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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uuren vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
üeerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op 3
juni 1986.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer N.H.A. van Goethem,
Brinkerhof 107, voor het veranderen
van een luifel aan het pand Kerkstraat
3.
2. Aan de heer W. Steenblik, Nieu-
wenhuisweg 4, voor het verbouwen
van de woning.
3. Aan de heer J. Sessing, Hamsveld-
seweg 6, voor het vergroten van de
woning.
4. Aan de heer L. Kornegoor, Venne-
mansweg 4, voor het bouwen van een
garage/berging.

2. Militaire oefeningen
Van 16 tot en met 20 juni zal er onder
meer in deze gemeente een militaire
oefening worden gehouden. Particu-
lieren hebben toestemming verleend
tot het betreden van hun terrein. Er
zal gebruik worden gemaakt van los
munitie.

3. Botulis'mc
In de zomerperiode zullen er zich
waarschijnlijk weer ge vallen van botu-
lisme voordoen. Dit is een gevreesde
ziekte bij watervogels. De laatste veer-
tig jaar hebben zich bij mensen geen
gevallen van Botulisme voorgedaan.
Het is echter mogelijk dat besmetting
veroorzaakt wordt door het eten van
voedsel waarin zich het gif bevindt.

Het gif van de botulisme-bacterie is
een zenuwgif dat verlammingsver-
schijnselen veroorzaakt. Het type bac-
terie waarmee watervogels besmet
worden, is ongevaarlijk voor de mens.
In dode vogels kunnen zich echter
bacteriën vormen die voor mensen
wel gevaarlijk zijn.
Zowel voor de watervogels als voor de
mens is het derhalve van belang dat
besmetting wordt voorkomen. Dit
kan door de volgende punten in acht
te nemen:
- geef dode watervogels nooit mee
met de vuilnisman en begraaf ze ook
niet;
- als u dode watervogels ziet of ver-
lammingsverschijnselen herkent bij
watervogels, waarschuw dan de ge-
meente. Raak de dode vogels zelf niet
aan, ook niet met handschoenen. De
gemeente zorgt ervoor dat de vogels
op de juiste manier worden vernie-
tigd;
- U kunt botulisme bij watervogels
helpen voorkomen door in het voor-
jaar en de zomer deze vogels niet te
voeren, zodat er geen concentraties
van vogels ontstaan.
Voor informatie over het al of niet
voorkomen van botulisme kunt u con-
tact opnemen met de gemeente.
Eventuele maatregelen zullen van die
zijde bekend gemaakt worden, (tst.
35).

4. Gemeentelyke monumenten
In een eerdere uitgave van Contact
hebt u uitgebreid kunnen lezen wat de
bedoeling van het college is met de
panden die op de zogenaamde ge-
meentelijke monumentenlijst staan.
Kernpunt daarbij is dat ontwikkelin-

gen terzake van een economische be-
drijfsvoering en aanpassingen ten
aanzien van de moderne eisen van
wooncomfort steeds mogelijk moeten
blijven. Geenszins is het de bedoeling
om van Vorden een museum te ma-
ken. Onderstaand volgt een opsom-
ming van de panden die op de ge-
meentelijke lijst geplaatst zijn. Andere
belanghebbenden dan de eigenaren/
zakelijk gerechtigden, die reeds per-
soonlijk van de plaatsting op de hoog-
te zijn gesteld, kunnen binnen één
maand na deze kennisgeving tegen de
plaatsing in beroep gaan bij de raad.
Almenseweg 35; Almenseweg 44; Al-
menseweg 45; Almenseweg 58; Al-
menseweg 62; Baakseweg 1; Baakse-
weg 2; Baakseweg 5; Bergkappeweg2/
4; Beunkstege 4; Brandenborchweg 2;
Brandenborchweg 4; Brandenborch-
weg 8; Deldensebroekweg 1; Delden-
sebroekweg3; Deldensebroekweg 17;
Deldenseweg 1; Deldensew. 5,6; Del-
denseweg 15; Eikenlaan 23; Eiken-
laan 24; Eikenlaan 27; De Eldersmaat
5; Galgengoorweg 6; Galgengoorweg
11; Galgengoorweg 17; Galgengoor-
weg 20; Ganzensteeg 11; Gazoorweg
4; Geurkenweg 1; Hackfortselaan 1;
Hackfortselaan 2; Hackfortselaan 4;
Hamminkweg 3; Hamminkweg 5; 't
Heegken 1; 't Heegken 3; Hengelose-
weg 13; Heyendaalseweg 1; Hoeken-
daalseweg 1; Het Hoge 67; Joostink-
weg 1; Joostinkweg 4; Kapelweg 4;
Kerkhoflaan 4; Kostedeweg 4; Koste-
deweg 5; Kruisdijk 2; Kruisdijk 3;
Kruisdijk 7; Lankampweg 5; Lan-
kampweg 6; Lankampweg 8; Van Len-
nepweg 8; De Leuke 1; De Leuke 2;
De Leuke 4; De Leuke 6; Lindeseweg
8; Lindeseweg 9; Lindeseweg 11; Lin-
deseweg 12; Lindeseweg 18; Lindese-
weg 20; Lindeseweg 30; Maalderink-
weg 4; Maandagweg 1; Mispelkamp-
dijk 3; Mispelkampdijk 5; Mosselse-
weg 12; Mosselseweg 14; Mosselse-
weg 20; Nieuwstad 30; Nijlandweg 3;
Okhorstweg 5; Onsteinseweg 9; On-
steinseweg 22; Oude Borculoseweg 2;
Overweg 7; Reeoordweg 2; Riethuis-
weg 3; Rommelderdijk 1; Rommel-
derdijk 4; Rondweg 4; Ruurloseweg
48; Ruurloseweg 50; Ruurloseweg 62;
Ruurloseweg 80; Ruurloseweg 81/83;
Ruurloseweg 88; Ruurloseweg 90/92;
Ruurloseweg 94; Ruurloseweg 95;
Ruurloseweg 107; Ruurloseweg 117;
Ruurloseweg 121; Schimmeldijk 2;
Schimmeldijk 4; Schoneveldsdijk 2;
Schoolhuisweg 1; Schuttestraat 13;
Schuttestraat 18; Stapelbroek 2;
Het Stapelbroek 4; Strodijk 1; Strodijk
7; Strodijk 8; Strodijk 9; Strodijk 13;
Strodijk 15; Vennemansweg 2; Vor-
densebosweg 5; Vordensebosweg 7;
Vosheuvelweg 2; Vosterweg 1; Waar-
lerweg 1; Weidemanweg 4; Wiersser-
alle 3, 4; Wiersserbroekw. 2; Wiers-
serbroekweg 4/6; Wiersserbroekweg
8; Wiersserbroekweg 10; Wiersser-
broekweg 12; Wiersserbroekweg 14;
Wiersserbroekweg 16; Wiersser-
broekweg 18; Wildenborchseweg 17;
Wildenborchseweg 21; Wildenborch-
seweg 34; Zelstweg l; Zelstweg 2; Zo-
mervreugdweg 4; Zutphenseweg 92;
Zutphenseweg 98.

5. Bromfietsers op trottoirs
Er bereiken ons klachten over brom-
fietsers die met hun voertuig over
trottoirs rijden. Dit veroorzaakt voor
voetgangers veel overlast. Ook levert
dit verkeersgevaarlijke situaties op.
Denk hierbij aan kinderen en mensen
die niet goed ter been zijn.
Bekend is dat in Hoetinkhof veel met
brommers over het voetpad gereden
wordt. Met name het verbindingspad
naar de Berend van Hackfortweg is
"populair". Wij doen dan ook een
dringend beroep op diegenen die van
deze voor bromfietsers verboden
sluipweg gebruik maken om hun rou-
te te verleggen naar wegen waarop
bromfietsers wel toegestaan zijn.

6. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op dins-

dag 17 juni '86 om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- verwerven van aandelen in de N.V.
Gamog en de N.V. W.O.G.;
— beschikbaarstellen van een subsidie
t.b.v. de bouw van 7 woningen door de
Stichting tot Huisvesting van bejaar-
den te Vorden;
— vervanging aanhangwagens;
— aanschaf opslagcontainer chemisch
afval;
- jaarstukken 1985 van het Sociaal
Werkvoorzieningsschap Regio-Zut-
phen;
- krediet voor het bouwrijpmaken

van gronden in het bestemmingsplan
"Addinkhof";
— vervanging graaflaad combinatie;
— aanschaf van 20 leerlingensets t.b.v.
de Chr. basisschool "De Wilden-
borch";
— wijziging van de tariefregeling voor-
het gebruik van de sporthal;
- goedkeuring van de jaarstukken
1985 van de Stichting Dorpscentrum
Vorden;

subsidieregeling objecten van
bouwkunst;
- verkoop gronden in het bestem-
mingsplan "Addinkhof aan de Wo-
ningbouwver. 'Thuis Best".
— delegatie verkoop bouwkavels in de
bestemmingsplannen Addinkhof en
Kranenb|B
— wijzigin^'erordening regelende de
samenstelling en werkkring vaste
commissies van advies en bijstand;
- invoering van Engels op de basis-
scholen;
- vastst^^g afvloeiingsregeling
openbaaronderwijs;
- extra subsidie aan de Stichting

S.K.W. Vorden t.b.v. de kindervakan-
tiespelen;

- voorlopige vaststelling rekening
1984 gemeentelijk grondbedrijf;
— voorlopige vaststelling gemeentere-
kening 1984.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 17 juni
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

subsidieregeling objecten van
bouwkunst;
- termijnen commis§ie bezwaar- en
beroepschriften; verdaging beslissing
op beroepschriften tegen aanwijzing
als gemeentelijk monument;
- inspraakverordening voor stadsver-
nieuwing en ruimtelijke plannen;

verdaging vaststelling bestem-
mingsplan Nieuwstad-Noord 1986.
— verdaging beslissing tot vaststelling
van 3 bestemmingsplannen;
— bezwaarschriften tegen het op 27 fe-
bruari 1986 door uw raad vastgestelde
voorbereidingsbesluit voor een ter-
rein nabij de Nieuwstad/Pastorieweg;
— delegatie verkoop bouwkavels in de
bestemmingsplannen "Addinkhof
1983" en "Kranenburg 1979".
— wijziging verordening regelende de
samenstelling en werkkring vaste
commissies van advies en bijstand;
— schadevergoedingsprocedure in de
Kapverordening.

De commissie voor welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 18 juni om 20.00
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- jaarstukken 1985 van het Sociaal
Werkvoorzieningsschap regio Zut-
phen;
— wijziging tariefregeling voor het ge-
bruik van de sporthal;
- goedkeuring jaarstukken 1985 van
de stichting Dorpscentrum Vorden;
— wijziging verordening regelende de
samenstelling en werkkring vaste
commissies van advies en bijstand;
- voorstel tot uittreding uit de Stich-
ting Nazorgdienst Zutphen;
- extra subsidie aan de Stichting

S.K.W. Vorden ten behoeve van de
kindervakantiespelen.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de agen-
da begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;
— de stukken liggen voor iedereen ter
visie in het gemeentehuis en de biblio-
theek.

