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Meerderheid commissie algemeen
bestuur voor lokatie
woonwagencentrum aan de Rondweg
Tijdens de dinsdagavond gehouden openbare vergadering heeft de
commissie Algemeen Bestuur hij meerderheid geadviseerd om de ad-
viezen van de commissie voor bezwaar en beroepschriften inzake de
lokatie van het woonwagencentrum op te volgen en de ingediende be-
zwaarschriften niet ongegrond te verklaren.

Door de raad is onlangs besloten het
woonwagencentrum aan de Overweg
te projekteren. De buurtbewoners te-
kenden hiertegen bij monde van de
heer Memelink bezwaar aan, waarna
het college voorstelde het bezwaar-
schrift ongegrond te verklaren. Aan-
gezien er volgens het college geen
nieuwe elementen aanwezig zijn om

voor de lokatie aan de Rondweg te kie-
zen. Dit nadat de commissie voor be-
roep en bezwaarschriften het tegen-
deel had geadviseerd omdat volgens
deze commissie de raad om een nader
onderzoek had moeten vragen over de
hardheid van de redenen waarom
het advies van de meerderheid van de
commissie ad hoc inzake de lokatie-

keus nabij de Zuiveringsinstallatie
niet gevolgd zou kunnen worden.
De heren J. Bosch (P.v.d.A.) en H.
Tjoonk (WD) waren van mening dat
de raad het best "hard" mag spelen.
"Het is de laatste kans voor de raad",
zo sprak de heer Bosch. De heer
C.Chr. Voerman (CDA) zei dat hij
zijn standpunt in de raadsvergadering
van dinsdag 26 juni kenbaar wil ma-
ken.

Buurtschap Linde
heeft weer
horeca-zaak
Met ingang van zaterdag a.s. heeft de
buurtschap Linde weer een horeca-
gelegenheid, alwaar men kan verga-
deren, biljarten, koffie, ijs en/of een
ander drankje kan nuttigen.
Het pand, waarin vroeger café van As-

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.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Verkeersmaatregelen
In verband met het te houden con-
cours hippique op 23 en 24 juni aan-
staande heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten om
een parkeerverbod voor beide zijden
van de weg in te stellen voor:
a. de Schuttestraat vanaf de Schim-

meldijk tot aari de kruising Koste-
deweg;

b. de Bekmansdijk vanaf de Schutte-
straat tot aan de kruising met de
Kostedeweg.

Deze parkeerverboden gelden van
8.00 tot 18.00 uur of zoveel korter of
langer als noodzakelijk is.

2. Vergadering van de
Streekarchiefcommissie

Op dinsdag 26 juni aanstaande verga-
dert de Streekarchiefcommissie in de
raadskelder in het gemeentehuis te
Lochem. Deze vergadering is open-
baar. Aan de orde komen de rekenin-
gen, de begrotingen en de verslagen
van het streekarchivariaat.

3. Luchtmachtoefening TAM 84
Van 25 juni tot en met 4 juli aanstaan-
de zal er vanaf de luchtmachtbasis
Gilze-Rijen onder de naam 'Tactical
Air Meet 1984" een Navo luchtmach-
toefening worden gehouden. Geluid-
hinder zal bij deze oefening zeker op-
treden, omdat het aantal vluchtbewe-
gingen veel groter zal zijn dan nor-
maal. Ook zullen er meer vliegtuigen
gebruik maken van de laagvliegrou-
tes, waarbij een minimale hoogte van
75 meter aangehouden dient te wor-
den.
Er zal echter alleen in de ochtenduren
van half tien tot half één gevlogen
worden. Op zondag zal in het geheel
niet gevlogen worden. Klachten om-
trent geluidhinder kunnen gedepo-
neerd worden bij het algemeen klach-
tennummer voor geluidhinder door
militaire vliegtuigen, te weten 070-
492300. Dit nummer zal gedurende
de periode waarbinnen gevlogen
wordt, permanent bereikbaar zijn.

