer.

CHINEES
INDISCH

RESTAURANT
TAO-SING

Dorpsstraat 28
Vorden

Telefoon 05752-1905

Geopend van 12.00
tot 22.00 uur

Ook op zon- en feestdagen

Bij de sport hoort

EEN
GOED

KAPSEL

KAPSALON
P. SIETSMA

Dorpsstraat 1,
Tel. 1984

CONTACTLENZEN
„voltreffer"

brillen - oogmeting

contactlensaanpassing

alle contactlens-

benodigdheden en

vloeistoffen

juwelier
siemerjnk. • • ••
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

Rabobank S
geld en goede raad

Kantoren te:

Vorden,
Zutphenseweg 26, telefoon 05752-1888

Vorden,
Ruurloseweg 70, tel. 05752-6769

Wichmond,
Bar. v.d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

Administratiekantoor
Vorden B.V.
Dir. B.H.J. DE REGT
en
B.J. BLOEMENDAAL
Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 05752-1485
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