7. Pieterpadtocht t.b.v. de zeehonden -
crèche in Pieterburen
U heeft zich wellicht weieens afge-
vraagd waarom sommige handwijzers
in Vorden de afstand aangeven naar
onder meer Pieterburen en de Pieters-
berg bij Maastricht.
De paden, waarbij deze handwijzers
staan, maken deel uit van het zoge-
naamde Pieterpad, dat loop - u raadt
het al - van de Pietersberg naar Pieter-
buren in Groningen.
Zoals u wel zult weten is deze aan de
Waddenzee gelegen plaats een zee-
hondencrèche rijk.
Ten behoeve van deze crèche wordt
de volgende week een tocht georgani-
seerd, waarvan ministers, kamerle-
den, vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven e.a. een deel zullen afleg-
gen. Meerdere bedrijven sponsoren
deze loop.
Tegen het einde van de mlAg van 17
juni aanstaande zullen 4 lopers in Vor-
den aankomen en zullen 4 andere de
tocht voortzetten. Als punt van aan-
komst en vertrek zal de kelder van het
gemeentehuis fungeren. ̂ ^
De landelijke pers zal aar^pze tocht
ruimschoots aandacht schenken.

Sursum Corda
muziekopleidingen
Op maandag 16 juni houden de majo-
rettegroepen een openbare les en op
dinsdag 17 juni het muziekkorps in
het Dorpscentrum.
De opleiding majorettes loopt van
mini-minirette tot majorette, al naar
gelang de technische vaardigheid die
men heeft bereikt.
Ook wordt de mogelijkheid geboden
om het majorette diploma A of B te
behalen. De opleiding tot muziekan-
t(e) geschiedt door een team van leer-
krachten die de leerlingen opleiden.
Naast een leraar voor koperblazers
zijn er twee leraren voor de houtin-
strumenten, een lerares voor de
dwarsfluiten en een leraar voor de
tamboers.
Indien de leerling wat gevorderd is,
ligt het in de bedoeling dat ze via het
jeugdorkest doorstromen naar het
grote orkest.
Daarom worden zowel jongeren als
ouderen opgeroepen om eens een
kijkje te komen nemen op de openba-
re les, om zo eventueel gebruik te ma-
ken van onze plaatselijke goede mu-
ziekopleidingen.
Schroomt U zich niet om U op deze
dagen zo goed mogelijk te laten infor-
meren. Zie advertentie in dit blad.

Zomertijd...
Barbeque tijd
De tijd om te gaan barbequen is weer
aangekomen. Zoals men al wist had
slagerij Vlogman al enkele barbeque's
voor kleine partijen.
Maar sins kort heeft men de mogelijk-
heden om ook grote partijen te ver-
zorgen. Men kan nu barbequen met
een grotere barbeque. Deze barbeque
brandt op gas en is in 10 minuten
warm voor ca. 100 personen geschikt.
Dus wil men eens met b.v. personeels-
ver., sportclub, buurtvereniging, bar-
bequen voor slagerij Vlogman geeft
dat geen problemen. Bij deze partijen
is deze barbeque gratis te gebruiken.
Vraag vrijblijvend informatie bij
keurslagerij Vlogman, Zutphenseweg
16, Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Excursie
standsorganisaties
De leden van de afdeling Vorden van
de GMvL, ABTB en CBTB zullen op
woensdag 18 juni een zomer-excursie
maken naar Limburg. Onder meer zal
een bezoek worden gebracht aan de
miniatuursteenkolenmijn in Valken-
burg en de mergelgrotten in de Sint
Pietersberg.

Dienst van Schrift en Tafel
In de Hervormde Dorpskerk vieren
we zondag een dienst van Schrift en
Tafel. De Psalm van de zondag, ps. 25,
begint met de woorden: "Heer, ik hef
mijn hart en handen op tot U, beslecht
mijn zaak".
Datzelfde thema klinkt ook aan het
begin van de Maaltijd-viering: "Ver-
heft uw harten". Midden in de werke-
lijkheid van het leven staan we, met al
z'n ups en downs.
Maar hier juist richt de Heer een maal-
tijd aan en vieren wij Zijn toekomst in
het Koninkrijk dat komt. Brood en
wijn zijn een teken van Gods verlos-
send werk aan onze wereld: gelukkig
die mens die dat er inziet en dat inziet!
Gideon in elk geval, krijgt het door, le-
zen we in Richteren 6. Hij overwint
zijn twijfel en staat op, om actief voor
zijn nieuwe roeping te kiezen. Want
als de Heer jouw wil ontmoeten en ge-
bruiken voor zijn vrede, dan kun je
maar één ding doen: dat ongelofelijke
wagen.
De Cantorij werkt mee aan de dienst
om mee te helpen bij het zingen van
dat prachtige gezang 27. En aan tafel
zingen we het kinderlied van Eveline
Stern: het feest van brood en wijn.
In de Wehme wordt de weeksluiting
zaterdagavond verzorgd door ds. J.
Veenendaal. Dan zal ook het Avond-
maal worden bediend.

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: E. ter Beest en
G. Heijenk.
GEHUWD: J. van der Linde en J.
Beenen; H. Knoef en L.H. Wentink;
W. Poortman en M. Jansen; P.V.M.
Suerink en J.C. Berends.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. K.H.W.Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de
Cantorij.
19.00 uur ds. B. Aalbers, uit Epe. Welkom-
dienst v.d. evangelisatiecommissie.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. D. v. Keulen,
ZeïSt. 19.00 uur ds. B. Aalbers, Evang.
dienst in de Herv. kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 juni dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 14 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur Combinatie Breu-
kink/Noordkamp, tel. 1566. Tevens de ge-
hele week avond- en nachtdienst 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 juni W.F. Haccou, Vorden. Tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 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!8.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand juni contactpersoon Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

UARTHULPLIJN
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 Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 13
juni 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. deheerJ.Uilenreef,Kostedeweg9,7251 MZVorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 8
maart 1986, adres inrichting Kostedeweg 9 te Vor-
den;

1. de heer J A. Eulink, Alderkampweg 1, 7251 PV Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, datum ver-
zoek 14 maart 1986, adres inrichting Alderkamp-
weg 1 te Vorden;

3. deheerK.Bakker,Dorpsstraat24-26,7251 BBVor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een Horecabedrijf, datum ver-
zoek 18 maart 1986, adres inrichting Dorpsstraat
24-26 te Vorden;

4. de heer HJ. Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18,
7251 LG Vorden om een vergunning tot het uitbrei-
den van diens inrichting met een open mestsilo, da-
tum verzoek 28 mei 1986, adres inrichting Wiers-
serbroekweg 18 te Vorden.

5. de heer J. Gotink, Brandenborchweg 1, 7251 MA
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
diens inrichting met een open mestsilo, datum ver-
zoek 13 mei 1986, adres inrichting Brandenborch-
weg 1 te Vorden.

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.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder voor die om-
geving.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na bovengenoemde
datum van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden
ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 6 juli 1986. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

Indien met dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 12 juni 1986
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat het inzien
van bovengenoemde stukken in het Dorpscentrum niet
mogelijk is in de periode gelegen tussen maandag 7 juli
en vrijdag 1 augustus a.s. omdat het dan wegens vakan-
tie is gesloten.
Deze stukken kunnen dan desgevraagd worden inge-
zien na een telefonische afspraak in het gemeentehuis,
tel. 05752-2323 toestel 42.

MET AGU HOUDT U T DROOG

Zelfs bij de meest sombere weersvoorspelling,
hoeft u niet binnen te blijven uit angst voor
buien. Er is niet voor niets zo'n enorme keuze
in Agu-Sport regenkleding!
Nu nieuwe modellen in praktisch alle mode-
kleuren. Funktioneel. En mooi . . .

Bijvoorbeeld de Agulon Reflex kinderiacks,
een veilig 3/4 model in speelse kleuren-
kombinaties, vanaf f 39,75

Of de Agulon lichtgewicht regenpakken.
Niet alleen vanwege de prijs populair,

vanaf f 69,-
En natuurlijk de bekroonde Agu-Sport

regenkleding. Komplete pakken vanaf f 9 7,-

VERKRIJGBAAR BIJ:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Vaderdag
verrassingen

Voetbed-sandaal
met dichte hiel
en teen 59,-

Chroom-leer instapper

99,-

Skai-muil
op prettig zittende
leest 25,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Poelier
Hofman

Drumsticks
f

Gras
De eerste kaas van het malse voonaarsgras. In juni is de
jonae graskaas precies op smaak. En nog in de aan-
bieding ook! Bij het Holland Kaascentium natuurlijk

kilo
Graskaas, 'n Gouden kaas van de kaaskenner!

a
Kaashandel P. Bakker
Vrijdagmarkt Vorden

DE VALEWEIDE
24 Tuinplanten gesorteerd 12,75
1 bos Montrea rozen ^„ud^n 4,75
Nu nog volop planten voor uw tuin.

Als u nu bij 't Pantoffeltje^^bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod

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.

VAKANTIE
ADRESSEN -GIDS

Indien u vermeld wilt worden in de
VW vakantie-adressen-gids,
gelieve u dit met spoed op te geven
aan het VW kantoor.

Decanijeweg s e l . 3222.
Bondsspaarbank.

UITNOT>IGING
voor het bijwonen van de

WELKOMDIENST
op 15 juni om 19.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden.

Medewerkenden: ds. B. Aalbers,
Orgel: Rudi van Straten, Epe
Zang: Chr. gem. koor „Excelsior".

Thema:

Wij leven van de wind...
Wij verwachten U er allen te zien.

Herv. Geref. Evangelisatie Commissie.

Chr. Muziekvereniging

'Sursum Corda'

OPENBARE
LES
Openbare les majorettes:
maandagavond 16 juni tussen 18.15
en 19.30 uur in het Dorpscentrum.

Openbare les muziekkorps:
dinsdagavond 17 juni tussen 19.30
en 20.30 uur in het Dorpscentrum.

Voor meer informatie kunt U zich richten tot
de heer H. Smallegoor, de Boonk 9, tel.
2767 of hr. W.Chr. Wichers, Hoetinkhof
49, tel. 2307.

SURSUM CORDA

Zaterdag 14 juni a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Het Bestuur.

OOK VADERS HOUDEN
VAN EEN LEKKERE

TAART
zoals b.v.:
SLAGBOOM, VRUCHTEN
MOKKA, KWARK
COINTREAU
CHIPOLATA

BESTEL TIJDIG:

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Na onze succesvolle magazijnverkoop gaan wij door

DIVERSE AANBIEDINGEN OP ONZE

KINDERAFDELING
Broeken in de modekleuren nu

25% KORTING
bijpassende modische tops ook

25% KORTING
o.a. Pointer en Barbara Farber.

Kinderjacks sterk afgeprijsd.

Modecentrum
Natuurlijk alleen.bij:

Ruurlo



Vo$r de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau's, die wij moch-
ten ontvangen bij ons 25-jarig
huwelijk zeggen wij u allen
hartelijk dank.

FAM.GJ. HULSHOF

Vorden, juni 1986.

Wij willen u allen die ons 40-
jarig huwelijk tot een onverge-
telijke dag hebbep gemaakt
hartelijk bedanken

HENDRIK EN MARIE
BARGEMAN

Strodijk 4, Vorden
Juni 1986.

Wij willen u die 9 mei voor ons
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, heel hartelijk be-
danken

JAN EN JOLANDE
GERRITSEN

Het Stroo 4
7251 VB Vorden.

Mede namens mijn kinderen
wil ik U bedanken voor Uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

GERHARD
CORNEGOOR

Aangezien het ons onmogelijk
is U allen daarvoor persoonlijk
te bedanken betuigen wij U op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van U mochten ontvangen.

Uit aller naam:
C. Cornegoor-Obbink

Vorden, juni 1986.

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

AALTJE
GROOT ENZERINK-

TEUNISSEN

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1986
Deldenseweg 13.