4. Raadsvergadering d.d. 26 juni 1984
Tijdens deze vergadering, die gehou-
den wordt in het gemeentehuis en om
19.30 uur begint, komen onder meer
de volgende punten aan de orde:
- deelname in werkgelegenheid-

sproject Gewest Midden IJssel met
Job Creation B.V.;

- wijziging Algemene Politieveror-
dening:
a. ten aanzien van het sluitingsuur
voor terrassen;
b. ten aanzien van overlast van
hondenuitwerpselen;

- restauratie stellingkorenmolen aan
Het Hoge;

- beschikbaarstelling krediet voor
vervanging Gutbrod-maaimachi-
ne;

- overdracht perceel grond aan het
Jebbink/hoek Decanijeweg aan
het R.K. schoolbestuur "de Vorde-
ring";

- wijziging vergoedingsregeling vrij-
willigers" bij de gemeentelijke
brandweer per l januari 1984;

verzoek van de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs
te Vorden om medewerking voor
de vervanging van 35 leerlingen-
sets en 4 bijpassende personeels-
bureau's ten behoeve van de
school "Het Hoge";
personeelsbezetting secretarie/bu-
reau gemeentewerken en verbouw
boerderij bij kasteel/raadhuis ten
behoeve van de afdeling sociale za-
ken en welzijn;
beschikbaarstelling van een kre-
diet voor de aanschaf van automati-
seringsapparatuur;
bezwaarschriften ingevolge de Wet
Arob tegen het raadsbesluit van 27
maart 1984, nr. 13, inzake lokatie
keuze woonwagencentrum;
verkoop terrein voor de bouw van 5
bejaarden- en 9 woningwetwonin-
gen in Hoetinkhof en overdracht
om niet van een strook grond in de
Boonk aan de Woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best"; .
aankoop gronden voor uitbreiding
industrieterrein;
wijziging verordening op de heffing
en invordering van de afvalstoffen-
heffing en reinigingsrechten;
delegatie van de verkoop van een
tiental bouwkavels in Hoetinkhof;
aankoop voormalig coöperatieter-
rein aan de Stationsweg;
aankoop gronden gelegen binnen
het bestemmingsplan (ontwerp)
"Addinkhof 1983";
verzoek van de gebr. Kok, Schone-
veldsdijk 2, om een bouwperceel te
kunnen kopen aan de Houtwal te
Medler voor de bouw van een wo-
ning.

5. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college" van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1 A.H. Abbink, Van Bramerenstraat
10, voor de verbouw van de boer-
derij aan de Wildenborchseweg 17
alhier;

2 G.J. Memelink, Almenseweg 15,
voor het uitbreiden van een wo-
ning aldaar;

3 B. Hissink, Rietgerweg 3, voor het
vergroten van de woning aldaar;

4 A. Weulen Kranenbarg, Enkweg 3,
voor het vernieuwen van een kiosk
aan de Enkweg 5;

5 E.J. Eggink, Lieferinkweg 4, voor
het verbouwen van een varkensop-
fokschuur aldaar;

6 H. Bogchelman, Ruurloseweg 121,
voor het bouwen van een wagen-
loods aldaar;

Deze bouwplannen liggen tot 6 jul i
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

6. Wielerronde van Vorden,
op zaterdag 23 juni 1984
In verband met de te houden wieier-
ronde van Vorden in wijk Zuid zullen
de navolgende straten geheel of ge-
deeltelij(É»rden afgesloten voor alle
verkeer fMialve voetgangers:
- de ventweg langs de Horsterkamp;
- de Willcm Alexanderlaan;
- de Christinalaan;
- de Be^^xlaan;
- de M^Bietlaan;
- de Staringstraat;
- de Clauslaan en
- de Vollehovelaan.

7. Aankoop gronden binnen het be-
stemmingsplan (ontwerp) Addinkhof
Op de agenda van de raadsvergade-
ring van 26 juni a.s. is o.a. opgenomen
een aankoop van gronden gelegen
binnen het (ontwerp) bestemmings-
plan "Addinkhof 1983".
Het betreffende ontwerp-bestem-
mingsplan heeft al weer enige tijd ge-
leden ter inzage gelegen. Tijdens de
daarvoor openstaande termijn zijn er
in totaal 6 bezwaarschriften ingediend
bij de gemeenteraad.

De behandeling van die bezwaar-
schriften is nog niet zover gevorderd
dat de gemeenteraad al een beslissing
kan nemen inzake de vaststelling van
het betreffende bestemmingsplan.
In hun hiervoor genoemde voorstel
tot aankoop vraagt het college van
Burgemeester en wethouders speciale
aandacht voor twee van de ingediende
bezwaarschriften te weten van de heer
H. Vlogman, Strodijk 3 en de Gewes-
telijke Raad voor Gelderland van het
Landbouwschap te Arnhem. Zulks
om redenen dat een oplossing voor
die bezwaren naar haar mening de
weg vrij maakt voor een start met de
realisering van Addinkhof en vervol-
gens de mogelijkheid biedt de ge-
meenteraad in de september-verga-
dering een voorstel tot vaststelling van
het plan "Addinkhof 1983" te doen.
Daar op die wijze voor de betreffende
bezwaren een oplossing wordt gevon-
den meent het college van Burge-
meester en wethouders dat een start
gemaakt kan worden met de realise-
ring van het meest noordelijke deel
van Addinkhof.

In een advertentie elders in dit blad
kunt u dan ook lezen dat het college
voornemens is te starten met het
noordelijk gedeelte.
Een tekening waarop het gebied staat
aangegeven waar het voornemen van
het college pp betrekking heeft ligt te-
zamen met het ontwerp-bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983" voor
een iedere ter visie ter gemeente-se-
cretarie. Bezwaren kunnen schriftelijk
worden ingediend binnen de daarvoor
openstaande termijn (te weten tot 22
juli a.s.).

selt gevestigd was, is van binnen ge-
heel opgeknapt. De winkelruimte is
omgetoverd tot een gezellige verga-
derzaal.
A.s. vrijdag ontvangt het echtpaar
Hulshof-Hermans eerst de buurt, ter-
wijl er zaterdag "open huis" is van tien
uur 's ochtends tot vijf uur in de na-
middag.
De zaak zal in het vervolg heten „'t
Lindese Praothoes".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Wethouder A. Bogchelman:

"Buitengebied kan bij voldoende
animo op aardgas worden aangesloten
Wanneer tenminste 80 procent van de daarvoor in aanmerking ko-
mende percelen meedoen dan kan in Vorden begonnen worden met
het aansluiten van gasleidingen in de super onrendabele gebieden.
Wethouder Bochelman deelde dit dinsdagavond in de commissie fi-
nanciën mede.

"Het zal een proefgebied voor de
werkgelegenheid worden", aldus de
wethouder. Bij dit projekt zullen men-
sen die langdurig werkeloos zijn wor-
den ingeschakeld.
Naar aanleiding van het voorstel om
197.400,- beschikbaar te stellen voor
de aanschaf voor automatiseringsap-
paratuur voor het gemeentehuis wilde
de heer A. Ploeger (P.v.d.A.) graag
weten wat voor effekten dit in de
werksituatie voor de mensen mee-
brengt. "Gaarne één en ander kwanti-
ficeren", zo vroeg Ploeger.