DANKBETUIGING

aan allen, die gedurende de
ziekte vari wijlen rn'n echtge-
noot

H.G. VAN WANING

belangstelling hebben ge-
toond, alsmede voor de vele
spontane reacties na zijn ver-
scheiden.
Ook aan diegenen, die hem op
26 mei j.l. naar z'n laatste rust-
plaats hebben vergezeld - m'n
innige dank!
"Het is volbracht".

N. van Waning-Heemskerk.

VERHUIST:
Mevr. G.J. Stoltenborg-Huis-
kes van Wilhelminalaan 26
naar Nieuwstad 32G, tel. 1780

Te koop: BOUWTERREIN
gelegen aan de rand van het
dorp. groot ca. 500 vierkante
meter.
Inl. mak. kant. v. Zeeburg,
tel. 05752-1531

Te koop: mooie jonge zwarte
hondjes. Moeder Spaniel.
Tel. 05735-1890.

Te koop: groene keuken,
2.10 m lang f250,- + gasfor-
nuisf 50,-.
Te. 05752-1524.

NIEUW!
VOLOP

FRANSE BROODJES
SPECIALITEITEN

't winkeltje in vers brood en banket

k
Burgemeester Galleestraat 22

APPELTAARTEN AKTIE
VAN VORDENS
DAMESKOOR OP
12,13 en 14 JUNI A.S.

Zaterdag 21 juni a.s. hopen wij met onze
ouders en kinderen ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

HENKENMIEP
GRAASKAMP-NORDE

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
16.30 uur b/e ons op de boerderieje, an de
„Graspias".

„ Nieuw- Wenneker "
Ruurloseweg 46, 7251 LM Vorden.

In plaats van kaarten.

Op woensdag 18 juni hopen wij D. V. met
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

G. HARKINK en
H.G. HARKINK-KLEINIKKINK

Receptie van 15.30-17.00 uur in café "De $
L uifel" te Ruurlo. ^

\
Juni 1986

'N
Nieuwenhuishoekweg 3 ^
7261 NS Ruurlo

v\

Voor het 10e jaar in Toldijk

NORMAAL
in en om de feesttent bij jeugdsoos FLOPHOUSE

veur 't 10ejoar, dus now volle ekstraa's

op vrijdag 27 juni

VOORVERKOOP a f 15,- (wees er snel bij)
Café „De Herberg", Vorden; jeugdsoos Flophouse;
platenshop Sutterland, Doetinchem; café „De Zwaan", Hengelo:
café Sesink, Baak; café „De Engel", Steenderen;
café „'t Winkeltje", Zutphen.

1931 1986
Op donderdag 19 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind ons 55 jarig huwelijk te
vieren.

H. GOSSELINK
en

G. GOSSELINK-BRANDENBARG

Receptie van 20.00 tot 22.30 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Dinsdag 17 en dinsdag 24 juni
zijn wij de gehele dag

GESLOTEN
Chinees restaurant
TAO SING
Dorpsstraat 28 - Vorden

In de maand juli en augustus zijn wij
alle dagen open.

Prins Clauslaan 19
7251 AS Vorden.

\
§
§
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\ **\ Op donderdag 19 juni hoop ik <>

A.WA.HELMINK
& *
& mijn 80ste verjaardag te vieren. *$

\ lReceptie op zaterdag 21 juni van 20.00- ^
§ 22.00 uur in zaal De Herberg, Dorpsstraat §
§ 10 te Vorden. ^

KNIPTIP (£
De wat zwaardere videocamera heeft,
meer nog dan de smalfilmcamera, een
stevig statief nodig om mooie en
trillingsvrije beelden te kunnen maken.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

De fijnste beha's
en de fijnste slipjes,

Speciaal voor jou gemaakt
Nu te koop bij:

CONFECTIE EN MOOE

mrers

§
f
&*•>

Vorden, juni 1986
Het Hoge 53
7 251XV Vorden

RECEPTIE

DE H EER £ SNOEIJINK

Aanbiedingen do , zat 1 2, 1 3, 1 4 juni

Ter gelegenheid van het afscheid van

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

DINSDAG
1 7 juni

geschrapte
worteltjes

500 gram

0,95

WOENSDAG
1 8 juni

nieuwe oogst
gekookte
bietjes

500 gram

1,95

andijvie
1.25

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

als direkteur van de School voor Algemeen
Vormend, Biologisch en Agrarisch Onder-
wijs te Vorden.

Tevens kan men kennis maken met de nieu-
we direkteur: de heer W. Paas.

Het Dorpscentrum in Vorden, Raadhuisstraat
6, 27 juni 1986, 19.30 uur.

(Oudleerlingen en belangstellenden die wil-
/en bijdragen aan het afscheidscadeau voor
de heer Snoeijink, kunnen dat doen door een
bedrag te storten op: Rabo-bank, Vorden,
rek.nr. 36.64.66.178).

ZUTPHENSEWEO 29 VORDCN. TSL 05752 1971

official dealer.

Bouwvakvakantie
Wil diegene die nog
verf voor binnen en
buiten klaargemaakt

wil hebben, en
behang nodig
hebben, dit
vroegtijdig

bestellen, want de
vakantie staat weer

voor de deur.
U kunt nog

bestellen tot en met
woensdag 9 juli

1986.

Schildersbedrijf
UITERWEERD BV

Meester schilders
Ruurloseweg 35, Vorden

Tel. 05752-1523.

30röeV>9 Civapcici gehakt
ek extra vo

deze week extra voordelig

5QO gram

Bretons gehakt
500 gram 4,98

OOSTERSE
VARKENS-
REEPJES
+ gratis saus

reepjes varkensvlees
met heerlijke verse

groente mix
100 gram

1,65

Voor de boterham

SCHOUDERHAM
eigen fabr. 100 gr. 1,69

KOOKWORST
eigen fabr. 100 gr. 0,89

SELLERY SALADE
100 gram 0,89

MAANDAG

speklappen g go

DINSDAG

Verse worst

WOENSDAG

Gehakt n o h A QQ
500 gram 4, DO

KEURSLAGER

VLOG IVIAN Zutphenseweg -' Vorden

Vooral uw rookartikelen
Sigarenspeciaalzaak

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a te Vorden.

Speciaal voor vaderdag:

Sigaren in
geschenkverpakking

assortimentsdozen.
Natuurlijk ook uw zaak voor o.a. de merken
Balmoral en Oud Kampen en Hajenius.
Bij ons kunt u echter ook terecht voor snoep,
pijpen, aanstekers en fotorolletjes en
ontwikkelen en afdrukken.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 16 juni t/m zaterdag 28 juni.

Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

Jan Hassinktt ti

£ Vereniging voor Protestants- Christelijk
Onderwijs te Vorden

Dinsdag 17 juni 1986 neemt om
gezondheidsredenen afscheid van de
Christelijke school „Het Hoge "

JUFFROUW A. KUHLEMEIER

Onderwijzeres aan onze school sinds
1 januari 1967.

Ouders, oud-leerlingen en andere
belangstellenden zijn vanaf half vier tot vijf
uur welkom in de school om haar de hand
te drukken.

Het bestuur.

Merk spijkerbroeken
alle maten o.a. Western Jeans
van 69,-voor 39,-.
Ook andere merken gebleekt
en stone wash.
HACKFORTSELAAN 2,
VORDEN. Tel. 05752-1717
Vanaf 's middags 1 uur.

Te koop: 2 goeie damesfiet-
sen.
Tel. 1961.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Vaders op
hun best
is kijken bij

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

Parkeren voor de deur.



Wij hebben de
praktische en
komfortabele
tapijttegel
voor uw keuken..
• mooi - zacht - sterk
. vuil- en vochtwerend
. snel schoon te maken
. eenvoudig te stofzuigen
. kleuren blijven mooi
. krimpt niet
• ideaal tapijt voor uw keuken

[W• zacht voor uw servies
• 50 x 50 cm groot

kom kijken bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

APPELTAARTEN AKTIE
VAN VORDENS
DAMESKOOR OP
12,13 en 14 JUNI A.S.

/

Hoe u ook op vakantie gaat...
DOUANE

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank tS
* Buitenlands geld, reisverzekeringen, reis- en/of Eurocheques, hulpverlening in het buitenland.

VADERDAG
OOK TAARTEN DAG

SLAGBOOM
MOKKA
CHIPOLATA
VRUCHTEN

ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

yZutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Nieuwe leden
voor de Voetbal. Ver. Vorden voor het seizoen
1986-1987 kunnen zich opgeven bij:

pupillen 6 t/m 11 jaar (ook meisjes)
junioren 12 t/m 17 jaar

G. Stokkink, De Boonk 33
Telefoon 2684.

J. Rouwenhorst, De Stroet 18
Telefoon 2444

W. KI. Kranenbarg, Het Gulik 13
Telefoon 2519

Senioren vanaf 18 jaar
M w. E. Stokkink-Vlogman,
De Bongerd 17, Telefoon 2575.

B. Vlogman, B. v. Hackfortweg 58
Telefoon 3236

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemermk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

keukenaktie

heeftZo
heel lang plezier

m^0 • •• ivan uw vakantiegeld
Er zijn tientallen manieren om uw vakantie
te besteden. Hier heeft u heel lang plezier van...

Geldig tot de Bouwvakvakantie 11 juli 1986. l.v.m. het veranderen van de showroom
gaan wij grootscheeps aktie voeren.

Vele SHOWROOMKEUKENS werkelijke droomkeukens voor de snelle beslissers,
nu zelfs tot 40 % korting.

-^

MIELE inbouwfornuizen alle types nu aktiekorting 25 %
MIELE inbouwkoelkasten alle types nu aktiekorting 25 %
MIELE inbouwvaatwassers ̂ te types nu zelfs 30 % korting
Op alle ATAG i n bouwapparaten ongeacht het type nu tijdens deze
grote HC.I.-aktie HEEL AANTREKKELIJKE LAGE PRIJZEN.

0 Uw bezoek aan de H.C.I. •owroom, wordt zeker beloond.
Kunststof keuken
330 cm lang,moderne kleur type
"Stuttgart" kunststofblad en
spoelbak. Kompleet met koelkast,
fornuis, afzuigkap en bovenkasten.
Natuurlijk incl. verlichting.
Normaal f 8335.-
Nu Aktieprijs
Ook andere AfxftO
maten leverbaar. WW W*B

Prachtige kunststof
keuken
270 cm lang type "Kassei".
Natuurlijk kompleet met fornuis,
koelkast, afzuigkap en bovenkasten.
Incl. blad en spoelbak.
Normaal 6379.-
Nu Aktieprijs
Andere maten
leverbaar.

- e

H.C.I. is groot in eiken
keukens.
270 cm lang type "Venedig".
Natuurlijk kompleet met gas-
kookplaat, koelkasten afzuigkap.
Vanzelfsprekend met verlichting.
Ongelooflijk maar waar geen 8180.-
Maarnu f^Cf\

OOOU."

\\\\\\Ullllllfll/

Vraag niet hoe het kan.

Kunststof keuken
In modern grijs type "Moller"
350 cm lang.
Incl. bovenkasten, koelkast,
kookplaat en afzuigkap.
Nu met gratis verlichting.
Geheel kompleet
voor 3900.-

Eigenlijk te gek!
Maar bij H.C.I. geldt AKTIE is
AKTIE, en daarom geen gezeur.
Ook deze

Prachtige eiken keuken
Met massief front, 290 cm lang type
4500. Hoogwaardig kunststofblad
met spoelbak. Incl. ATAG appara-
tuur.onder meer zeer luxe fornuis,
zuinige koelkasten afzuigkap. Incl.
bovenkasten. Alles met 5 jaar
garantie.
Normaal 9436.-
Nu Aktieprijs

Luxe keukenblok
Type "Bamberg". Met bovenkasten,
kunststofblad en spoelbak.
Nu voor de koper met een glimlach.
Geen 2525.-Maar | XQC

Moderne kunststof
keuken
340 cm lang type "Freiburg".
Kompleet met bovenkasten, ver-
lichting en apparatuur, bestaande
uit: afzuigkap, grote koelkast en
kookapparatuur.
Normaal 8338.- Nugg/\/\
Andere maten OOUU."
leverbaar.

J5SP*

MIELE Kitchennette
160 cm breed. Met boven kast,
koelkast en veel begruimte.
Showmodel
Nu voor

H.C.I. Kitchennette
100 cm breed. Zeer geschikt voor
alleen wonenden of studenten.
Incl. 2 pits kookplaat en koelkast.
Veel bergruimte.
Van 2250.- Voor 1795.
Uw bezoek wordt zeer op
prijs gesteld door H.C.I.
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 9.00 -12.00
en 13.00-1700 uur
Vrijdagavond : 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen : 9.00 -12.30 uur.

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.

Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. V



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 12 juni 1986

48e jaargang nr. 11

Prachtig weer bij
start avondfietsvierdaagse
De plotselinge ommezwaai van het weerbeeld hebben maandagavond zo'n 350 personen doen besluiten
de flets te pakken en mee te doen aan de Avondfietsvierdaagse die voor het zesde achtereenvolgende jaar
door de V.R.T.C. 'De Achtkastelenrjjders' uit Vorden wordt georganiseerd.
Voor de organisatie een opsteker van
jewelste. Men had er in de verste verte
niet op gerekend dat het aantal van
vorig jaar (307) zou worden overschre-
den. Om voor een herinneringsme-
daille in aanmerking te komen is het
voldoende om drie avonden te fiet-
sen. Dus degenen die maandagavond
de kat nog even uit de boom hebben

gekeken, konden alsnog dinsdaga-
vond van start gaan.
Men kon per avond uit twee afstanden
kiezen nl. een rit van 20 kilometer of
een rit van 35 kilometer. De start vond
plaats bij café-restaurant "De Her-
berg".
Maandagavond trokken de deelne-
mers, die onderweg van frisdrank en

fruit werden voorzien richting Wil-
denborch, Medler, Barchem, Ruurlo.

Dinsdagavond ging de rit richting
Baak, Wichmond. Woensdagavond
staat de omgeving Almen, Lochem op
het programma, terwijl donderdaga-
vond de omgeving van Hengelo en
Varssel wordt opgezocht.

Drie weekenden toernooi Ratti '86
uitermate geslaagd
Het elfde "Drie weekenden toernooi" van Ratti is zondag afgesloten
met een toernooi voor dames-elftallen. Twintig teams hadden voor dit
toernooi ingeschreven en reeds vroeg was het een hele drukte op het
Ratti-complex. Dank /ij de medewerking van een aantal bedrijven
konden de dames in grote vrachtauto's worden ondergebracht, want
het aantal kleedkamers van de s.v. Ratti voorziet niet in zo'n grote
deelname.
Vanaf half tien in de ochtend heeft de
bal ononderbroken over de drie vel-
den gerold tot om kwart over vier de
laatste finale-partijen waren gespeeld.
In de eerste klas veroverde Dierense
Boys na een spannende wedstrijd te-
gen Ratti l de eerste plaats. Derde
werden de dames van Ratum 2, terwijl
Viod de vierde beker verwierf. In de
tweede klas ging de ereprijs naar de
dames van Rietmolen. Tweede werd
de ploeg van Rekken, terwijl Klein
Dochteren en Ratti 2 resp. derde en
vierde werden.
De fairplaycup ging naar de beide elf-
tallen van Meddo. Dit jaar werden
door de dames en heren scheidsrech-
ters in de beoordeling ook betrokken

het optreden van de leiders, begelei-
ders en grensrechters van de elftallen,
speciaal wat betrof het optreden tegen
en uitspraken over de scheidsrechter.
Mevr. B. Berendsen-Welgreven uit
Dieren reikte persoonlijk de door haar
vorig jaar beschikbaar gestelde wissel-
cup uit aan winnaar Rietmolen.

Zaterdag daarvoor kwamen zestien
herenploegen in het veld. DVO '71 3
uit Almelo ging hier met de ereplaats
strijken. Daarle 2, Ambon 2 en Apel-
doorn 12 kregen de tweede, derde en
vierde prijs toegewezen. De ploeg van
EGW die reeds voor de elfde maal
aan dit toernooi deelnam, kreeg de
fairplaycup toegewezen.

Familie Brunsveld
wint zaalvoetbaltoernooi
Het team van de familie Brunsveld is
in de sporthal 't lebbink zaalvoetbal-
kampioeh van Vorden geworden. Zij
bereikte dit resultaat door in de finale
met 3-1 van de familie v.d. Vlekkert te
winnen. De familie Bouwmeister
werd derde dankzij een 2-1 zege op de
familie Bongers.
Aan dit familiezaalvoetbaltoernooi
dat werd georganiseerd door "Veloci-
tas" namen in totaal elf teams deel die
in twee poules werden ondergebracht.
Voor de organisatie bijzonder spijtig
dat één familie het op het allerlaatste
moment liet afweten zodat het gehele
programma omgegooid moest wor-
den.
Eindstand: l en kampioen van Vor-
den familie Brunsveld; 2. fam. v.d.
Vlekkert; 3. fam. Bouwmeister; 4.
fam. Bongers; 5. fam. Stokkink; 6.
fam. Bos; 7. fam. Looman; 8. fam.
Tijssen; 9. fam. Wagenvoort; 10. fam.
Lenselink; 11. fam. Lichtenberg.

"De Snoekbaars"
Aan de vierde onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars", welke onder regenach-
tig weer werd gehouden, namen 20
personen deel. De vangst was tegen-
gesteld aan het weer. In totaal werd er
1269 cm vis gevangen.
De individuele uitslagen waren: 1. H.
Fleming 18 stuks 324 cm; 2. H. Gol-
stein 6 stuks 104 cm; 3. B. Berendsen 5
stuks 92 cm; 4. J. Fleming 5 stuks 90
cm; 5. J. Sessink 4 stuks 79 cm.
De volgende wedstrijd wordt gehou-
den op 22 juni. De hengelaars vertrek-
ken dan 's morgens vroeg vanaf het
Marktplein.
Aan de wedstrijden voor de jeugd na-
men dit keer eveneens 20 personen
deel. Na twee wedstrijden bleek dat
A. Zweverink voor dit jaar kampioen
is geworden. Hij ontving onder meer
een fraaie prijs en de wisselbeker.
De uitslagen waren: 1. A. Zweverink
298 punten; 2. Stef Flemink 290; 3.
Erik Seesing 280; 4. J. Veldkamp 150;
5. Jeroen Fleming 148 punten.
Woensdag 18 juni vist de jeugd van
"De Snoekbaars" tegen de jeugd van
Hengelo. Vertrek vanaf het Markt-
plein.

WATERPOLO
Vorden dames verliezen
met 0-2 van He Key
De dames van Vorden '64 hebben in
het zwembad "In de Dennen" met 0-2
verloren van de dames van He-Key.
In het begin was Vorden wat sterker,
doch wist de kansen niet te benutten.
In de tweede periode profiteerde He-
Key tweemaal achtereen van verdedi-
gingsfouten 0-2.

In de derde en vierde periode kregen
resp. Hermien Tiessink en Diseree
Westerveld nog mogelijkheden de
achterstand weg te werken, de kansen
werden evenwel niet benut.

Vordens
kampioenschap
biljarten libre
De voorronden om het kampioen-
schap libre beginnen op 11 augustus
a.s. De wedstrijden worden dit jaar
verspeeld in de zalen van De Herberg,
Café Uenk en Schoenaker. De finale-
partijen worden verspeeld in zaal
Schoenaker. Om dit kampioenschap
wordt dit jaar voor de vijfde maal ge-
speeld. De heer Richard Hartman
moet dit keer zijn titel verdedigen.

Inschrijving is mogelijk bij bovenge-
noemde zalen. De inschrijving sluit
op 23 juni.

KOT 5 wint
fraaie beker
Het vijfde team van KOT uit Vorden
heeft met succes deelgenomen aan de
jubileum-triatlon wedstrijden van het
district Doetinchem van de KNBB.
In zaal Onna werd de finale gespeeld
tussen KOT 5 en De Ploeg uit Netter-
den. Voor de overwinning zorgden
Gerrit Stokkink (driebanden); Hubert
Schroer en Hendrik Golstein (band-
stoten) en Wim Golstein (libre).
Coach was de heer Gerard Meijer.

Na afloop werd de winnende ploeg
door vele clubgenoten opgewacht in
café Uenk, alwaar vele felicitaties in
ontvangst werden genomen.

Touwtrekvereniging
De inschrijving is geopend voor het
a.s. bedrijfstouwtrektoernooi, waar-
aan behalve bedrijven ook verenigin-
gen, wijken en families kunnen deel-
nemen, is nu ook open gesteld voor
damesteams. Ploegen van scholen en
clubs kunnen nu ook inschrijven voor
dit toernooi dat op woensdag 9 juli
wordt gehouden.

Informatieavond onder
het motto
"zwemmen in de markt"
Maandagavond 16 juni zal er in de
cantine van het zwembad "In de Den-
nen" een informatieavond worden ge-
houden onder het motto "Zwemmen
in de markt".
De bedoeling van deze avond is om
uitleg te geven over de zwemtoets, het
diplomazwemmen; kwaliteit zwem-
badwater etc. Ook zullen de aanwezi-
gen in de gelegenheid worden gesteld
om een kijkje te nemen in de water-
zuiverinM^stallatie, het hart van het
zwembacP
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni zal
door het zwem- en recreatiebad "In de
Dennen" onder leiding van chef-bad-
meesterLJ. Westerik en zijn staf de

worden georganiseerd.

• Toertocht
Zaterdag 14 juni a.s. organiseert de
R.T.V. Vierakker/Wichmond een
toertocht met voorrijders. De tocht
gaat van Wichmond naar Saasfeld en
terug. De start is zaterdagmorgen
vroeg vanaf café de Olde Kriet te
Wichmond.
Deelnamekosten zijn f 10,-.