De verplichting om wd^ijks het
huisvuil in de buitengerJ^pcn op te
halen betekent dat het vastrecht met

circa 26 procent verhoogd moet wor-
den. De meningen over hoe deze ver-
hoging "geind" moet worden waren
verdeeld in de commissie. Zo wilde de
heer G. Graaskamp (CDA) deze ver-
hoging eerst op l januari 1985 laten in-
gaan. De heer M. Groen (WD) steun-
de wethouder Bogchelman. Hij was
tegenstander van verschuiving naar
volgend jaar. "We moeten zoveel mo-
gelijk kosten dekkend werken", aldus
de heer Groen.
In de commissie Algemeen Bestuur
werd geadviseerd om het sluitingsuur
voor terrassen op 23.00 uur te stellen.
"Wel goeie afspraken maken met de
horeca, maar toch soepel regelen", zo
vond Burg. Vunderink.

Avondwan l̂ing
MedM-Tol

A.s. zaterdag organiseert de feestcom-
missie Medler-Tol wederom de tradi-
tionele avondwandeling. Men kan
reeds vanaf half acht inschrijven in de
zaal van het café-restaurant „'t Wapen
van 't Medler".
Wilt u eens op een heerlijke juni-
avond wandelen door de bossen van
Het Onstein, 't Medler en/of de
Wiersse doe dan mee aan deze avond-
wandeling. Juist die gebieden van de
gemeente hebben een pracht aan na-
tuurschoon. Misschien gaat de tocht
wel langs de zes wilde zwijnen, die al
enige tijd in een reservaat in een van
de bossen van genoemde landgoede-
ren vertoeven.
Al wandelend dient men de ogen
goed de kost te geven, want ook uw
kennis over de natuur enz. wordt op
speelse wijze getest. Het is derhalve
raadzaam balpoint mee te nemen. De
start is om acht uur en voor het inval-
len van de duisternis is iedereen al
lang terug.

Collecte Rode Kruis
zeer geslaagd

De jaarlijkse collecte ten bate van
het Rode Kruis heeft in Vorden een
bedrag opgeleverd van f9.685,75. De
jaarlijkse collecte van het Rode Kruis
is het fundament voor de hulp die het
hele jaar door in eigen land en in het
buitenland wordt verleend.
Het is met recht "continu hulp verle-
nen". Van pauzeren of pas-op-de-
plaats is geen sprake. Ook al wordt U
er niet dagelijks mee geconfronteerd,
de verzoeken om hulp blijven bij het
Rode Kruis binnenkomen. Daar waar
hulp nodig is wil het Rode Kruis die
hulp ook graag bieden.
De hulpverlening richt zich niet alleen
op het buitenland (bij natuurrampen,
oorlogsgeweld en gevangenissen),
ook in eigen land kent het Rode Kruis
een scala van voorzieningen, zoals
rampenorganisatie, welfare, vakan-
tieprojecten voor zieken en bejaar-
den, bloedtransfusiediensten, orgaan-
donorwerving enz. enz.
Door de jaarlijkse collecte is het Rode
Kruis in staat haar belangrijk werk
voort te zetten.
Hartelijk dank aan een ieder die, op
welke wijze dan ook, aan het welsla-
gen van de collecte heeft meegewerkt.

Openstelling van
de Dorpskerk
Gedurende het vakantieseizoen is de
Dorpskerk opengesteld voor toeristen
en vakantiegangers. Maaralleen op de
volgende tijden: dinsdagmorgen van
10-12 uur; woensdagmorgen van 10-
12 uur; donderdagmiddag van 2-4
uur.

Steeds zijn op die tijden dames of he-
ren aanwezig, die bereid zijn gasten te
ontvangen en informatie te verstrek-
ken.

Ook is er een klein geschrift beschik-
baar, waarin enige historische bijzon-
derheden van deze oude kerk vermeld
worden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: M. Bargeman en
H.J. Jansen
GEHUWD: H.J. Philipoom en A.H.
Offerein; J. van de Scheur en N.D. van
Egmond
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
zondag 24 juni 10.00 uur ds. G.H. Ver-
haere, Hengelo Gld.