Bibliotheken voor
aangepaste lektuur
In de openbare bibliotheek te Vorden
is tot 25 juni a.s. een expositie te zien
van diverse hulpmiddelen. Voor
slechtzienden zijn er b.v. de boeken
met EXTRA GROTE LETTERS. Er
zijn diverse leeshulpmiddelen, zoals
de LEESLINEAAL, ook is te zien de
TELEVISIELOEP, een eenvoudig te
bedienen apparaat, opgebouwd uit
een camera, een beeldscherm en een
beweegbaar leesplankje.
De moderne techniek komt ook hier
te hulp; en draagbaar leesapparaat dat
drukletters omzet in voelbare letters.
Er is het brailleschrift, gesproken lek-
tuur, de prismabril, diverse loeps en
andere middelen die helpen bij het
kunnen blijven lezen.
De mogelijkheden om braille- en ge-
sproken lektuur te verkrijgen zijn
ruim. De blindenbibliotheken be-
schikken over vele duizenden titels
van diverse aard. Op aanvraag ver-
strekken de blindenbibliotheken een
catalogus van het braille - en gespro-
ken tijdschriftenbestand in ons land.
In de bibliotheek is nadere informatie
te verkrijgen. De tentoongestelde ma-
terialen zijn duidelijk zichtbaar en ge-
makkelijk te bereiken opgesteld. Een
bezoek is alleszins de moeite waard.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: wit/zwart haantje;
windbuks; gele regencape in groe
etui; groen wollen handschoen; 3 ron-
de wielreflectoren, halogeen lamp,
rechthoekige wielreflector, reflecte-
rende kabel; gouden halsketting met
hanger in lettervorm "L"; fiets, kleur
rood, geel en groen "wrak"; herenhor-

loge "Cavahier" met metalen band;
heren fiets, zwart "Sport Olympic";
Gazelle herenfiets, zwart met trom-
melr.; f 10,-; bankbiljet f50,-; Labra-
dor met halsketting en penning; para-
plu, rood/wit met houten handvat;
Zeeuws knopje; zak stikstof Magne-
sium; bos sleutels; bromfietsplaatje
WDP-555; rode portemonnee inh
f 13,-; 2 blauwe regenpakken in plastic
zak.
VERLOREN: knipportemonnee inh.
f 30,-; zilveren herenarmband "Sabi-
ne"; twee sleutels; rood lederen porte-
monnee inh. bankpas Rabo, ca. 130,-;
bankbiljet van f 100,-; bruin konijn
met zwarte neus; fototoestel, merk
Pentax, gewikkeld in donkerblauwe
trui "Nike" met flitslicht; bruine her-
enportemonnee inh. f 400,-; rood/
bruine portemonnee met sticker "Ve-
ronica"; zwarte portemonnee f200,-;
2 sleutels; sleutel met touw eraan;
leesbril in rood etui; zwart lederen
portemonnee met huissleutel en
f50,-; doublé armband met goudkleu-
rige horloge; 2 herdershonden, reu en
teef; drie sleutels aan ring; bruine he-
renportemonnee met f 100,- en bank-
pas; 3 sleutels aan hanger 'Telegraaf';
gouden bewerkte armband; sleutel-
bos met 4 sleutels; zwart lederen por-
temonnee f50,-; kinderbril, wit mon-
tuur; 2 lipssleutels aan ring; mast voet,
kleur geel.

Prachtig succes voor
L.H.N.O.-school
't Beeckland
Bij examens op één na
hoogste score van Nederland
De diploma-uitreiking aan de geslaag-
de vierde klassers van de Chr. School
voor L.H.N.O. „'t Beeckland" had het
afgelopen weekend wel een bijzonder
feestelijk karakter. Extra feestelijk
omdat de leerlingen bijfl| centraal
schriftelijke, dus landelij^^eregelde
examens (de leerlingen van 'Beec-
kland' opvallend goede resultaten
hadden geboekt.
Van de 470 L.H.N.O.-schjÉ^i die aan
het landelijk examen oi^fc-niveau,
deelnamen, haalden de leerlingen van
de Vordense school de op één na de
hoogste score van Nederland. Bij het
van Wiskunde op C-niveau behoorde
't Beeckland bij de beste zes L.H.-
N.O.-scholen en bij het van Engels
was de score eveneens erg goed.
Enkele leerlingen doen deze maand
een extra examen op D-niveau, het
hoogste niveau voor MAVO-scholen,
dat met ingang van dit jaar ook op
L.H.N.O.-scholen mogelijk is.
Bij de diploma uitreiking werden de
leerlingen en docenten geluk gewenst
met al die resultaten door de voorzit-
ter van dé Commissie van Beheer en
door de directrice van de school mej.
L.A. Nijhof.
Aan het officiële gedeelte van de
avond was een barbecue voorafge-
gaan voor de geslaagde leerlingen en
het personeel van de school. Hierbij
werden de leerlingen letterlijk in de
bloemetjes gezet. Ook boden de leer-
lingen een plant en een bloemstuk
aan. Onder het genot van een drankje
en een hapje werd tijdens deze feesta-
vond gezellig nagepraat over deze
voor 't Beeckland toch zo succesvol
verlopen schooljaar.

Lijst van de geslaagde
eindexamenkandidaten.
D. Begieneman, Warnsveld; H. Be-
rendsen, Hengelo G; J.W. Berendsen,
Vorden; H. Berenpas, Vorden; C.C.A.
Godbijl, Hengelo G; A.C.M. Bos, Vor-
den; M.J. Bruggeman, Vorden; Y.
Bultman, Vorden; G.J.Eskes, Vorden;
G.C.I. Franken, Steenderen; L.J. van
Geel, Zutphen; K. Groot Jebbink,
Vorden; H.L. Hammers, Warnsveld;
A.G. Harmsen, Warnsveld; WE. Hen-
driks, Zutphen; F.J. Hissink, Warns-
veld; G.A.J. van der Horst, Warns-
veld; M.A.J. Jaaltink, Hengelo G; A.
Jansen, Vorden; R. Jaspers, Gorssel;
S.H.H, van Kouswijk, Warnsveld; G.
Lansink, Hengelo G; R. Leuvenink,
Zutphen, Y.A.E. Mullink,
Vorden, I. Nieuwenhuizen, Warns-
veld; D.A.E.M. Notten, Hengelo G;
A.Ch. Oldenboom, Vorden; W.R. On-
stenk, Vorden; H. Rispens, Warns-
veld; C.M.G. Rondeel, Hengelo G;
S.M.H. Schepers, Vorden; E. Schou-
ten, Vorden; E.J.H. Sessink, Vorden;
H.A.te Slaa, Hengelo G; FA. Steger-
man, Hengelo G; J.J. Stokkink, Vor-
den; WA.Tannemaat, Hengelo G;

"KLEINE GRUT HAD MIJN VOORLIEFDE"

Juf A. Kuhlemeier neemt afscheid
van het onderwijs
Dinsdagmiddag 17 juni aanstaande zal er officieel afscheid worden
genomen van Juf Kuhlemeier. Zij zal dan om gezondheidsredenen
met vervroegd pensioen gaan. Juf Kuhlemeier is dan 35 jaar in het on-
derw^s werkzaam geweest, waarvan bijna 20 jaren aan de Bijzondere
school op het Hoge. Haar voorliefde ging in haar loopbaan (luide Ij k
uit naar de beginnelingen op school.
"Het kleine grut, ja dat gaf mijn vol-
doening. Om deze kinderen van niets
"iets" bij te brengen. Datje ziet dat ze
geleidelijk gaan leren lezen en schrij-
ven. Dat vond ik heerlijk", zo zegt Juf
Kuhlemeier.
Geboren in Hilversum behaalde ze la-
ter op 22 jarige leeftijd in Leiden haar
akte. "Ik kan mij dat nog goed herin-
neren. Op 17 en 18 juni deed ik exa-
men, vier dagen later op 22 juni stond
ik in Aarlanderveen al voor de klas.
Twee jaar later kon ze een baan krij-
gen in haar woonplaats Alphen aan de
Rijn, aan de Da Costa-school.
Intussen had Juf Kuhlemeier reeds
verschillende malen met haar ouders
de vakantie in Vorden doorgebracht.
Dus niet zo verwonderlijk dat zij in
november 1965 naar de Achterhoek
verhuisde. Eerst twee jaar als onder-
wijzeres aan de school in het buurt-
schap Leesten en vanaf l januari 1967
verbonden aan de Bijzondere School
op het Hoge.

Afstand
Juf Kuhlemeier vindt de kinderen te-
genwoordig soms haast te vrij. "Ik
weet wel dat alleen met de armpjes
over elkaar ook niet goed is, maar een
beetje meer afstand tussen Juf en de
kinderen mag er best zijn. Om van mij
zelf te zeggen dat ik streng was, nee ik
geloof het niet. Ik hou wel van orde en
netheid. Met twee woorden spreken

doen ze tegenwoordig jammergenoeg
ook bijna niet meer", zo zegt Juf Kuh-
lemeier.
Zij was geen voorstander van het ge-
ven van strafwerk. "Je kunt beter met
een kind gaan praten. Dat helpt beter
dan strafwerk. Bovendien had ik bijna
altijd de kleintjes en die kun je moei-
lijk strafwerk geven".

Thuis opzoeken
Juf Kuhlemeier die in haar schoolle-
ven zo'n 1055 kinderen in de klas
heeft gehad (waarvan 584 in Vorden)
zag er veel heil in om het kind zo nu en
dan thuis op te zoeken.
"Kijken hoe het kind thuis funktio-
neert. Hoe is het milieu. Erg belang-
rijk. De kontakten met de ouders heb
ik ook altijd als erg prettig ervaren".
Dinsdagmiddag 17 juni wordt Juf
Kuhlemeier ter gelegenheid van het
afscheid van 15.30-17.00 uur een re-
ceptie aangeboden in de gemeen-
schapruimte van de Bijzondere
School op het Hoge. Juf Kuhlemeier
die samen met haar vader woonachtig
is aan de Horsterkamp ("ik heb plan
Zuid helemaal zien groeien") kan zich
dan helemaal aan haar hobbies gaan
wijden. Fietsen, wandelen, verzorgen
van planten e.d. Verder heeft zij veel
kontakt met haar tweelingzus die in
Doetinchem eveneens aan het onder-
wijs verbonden is.

Groot fotoalbum 25,-
Parkerpen gratis graveren
Telefoonboek v.a. 5,95
Notitie bloks

Nieuwe Ludlum
Wonen in de ruimte f 9,90
Birma Dagboek van Wim Kan
Straatboeken, Reisboeken
Nieuwste Suske en Wiske

MJ. Vervelde, Hengelo G; H. van der
Vlekkert, Vorden; M. Weustenenk,
Hengelo G; J.H. Wiltink, Vorden; H.I.
Wullink, Hengelo G.
2 kandidaten werden afgewezen.