KAPEL DE WILDENBORCH
zondag 24 juni 10.00 uur ds. C.R. de
Jong, Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 juni 10.00 uur ds. W. Kreu-
zen, Megchelen.
19.00 uur hr. G.R. Wielenga, Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 juni, dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
23 en 24 juni J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 23 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juni: mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

1 dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
" Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



j£6 ZIJI1 GT WG6r! ! Goedkope rokken en blouses

Rokken 39,00
Blouses 29,00
T-shirts 10,OO

RUURLO

Weekaanbieding

Voetbedsandaal
in wit leer, maten 36-42,
normaal 54,95
DEZE WEEK

WULLIIMK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN

VOOR 'N ZACHT PRIJSJE.

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

iieo;>

19,95

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

In prijs verlaagd
Vorden, Hoetinkhof 133, uitstekend on-
derhouden helft dubbel herenhuis met garage en
fraai aangelegde tuin.

Indeling:
* entree m. plavuizenvloer, schoonmetselwerkwanden,

meterkast en deur naar garage.
* toilet met gekleurd sanitair en bijpassende betegeling.
* ruime L-vormige woonkamer met verdiept zitgedeel-

te, leuke open haard met betegeld plateau, granol
wanden en isolerende beglazing.

* grote keuken met moderne beige keukeninrichting
v.v. bruin kunststof blad, ingebouwde gaskookplaat
en afzuigkap. Bijpassende eetbar. Isolerende, begla-
zing.

* hardhouten trap naar 1e verdieping.
* overloop.
* 3 ruime slaapkamers met losse kasten.
* grote betegelde badkamer met gekleurd sanitair t.w.

ligbad, 2 wastafels, 2e toilet. Aparte douche.
* vast trap naar 2e verdieping.
* ruime overloop met berging, CV-ketel en badgeyser.
* flinke zolderkamer.
* garage C.V. verwarmd met aansl. wasmachine.
* rustig gelegen.
* grote zolder boven garage.

VRAAGPRIJS: f. 159.000,- K.K.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAe.v.
Kantoor: Lange Holstraat 30, Zutphen, tel. 05750-15404

Jongen 16 jaar zoekt vakan-
tiewerk, alles is welkom. Op-
leiding L.T.S.-C.
Tel. 05752-1920.
Bellen na 18.00 uur.

GASFLESSEN
voor huishoudelijk ge-
bruik en voor camping.

Af te halen
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

Te koop: Bung. tent 5 prs.,
met aanrechtk., met gasstel,
met 2 ligbedden, met grote ta-
fel, met aanhangwagen met
huif.
Tel. 05753-2379, liefst na
18.00 uur.

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

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

4- bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

met
Televisie

reparaties
—-• - direct

naar

uw vakman
" van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 13813

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

B AREN DSEN-motormaaier service

Slijp - reparaties en
onderhoudsbeurten van uw
hand- en motormaaiers,
kettingzagen, tuinfrezen,
motorzeisen, enz. enz.

Tevens het adres voor nieuwe en gebruikte machines.

baiéndseti
Zutphenseweg, Vorden, tel. 1261

ff 30,- korting
gedurende 3 dagen, 21, 22 en 23 juni

op alle korte en lange

MANTELS
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Holtslag
Ruurlo
heeft weer eens wat:

1e soort

BETONKLINKERS
voor erfverharding en/ of sleufsilo
Nu voor maarf 195, -excl. BTW peMOOOst. bij volle wa-
genladingen.

Deze aanbieding kan ook op afroep be-
steld worden.
Tel. 05735-2000.

Vrijdag 22 juni

klaverjaswedstrijd
bij Café de Timmerië,
tel. 05751-336.

Te koop: Ford Escort bestel
1300, kleur geel. bj. sept. 1980,
km.stand 71000, i.z.g.st.
Vraagprijs f 3500,-.
Tel. 05752-2269.