Buitenlandse stagières
genoten van weekend
in Vorden
De ruim vijftig buitenlandse stagières
(afkomstig uit twaalf landen 'all over
the world') hebben het de afgelopen
dagen reuze naar hun zin gehad in
Vorden.
Hoogtepunt was wel de feestavond,
zaterdagavond in bar-bodega 't Pan-
toffeltje waar de stemming dusdanig
was, dat pas in de hele kleine uurtjes
besloten werd de gastgezinnen op te
zoeken.
De jongens en meisjes zijn al naarge-
lang hun beroepskeuze zo'n half jaar
tot eenjaar bij Nederlandse gastgezin-
nen ondergebracht om in die periode
ervaring op te doen in bijvoorbeeld
de landbouw en de tuinbouw.
Zaterdagmorgen vond in Het Dorps-
centrum te Vorden een gesprek plaats
tussen afgevaardigden van de 'Stich-
ting Uitwisseling' en de Stagières.
Hieruit bleek dat de buitenlandse
jeugd het uitstekend bij de gastgezin-
nen naar de zin had. Dit blijkt overi-
gens wederzijds, want ook de gastge-
zinnen blijken goed met de buitenlan-
ders overweg te kunnen.
De uitwisseling in Vorden werd geor-
ganiseerd door Jong Gelre regio West-
Achterhoek. De commissie-leden
Joan Velthorst, Jan Borgman, Marcel
Rouwenhorst, Henriet Fokkink en
Dick Regelink hadden een attraktief
programma samengesteld. Zo kon-
den de jongelui kennis maken met
een puur Achterhoekse en Twentse
sport nl. het Klootschieten. Dit werd
georganiseerd in samenwerking met

de Klootschietvereniging 'De Bogge-
laar'.
Verder werd in Maarsbergen de mo-
dernste kaasboerderij van Nederland
bezichtigd. De film over de inpolde-
ring van de Zuiderzee maakte veel in-
druk op de stagières.
De geplande speurtocht die in de om-
geving van de Velhoek was uitgezet,
kon vanwege de regen geen doorgang
vinden. Bovendien waren de sporen
volledig uitgewist. Dan maar met z'n
al len de sporthal in. De jeugd leefde
zich volledig uit met onder meer vol-
leybal en zaalvoetbal.
Zaterdagmiddag werd een bezoek ge-
bracht aan het Openluchtmuseum in
Arnhem. Zoals reeds genoemd een
'knaller' van een feestavond, zaterdag
avond in 't Pantoffeltje. Hier was on-
der meer een optreden van de Vor-
dense boerendansgroep 'De Knup-
duukskes', play-back optredens van
de Dolly Dots, Madonna en Meat-
Loaf.De sound-mix mag natuurlijk op
dit moment op geen enkele feesta-
vond meer ontbreken. Dus ook bij
Jong Gelre niet. Diana Ross en Air
Supply Hadden dan ook geen enkele
moeite om de zaal 'plat' te krijgen. Het
disco-team 'Black Panter' zorgde er
tenslotte voor dat het een verbroede-
ringsfeest van jewelste werd. Dat het
programma zondagmorgen 'uitsla-
pen' bevatte kwam een ieder dan ook
prima uit.
Zondagmiddag om één uur kwam het
gezelschap in het Dorpscentrum bij
een, waar een gemeenschappelijke
maaltijd werd genuttigd, waarna af-
scheid van de gasten werd genomen.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!



Kado's voor vader
CaSSettekoffertjeS verschillende maten

Opbergboxen voor videobanden
Kop- en schotels en
wenslepels voor vader en opa

Kom zelf even kijken, natuurlijk bij:

BazarSueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden

Telefoon 05752-3566

EMSBROEK is een regionaal installatiebedrijf op het gebied van verwar-
ming, elektra en loodgieterswerk.
Landelijk worden tankinstallaties geplaatst.

In verband met een gewenste uitbreiding van het personeel (thans ca. 30
medewerkers) hebben we vakatures voor de volgende funkties:

A. LEERLING-MONTEURS (16-18 jaar)
Opleiding: LBO-Metaal of K.M.B.O.
Zij krijgen een 3-jarige schoolopleiding voor volwaardig c.v.-mon
teur op de dagschool te Apeldoorn.

B. SERVICE-MONTEURS
Opleiding: LBO met ACI-service monteursopleiding,
l n verband met aard van de projekten (o.a. scha kei kasten bouw) ko-
men tevens MTS'ers-ELEKTRA in aanmerking.

Voor telefonische informatie kunt u bellen met onze heer Overgoor.
Uw sollicitatie graag per brief naar onderstaand adres.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Sparen doe je bij de
Rabobank

Een hoge rente tot

en toch opneembaar

Kom voor meer informatie
naar de

Rabobank

MELKMACHINES - S TA L AUTOMATISERING

Dealer van: veecode voersystemen, bou-matic melkinstallaties,
Vekusoft management systemen.

Vraagt voor spoedige indiensttreding

MONTEUR
voor de aanleg en service.

Wij verwachten van U:

- opleiding MLS-MTS

— Rijbewijs BE

— Commercieel inzicht.

Uw sollicitatie schriftelijk of telefonisch kunt u richten voor

20 juni aan Schepers, Morsdijk 11, 7261 RX Ruurlo.

Tel. 05739-332.

B radene 1986
De Braderie wordt dit jaar gehouden
op donderdag 1 7 juli van 15.00 uur
tot 23.00 uur in het centrum van
Vorden.
Zaterdag 19 juli kinderbraderie van
9.30 tot 12.30 uur op het terrein van
de Amro-bank.

Een ieder die interesse heeft wordt
verzocht z.s.m. contact op te nemen
met:
G. van Zeeburg, telefoon 1 531
HA. Rombouts, telefoon 3111
P.H. Emsbroek, telefoon 2081

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Acbel Regio is een administratie- en belastingadviesbureau
dat, samen met een van haar gelieerd computerservicebu-
reau, de accountancy en de belastingzaken verzorgt voor on-
dernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Dit doen wij middels een moderne aanpak van de administra-
ties, loonadministraties, facturering en andere servicever-
werkingen met behulp van onze computer.

Maar ook vinden wij dat onze taak niet ophoudt bij de verwer-
king van de cijfertjes. Daarnaast rekenen wij het tot onze taak
om de ondernemer te adviseren en te begeleiden.

Vele ondernemers, maar ook particulieren, ondervinden hier-
van hun voordeel.

Door én de uitbreiding van de kliëntenkring én het grotere
aanbod van het in service verwerken van tal van zaken,
zoals administraties voor derden, loonadministraties, fak-
tureringen en tekstverwerking etc. ontstaat 'n vakature als:

PART-TIME DATATYPISTE
U dient aan de navolgende verwachtingen te beantwoor-
den:
— Uw leeftijd is plus minus 18 jaar
— Uw opleiding ligt op MAVO niveau
— enige beeldschermervaring via bijv. een uitzendbureau

wordt op prijs gesteld. Tot aanbeveling strekt ervaring
met een MAI 2000 computer.

Wij verwachten U één dag per week nodig te hebben. In de
komende vakantieperiode zal dit naar onze verwachting ze-
kertijdelijk uitgebreid worden naar vijf dagen perweek. Op
een langere termijn behoort een volledig vast dienstver-
band tot de mogelijkheden.

Bent U geïnteresseerd, dan nodigen wij U uit om Uw handgeschreven sollicitatie te richten aan:

ÜCDCl FC§10 administratie- en belastingadviesbureau
de venterkamp 3 - postbus 60, 7260 ab ruurlo - telefoon 05735-295$

JSSSÏ OPHEFFINGS-

MT UITVERKOOP

fe. 20% -70%
KERKEPAD KORTING
DORPSSTRAAT8 VORDEN TEL.05752-1921 OP ALLE ARTIKELEN

Knoop nu uw eigen vloerkleed voor
de helft van de prijs
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KWALITEIT EN PRIJS
Dames zomer truien

in vele modellen, kwalieten en
kleuren. Uitzoeken maar

nu voor de

HALVE PRUS

Dames zomer pantalons
in vele modellen
ze zijn er nu al

vanaf

29,50

Jacks
voor groot en klein

ze moeten nu allemaal weg
wij geven deze week

20% KORTING

Dames rokken
op alle rokken

geven wij
alleen deze week

20% KORTING

Dames blouses
de mooiste blouses

gaan deze week de deur uit
met

20% KORTING

Jongens overhemden
met ingeweven strepen in meer-

dere kleuren, allemaal lange
mouw, OP = OP deze week

slechts 9,95

Misrine wol
in vele kleuren

deze week
voor

1,95

Dames fietsschoen
kleur geel en wit

van 39,90
deze week

Tinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

Tinoccfuo
tot op het merk!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij de Tuunte

let op
deze sticker op uw
filmdoosje
en op de j'̂ s^
vermelde e^O/fa3**
reduktie! *i^*&f*

'e/0k

een van de vele voordelen
bij uw foto-vakman.

FOTO HANS TEMMINK
SPALSTRAAT 10, 7255 AC HENGELO (GLD)

TELEFOON 05753-2386

29,90

Pumps
met guini hak

kleur oranje
van 54,90
deze week

45,-

Spaar onze sponsormunten

voor uw vereniging.

Aanbiedingen gelden van ^B
donderdag t/m woensdag

Zit net even
prettiger.

Dames hemdje en
slip Seringebloesem
100% katoen

'
r-.-*r-,i ;•• i-

Sportief ondergoed heefteen merk:

fjollandia
Verkrijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

«Illll

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

BANKETBAKKERIJ

J. WIEK ART
TELEFOON 1750

Het mooie weer lijkt ons niet helemaal in
de steek te laten. Maar ja, je weet maar

nooit hoe lang dat duurt in ons
waterlandje.

Dus geniet van de zon, zolang die er is. En
maak het u gemakkelijk. Deze week

EXTRA VOORDELIG: runderrolletjes. Lekker
bij de sla! En geen uren in de keuken!

Eet smakelijk én gemakkelijk.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefStuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

DO - VRIJ - ZAT.

Fricandeau rollade kiio
Barbequeworst 100 gram
Hamburgers 6 halen
4 betalen

12,90
0,98

ELKE WEEK VOORDEEL

UfT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

Boeren-
leverworst
250 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 MO 6,95

Grove verse worst 1 k,io 9,90
Runder verse worst 1 k,io 11,50

Speklappen
1 kilo

7,25
WOENSDAG
GEHAKTDAG

KARBONADE
5 HALEN

4 BETALEN

H.o.h. gehakt
• 1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,25

bij 1 pond gehakt gratis kruiden

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING

Runderrolletjes 5 halen 4 betalen
Bami of Nasi kiio 5,95

MA - Dl - WO

Borstlappen kiio 9,90
Spec. voor vaderdag salade per persoon 5,95

slager^ jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Dis bank met de Ê
heeft goed

nieuws voor
spaarders.

'Spaarcertificaat'/

Elk jaar een hogere rente en uw g
altijd vrij beschikbaar.

Door voor uw spaargeld "Spaarcertificaten"
te kopen slaat u twee vliegen in één klap.

Elk jaar krijgt u automatisch een hogere rente.
In het vijfde jaar liefst 9%.

En u kunt uw certificaten op elk moment vrij
en zonder kosten inwisselen. Dat is modern,

veilig en makkelijk sparen!

• Certificaten van ƒ 1.000—, ƒ 5.000 — en
ƒ 10.000-.

• Maximale looptijd 5 jaar.
• Elk jaar een hoger rentepercentage.
• Gemiddelde rente over 5 jaar 6V*%*.
• Op naam gesteld.
• Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

Het "Spaarcertificaat?
Da's veilig sparen met stijgende rente!
' Rentewijzigingen voorbehouden.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek^Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es:.J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 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 Decanijeweg 3.



15 Juni: Vaderdaa !

meUNMMEL
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RUIL ££AI OÜO£,
IN èM &6TAAL

Installatiebedrijf

winters
Spalstraat 8, Hengelo Gld.

ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
NIEMAND BETER EN

ZEKER NIET GOEDKOPER

EEN NUTTIG GESCHENK

VOOR VADERDAG

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG
Spoorstraat 28.

Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo

WOONRUIMTE
voor 1 persoon te huur ge-
vraagd. In Vorden of directe
omgeving.
Brieven onder nummer 11-2
Bureau Contact Vorden.

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

15 juni Vaderdag
D VIDEOMEUBELEN

DRAAIFAUTEUILS
POEFS

f l HAARDBANKJES
D TUINMEUBELEN

D ZONNEWERING
N LEKTUURBAK
Hl MIMISET

PLAIDS
SLAAPZAKKEN

HELMINKB.v
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 1514

25% KORTING
op de totale

kollektie van

GEEF VADER
EEN TAART

WIJ MAKEN ZE
IN VELE SOORTEN
EN MATEN

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

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.

Gevraagd:

METSELAARS
Bouwbedrijf

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 9
Vorden
Telefoon 05752-1437

bieding

Gratis 13 13 of
13 X18 Vergroting

Bij inlevering van uw
volle kleurenfilm

Geldig juni en de maand juli.

Wij garanderen kwaliteit!

FOTO HANS TEMMINK
SPALSTRAAT 10

7255 AC HENGELO (GLD)
TELEFOON 05753-2386

De ene hypotheek
is de andere niet..

(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de é
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Precisie-Schoffelmachines
Voor elk gewas
voor elke grondsoort
en voor elk bedrijf
voor het snel werken in mais.

OFF. DEALER„
Zelhemseweg 30 - Telefoon 05753-1964
Vertegenwoordigers H. Enzerink, telefoon 08342-1170 en
B. Nijenhuis, telefoon 08362-3060.

AUTORIJLESSEN?

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

met
Televisie

reparaties
—- direc»

; i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Koop
bij de man

die ook
repareren kan!

Geheel lederen

schooltassen
één soort — één prijs

geen 85,-; geen 75,- maar

68,50
Schoen makerij Visser

Raadhuisstraat 18 - Vorden.

EMANUELLG
EMANUELLE
ÊEMANUÊELLE

bij:
Modecentrum

Ruurlo

Grandioze
zomeraanbieding
Massief eiken bankstel
met losse kussens.
Met inruil van uw
oude bankstel,
nu voor de zonnige
zomerprijs,
als 3-2 zits voor

PHNNEYDEEL
MEUBEL- EN TAPÜTENHUIS

Als 3-1-1 zits voor

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Telefoon 1484

1295,-
1485,-
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VVV-KANTOOR
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 B P Vorden.
Telefoon 05752-3222.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 1 2.30
en van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdags Foto Dolphijn, Kerkstraat 1, Vorden.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelenfietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het
Marktplein om 1 3.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 per
persoon, beneden 13 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaat-
selijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur.
Fa. Tragter, te. 1256 en de Fa Kuypers, tel 1 393.

ELKE DINSDAGAVOND
Voetbalvereniging Vorden. Bingo. Aanvang 20.00 uur.
Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

ELKE DONDERDAGAVOND
Vanaf 26 juni tot en met 21 augustus beperkte mogelijk-
heid tot bezichtiging van ons Kasteel-Gemeentehuis.
Kaartjes bij het VVV-kantoor. Max. 15 personen per
groep. Volw. f 2,-; kinderen t.e.m. 1 2 jaar f 1,-; 19.00 uur
en 20.00 uur.

ELKE ZATERDAG EN ZONDAG
Expositie, schilderijen en keramiek. Studio Riek Schagen,
Enkweg 1 7a.

MAANDAG 9 T/M DONDERDAG 12 JUNI
Fietsvierdaagse V.R.T.C. De Achtkastelenrijders.
Start en finish Café 'De Herberg', Dorpsstraat 10.
20 en 35 km. Vertrek 1 8.00 tot 20.00 uur.

ZATERDAG 21 JUNI
Oranjevereniging Medlertol. Avondoriëntatiewandeling
door de mooie omgeving van het Medler. Start en finish
café Eykelkamp, Ruurloseweg 114. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 24 JUNI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

ZONDAG 29 JUNI
CONCERT door het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof en de muziekver. Concordia o.l.v. H. Kraxner.
Nabij 'Kasteel Vorden'. Aanvang 11.45 uur.
Bij slecht weer in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24.
Toegang gratis.

DINSDAG 1 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

DONDERDAG 3 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2,- p.p.

VRIJDAG 4 JULI
Oranje-Volksfeest 'Medlertol'. Egerlënderavond
m.m.v. Iselkapel uit Doetinchem en conferencier
Huus Kats Manus in de feesthal Ruurloseweg. Aan-
vang 20.00 uur.

ZATERDAG 5 JULI
Pretty Markt op het marktplein te Vorden van 10.00 tot
17.00 uur. Vlooienmarkt/rommelmarkt met veel antiek,
curiosa, meubilair, boeken etc. Koffieterras, oliebollen-
kraam, barbeque, kinderspelletjes, doelschieten.

ZATERDAG 5 JULI
Oranje-Volksfeest 'Medlertol', volksspelen op en rond
het feestterrein bij de feesthal Ruurloseweg met o.a.
vogel-, bel- of schijfschieten, dogkarrijden, doeltrap-
pen, korfbalgooien etc. etc. Aanvang 13.00 uur.
Dans- en feestbal in de feesthal m.m.v. Madigo Com-
bo.
Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 8 JULI
Lezing over de Vordense Natuur en zijn wild door de heer
J. Brinkman. Aanvang 20.00. Toegang gratis.
Salon Camping Wientjesvoort.

WOENSDAG 9 JULI
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden voor:
bedrijven, verenigingen, straten, etc. Aanvang 19.30 uur.
Terrein: Ruurloseweg 110 bij het clubhuis van de T.T.V.
Opgave en inlichtingen: dhr. Engel, tel. 05752-2836.

WOENSDAG 9 JULI
Viswedsrijden H.S.V.de Snoekbaars. Vertrek 18.15 uur
vanaf het marktplein. Opgave deelnemers bij het VVV-
kantoor. Deelname gratis.
Er wordt gevist om de Achtkastelentrofee.

DONDERDAG 10 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 12 JULI
V.V.V.-SIMULTAAN-DAM-EVENEMENT.
Aanvang 14.00 uur met de dam-match Jannus van
der Wal - Wieger Wesselink op een reuzen-dambord
van 6 bij 6 meter. Aanvang Simultaandammen 15.30
uur op het Kerkplein. Entree f 2,50 inclusief eventuele
deelname aan simultaandammen, dambord met
schijven meenemen.
Inlichtingen V.V.V.-kantoor, telefoon 3222.
Bij slecht weer in Hotel Bakker.

MAANDAG 14 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om 19.30 uur.
Kosten f 1,- p.p.

DINSDAG 15 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 1 6.00 uur precies.

l
WOENSDAG 16 JULI
R.T.V. Vierakker-Wichmond. Wielerronde van Vorden.
Start 1 7.00 uur recreatierijders; 1 8.00 uur nieuwelingen;
1 9.30 uur liefhebbers en veteranen.
Parcours: Burgemeester Galléestraat.

WOENSDAG 16 JULI

De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

DONDERDAG 17, VRIJDAG 18
EN ZATERDAG 19 JULI
Kermis op het marktplein.

DONDERDAG 17 JULI
Braderie van 15.00 - 23.00 uur in het centrum
van het dorp.
Naast de braderie zijn er aktiviteiten als folklo-
re, muziek en oude ambachten.

In de grote zaal van De Herberg de Volendamse
superformatie

SPRING EN MARIBELLE

Aanvang 21.00 uur.

Stemmingsmuziek in Hotel Bakker
en in 't Pantoffeltje.

ZATERDAG 19 JULI
Kinderbraderie achter de AMRO-Bank van 9.30
tot 12.30 uur.

Spectaculaire bakfietsenrace in het dorp.

Zaal De Herberg: Groot OjMlucht- en Zaalfes-
tijn, rodeokampioenschal^p de mechanische
stier, barbeque. Orkest 'New Four'.

Zaal 't Pantoffeltje: Gezellige dansavond met
Orkest 'Wheels'.

ZONDAG 20 JULI •
Openstelling Park Kasteel De Wiersse.
Rozen, pergola en borders. Openingstijden 10-18 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Parke-
ren gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aangelijnd.

ZONDAG 20 JULI
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Fiets-Zomertocht over
40 km. Vertrek van 12.00 - 14.00 uur bij De Herberg te
Vorden en café-rest. Bousema te Lochem.
Start tussen 12.00 - 14.00 uur.

MAANDAG 21 JULI
Openstelling Park Kasteel De Wiersse.
Rozen, pergola en borders. Openingstijden 10-18 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Parke-
ren gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aangelijnd.

MAANDAG 21 JULI

Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf Markplein om 19.00 uur. Kosten f 1.- p.p.

DINSDAG 22 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzamelirïg van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij WV-kantoor. Aanvang 19.00 uur.

WOENDAG 23 JULI
Gelderse avond. M.m.v. dansgroep 'de Knupduuks-
kes' uit Vorden en de boerenkapel 'de Acht Kastelen-
darpers' en Gerritje Brummelstruuk (Mevr. van Til).
Entree f 2,50, t/m 12 jaar f 1,50 in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

WOENSDAG 23 JULI
Viswedstrijden H.S.V. de Snoekbaars. Vertrek 18.1 5 uur
vanaf het marktplein. Opgave deelnemers bij VVV-kan-
toor. Deelname gratis.
Er wordt gevist om de Achtkastelentrofee.

DONDERDAG 24 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur pre-
cies.

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 JULI
V.A.M.C. De Graafschaprijders.
Internationaal toerweekend voor motoren. Plaats van
handeling café Schoenaker en omgeving te Vorden. Aan-
komst deelnemers vanaf vrijdagavond 18.00 uur. Vertrek
zondags vanaf 9.00 uur 's morgens.

ZONDAG 27 JULI
V.A.M.C. De Graafschaprijders.
Oriëntatierit. Er kan gereden worden in drie klassen. A, B
en Tourklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelna-
me is mogelijk per autó/motor/bromfiets.
Achtkastelenrit. Start vanaf 13.30 uur bij café Schoena-
ker te Kranenburg-Vorden.

MAANDAG 28 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf het Marktplein om 1 9.30 uur. Kosten f1,-
p.p.

DINSDAG 29 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 1 6.00 uur precies.

DINSDAG 29 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

WOENSDAG 30 JULI
Lezing over de Vordense Natuur en zijn Wild door de heer
J. Brinkman. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Salon
Camping Wientjesvoort.

DONDERDAG 31 JULI

De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 1 9.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
Amateur Kunstmarkt van 1 1 .00 - 1 7.00 uur op de oprij-
laan en bij Kasteel Vorden.

ZONDAG 3 AUGUSTUS
Jong Gelre. D'n Oost'n Rit. Toertocht voor het hele ge-
zin per auto, motor of f iets met spelopdrachten buiten
de openbare weg. Afstanden voor auto plm. 110 km,
fietsers plm. 50 km. Startplaats café Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden. Van 9.30 tot
14.00 uur.

MAANDAG 4 AUGUSTUS
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 1 9.30 uur. Kos-
ten f 1,- p.p.

DINSDAG 5 AUGUSTUS
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 19.
Aanvang 1 6.00 uur precies.

DINSDAG 5 AUGUSTUS
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten f 3,50 p.p. - Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij WV-kantoor. Aanvang 1 9.00.

DINSDAG 5 T/M 8
Avondfietsvierdaagse Jong Gelre.
Afstanden 20 en 35 km. Startplaats Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6, Vorden. Vanaf 18.30 tot 20.00 uur.

GAH
Jerrresk

DONDERDAG 7
Avondwandeling onder^fskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
Pannekoeken fietstocht met de boerendansgroep 'de
Knupduukskes' in klederdracht, 's Middags 16 uur, ver-
trek vanaf het marktplein. Aansluitend optreden folkloris-
tische groep uit Israël en 'de Knupduukskes'. 's Avonds
19.30 uur.

ZONDAG 10 AUGUSTUS
Aanspanning 'In de Reep'n Vorden en Omstreken'.
Kastelentocht voor aanspanningen met historische rijtui-
gen langs de kastelen van Vorden.

DINSDAG 12 AUGUSTUS
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij WV-kantoor. Aanvang 19.00 uur.

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 1 9.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
De boerendansers 'de Knupduukskes' uit Vorden en de
Boerenkapel 'de Acht Kastelendarpers' treden voor u op,
op het marktplein van 1 5.00 tot 1 6.00 uur.

VRIJDAG 22 AUGUSTUS
Pluimvee- en konijnenvereniging P.K.V. Vorden.
Jongdierenkeuring. Deze keuring wordt gehouden in de
Landbouwschool, Nieuwstad 49, Vorden. Aanvang
17.00 uur.

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
Oranjecommissie Medlertol. Fietspuzzeltocht. Start en fi-
nish café Eykelkamp, Ruurloseweg 114.
Aanvang 1 9.30 uur.

MAANDAG 25 T/M VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Zwembad 'In de Dennen'. Zwemvierdaagse. In deze week
wordt speciaal een zwemvierdaagse-abonnement uitge-
geven in combinatie met een deelnemerskaart. Tegen een
zeer gereduceerd tarief.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Vordense Muziekdag. M.m.v. alle zang- en muziek-
verenigingen. Nadere publikatie volgt.

ZONDAG 7 SEPTEMBER
Optreden dans- en muziekgroep uitTjecho-Slowakije na-
bij Kasteel Vorden. Bij slecht weer in een zaal.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER
Jong Gelre Klootschiettournooi voor verenigingen en be-
drijven, straten, buurtschappen, families enz. uit de Ge-
meente Vorden. Informatie: telefoon 6764 of 1 528.

ZONDAG 21 SEPTEMBER
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Herfsttocht.
Afstanden 40, 80 en 1 20 km. Start De Herberg. Start 40
en 80 km tussen 8.00 en 14.00 uur; start 1 20 km tussen
8.00 en 11.00 uur.

VRIJDAG 26 T/M ZONDAG 28 SEPTEMBER
Pluimvee- en konijnenvereniging P.K.V. Vorden.
Jaarlijkse clubshow in De Herberg, Dorpsstr. 10, Vorden.

ZONDAG 12 OKTOBER
V.A.M.C. De Graafschaprijders. Oriëntatierit. Er kan gere-
den worden in drie klassen. A-klasse, B-klasse en de Tour-
klasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelname is
mogelijk voor auto/motor/bromfiets.
Herfstrit. Start vanaf 13.30 uur bij café Schoenaker.

ZONDAG 19 OKTOBER
Openstelling Park Kasteel De Wiersse.
Herfstkleuren. Openingstijden 10-17 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Parke-
ren gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aangelijnd.

VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 NOVEMBER
Jubileumconcert Vordens Mannenkoor in de Christus Ko-
ningkerk te Vorden. Aanvang 20.00 uur.

Algemene informatie
Zwembad 'In de Dennen', Vorden.
Openstelling: van woensdag 14 mei 1986 14.00 uur tot
zaterdag 6 september 1986 1 7.00 uur.
Openingsttijden:
maandag 14.00-20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-1 2.00 en 14.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-12.00 en 14.00-1 7.00 uur
zondag 12.00-1 7.00 uur
Voor abonnement- en meerbadenkaarthouders boven-
dien geopend van dinsdag t/m vrijdag van 7.00-10.00

uur. Gedurende het hoogseizoen van 28 juni t/m 30
augustus vervalt de middagsluiting en is het bad van
dinsdag t/m vrijdag dus van 10.00-20.00 uur geo-

pend. Zaterdags van 10.00-1 7.00 uur.

Elke zaterdag. Hackfortmolen, Het Hoge 66.
Geopend van 9.00-16.00 uur. Telefoon 3248.

Tennispark Vorden.
Gasten kunnen tegen betaling van f 25,- gebruik maken
van de tennisbaan.
Dagkaarten verkrijgbaar bij het VVV-kantoor.

Paardrijden met een Jan Plezier
Inl.: Dhr. A. J. Donken, Het Hoge 74, tel. 1946.

Vissen in de Veengoot
Dagvergunningen verkrijgbaar bij
Kluvers Sport Totaal, Zutphenseweg 41.

Fietsverhuur
Fa. Tragter, Zutphenseweg 85, tel. 1 256.
Fa. Kuypers, Dorpsstraat 12, te. 1393.

Openstelling winkels
Supermarkten, schoenzaken, textielzaken maandagmor-
gen gesloten. Kappers maandag de gehele gesloten. Sla-
gers, bakkers en enkele andere zaken woensdagmiddag
gesloten. Vrijdagavond koopavond van 19.00 tot 21 uur.

Markt
Elke vrijdagmorgen markt
op het marktplein van 9.00 tot 12.00 uur.

Kerkdiensten
Ned. Hervormde kerk dorp 10.00 uur;
Ned. Hervormde Kapel Wildenborch 10.00 uur (om de
veertien dagen);
R.K.Kerk dorp zaterdag 17.30 uur (om de veertien dagen),
zondags 10.30 uur;
R.K.Kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur (om de veertien
dagen), zondags 9.00 uur;
Gereformeerde Kerk 10.00 en 19.00 uur.

Artsen
G. H. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1 255.
W. J. C. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.
H. H. P. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432.

Tandartsen
N. J. Edens, Dorpsstraat 5, tel. 1453.
W. F. Haccou, Station, tel. 1908.
W. A. Houtman, de Steege 41, tel. 2253.
J. J. de Kruif, tel. 3372

Dierenartsen
Breukink, tel. 1566.
Warringa en Warringa-Hendriks, tel. 1277.
Noordkamp, tel. 3534.

Apotheek
B. Veen, Zutphenseweg 12, tel. 1471.

Brandmelden
Telefoon 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Telefoon 1230. - Dag en nacht bereikbaar.

Stichting Jeugdsociëteit Vorden
Openingstijden Jeugdsoos 't Stampertje:
Woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur
Vrijdagavond van 20.00 tot 23.30 uur
Zondagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur

Stam-Café. Zaterdagavond van 21.00 tot 1.00 uur.
Alleen toegang vanaf 18 jaar en ouder.

Gemeentehuis
Openstelling maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30
uur. Vrijdagmiddag geopend van 13.30 tot 1 7.00 uur.

Openstelling Hervormde Kerk
In de maande juni, juli en augustus is de Hervormde Kerk
geopend op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00
uur en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN



Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

Te huur: op 5 a 20 minuten van
de Efteling, Biesbosch en
Beekse Bergen Luxe bunga-
low (eigen woning) voor
max. 6 personen. Vrij van 26-7
tot 3-8. f 425,- per week.
Incl. gas, elektra en 2 fietsen.
Tel. 01626-4557.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Te koop: alle soorten kool-
planten, sla, andijvie, rode
bieten planten en bies-
look pollen.
H. SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Telefoon 05752-6876.

Wij zoeken een lieve erva-
ren oppas voor onze twee kin-
deren van 2 jaar en van 3 maan -
den voor plm anderhalve dag in
de week.
Brieven onder nr. 1 1-1
Bureau Contact Vorden.

WEEKENDAANBIEDING:

ABRIKOZEN-

VLAAÏTJES
} 't winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

we l koe |i

MÉÉ

7,95

Schroeven of sleutelen:
bij We l koop heeft pa
verdraaid veel keus.

28,50

Binnenkort is het Vader-
dag. Als u Pa wilt verras-
sen met een handig kado,
dan moet u beslist naar
Welkoopgaan. Daar vindt
u een ruime keus in doe-
het-zelf-en tuinartikelen.
Voordelig geprijsd en van
de hoogste kwaliteit.
Is dat ook niet precies wat
u zoekt?

Ratel- en stubby-
- schroevedraaier
Set bestaande uit: kleine
ratel-bolschroevedraaier
links/rechts verstelbaar,
4 bits en "70^
verlengstuk. Nu // 7*J

Doppendoos
34-Delige Rodeo dop-
pendoos bestaande uit:
11 doppen van 4 t/m 13,
6 sterdoppen, 3 i n bus-
sleutels, 2 verlengstukken,
l ratelsleutel, l handgreep,
l kniestuk, 4 kruiskopbits,
l opvulplaatje, 3 schroe-
vedraaierbits.
Nu 28,50

Metselset
Rodeo metselset bestaan-
de uit: l metseltroffel,
l pleistertrorïel en l voeg-
spijker.
Nu 14,95

Gazontrimmer
Black&Decker gazon-
trimmer, type D-609. Met
200 Wart elektromotor,
snij breedte / Q
23 cm. Nu O 7,

Nieuw bij Welkoop
Karömat koudwater- .
reiniger.
Ideaal voor het thuis rei-
nigen van auto's, fietsen,
motoren, muren, tegels,
terrassen, tuinkassen enz.
Handig in gebruik. Trap-
loos instelbaar tot 65 bar.
Weegt maar 13 kg. Direkt
aan te sluiten op huis-
houdstopkontakt en op
de waterkraan. Kompleet
met 10 meter HD-slang,
10 meter waterslang,
spuitlans met start-stop-
pistool, l liter duoreiniger
en aansluitslang voor

Schilderset
5-Delige schilderset, be-
staande uit: afstrijkbakje
20 \ 20 cm, rolhouder,
2 verfrollen en een platte
kwast.
Nu 7,95

'95,
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shampoo. Voorzien van
spuitlans met regelbare
zeeptoevoer onder lage
druk.
Nu 795,-

Wel koop
handmaaier

Welkoop handmaaier
voor maaioppervlakte tot
90 m2, wieldiameter
22 cm. Wielen met zware
rubber banden, eenvou-
dig in hoogte te verstellen,
maaibreedte ] A r
33 cm. Nu I4O,—

Sleepkabel
Elastische sleepkabel met
snelsluiters, trekkracht
2800 kg. Heett door zijn
elastische werking weinig
ruimte nodig, met waar-
schuwingsvlag, verpakt in
draagtas.
Nu 19,95

WCll[00|)
PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF BTW. LEVERING

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AKTIE

GELDIG T/M 14 JUNI 1986.

HENGELO, (G) Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583 RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

EETHOEK IN BLANKMODERNEBEDKOMBINATIE IN WIT
Ombouw met veel gevarieerd bergkomfort
inklusief hoge spiegel.
Bedmaat 140 x 200 cm. Wordt in
zelf montage uitvoering geleverd.
OMDAT 'T ZOMER IS...

TV-STEREO
KOM BI N ATI E

EIKEN
Kompleet met een
stoere tafel op
140x85 cm
(bladdikte 51/2 cm) en
vier robuuste stoelen
met zadelzit.
Omdat 't ZOMER is en...
zolang de voorraad strekt!

met open vak en
schuiftableau.
De maten zijn
80 breed,
83 hoog,
47 cm diep.
Nu ook met extra
ZOMERvoordeel

ongemonteerd

Beperkt leverbaar OP IS OP

Schuifdeurkast met
spiegel 595.

Tapijttegels
diverse restanten tegels zeer voordelig
Keukenette
uit voorraad leverbaar, gratis gelegd. Per stuk 14,95
Zware tegel
voor alle doeleinden. Diverse kleuren. 50x50. Nu per stuk 9,90
Vilttegel
grijs en blauw. 50x50. Nu per stuk 4,—

Slaapkamer en badkamertegel
Heuga in bruin en cognac en groen van 7,90 voor 3,50

Veel voordeel in
meubels, slaapkamers en
kleinmeubelen

Partij dekens, spreien en matrassen

tot 60% afgeprijsd
Overige 10% korting

Gordijnstof met

60% vanaf 7,50 p.m.

Gardisette vitrage 1 50 hoog 8,50
Vitrage 180 hoog 9,50

Nu tapijt kopen en later laten
leggen, dat is geld verdienen
met onze tapijt aanbiedingen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286
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