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

DIESELOLIE
PETROLEUM

HUISBRANDOLIE
Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.

Tel. 05752-1811 of 1217.

Te koop: trekhaak voor Mazda
1300 en wielrennersfiets 2
jaar oud.
Voor inl. Hanekamp 5, Vorden.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
Nieuw Spittaal

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. arti-
kel 50, lid 8 der Woningwet, vooruit te lopen op de be-
palingen van het bestemmingsplan "Addinkhof 1983",
teneinde alvast mogelijkheden voor woningbouw te
creeëren op het noordelijk gedeelte van dit plan.
Een schets waarop het betreffende gebied is aangege-
ven ligt tezamen met het ontwerp-bestemmingsplan
"Addinkhof 1983", vanaf vrijdag 22 juni a.s. gedurende
één maand vooreen ieder ter inzage ter gemeentesecre-
tarie.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 21 juni 1984.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

GEMEENTE VOROEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van vrijdag 22 juni 1984, geduren-
de één maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie
ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan (wijzi-
gingsplan ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening):

"Coöperatieterrein 1984"
Genoemd plan omvat de mogelijkheid van woning-
bouw op het coöperatieterrein (hoek Stationsweg/Enk-
weg/Julianalaan).
Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde
termijn van één maand hun eventuele bezwaren tegen
dit ontwerp-plan schriftelijk bij hun college kenbaar
maken.

Vorden, 21 juni 1984.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

VOETBALLEN is een
gezonde teamsport
wordt daarom lid van de Voetbal
Vereniging Vorden.

Opgeven bij:
\

Pupillen: jongens en meisjes van 6 t/m 11 jaar
J. Rouwenhorst, de Stroet 18, tel. 2444.

Junioren: van 12 t/m 17 jaar
G. Stokkink, de Boonk 33, tel. 2684.

Senioren: vanaf 18 jaar
D. Besselink, Deldenseweg 8, tel. 1700.
J. Jansen, v. Heeckerenstraat 2, tel. 2291.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

CITROEN 'RUESINK * RUURLO * HAAKSBERGEN

Pak nu EXTRA vakantiegeld bij Ruesink...
als u een gebruikte auto koopt.

M A(

^"^
Ivfe*̂

Wie voor 24 juni een occasion koopt mag GRATIS een
van de "VAKANTIEGELD" enveloppen trekken waarin
minimaal 250.- tot maximaal 750.- vakantiegeld zit.

Door de verkoopstijging in nieuwe auto's hebben wij een fors
aanbod van occasion. Dat zijn jonge auto's, boven de 5000.-
waarop wij de bekende Eurocasion-Garantie geven.
Die garantie geldt voor ieder merk gedurende 3 of 6 maanden.
Gratis VVN of ANWB keuring met keuringsrapport. Als u met
een occasion met vakantie gaat heeft u geen zorgen over de
conditie van uw auto.... een Eurocasion is perfect geïnspecteerd
en voldoet aan alle eisen.

Nu keus uit meer dan 100 occasions waaronder 2CV's,
Visa's, GSA's, BX-en, CX-en in vele uitvoeringen
diverse andere merken tegen bijzonder aantrekkelijke
prijzen.

Bij iedere Euroccasiór, krijg»
" verder GRATIS een

wegenkaart van Nede^andBesl,s nu.... de fjjd js °

INRUIL FINANCIERING-LEASING

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

RUESINKA



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

CARLOTTE
Olga en Geertjan Cruijsen

Vorden, 14 juni 1984
Hoetinkhof 80

Onze hartelijke dank aan ieder
die in welke vorm dan ook, ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt

G. VLIEM
A.H.VLIEM-RUESINK

Waarlerweg 4
7251 NE Vorden.

Beste mensen, bedankt voor
alles wat wij op 26 mei van u
mochten ontvangen. Het was
geweldig.

HENK, RIEK,
INGRID, MONICA,
HEIDI WILLEMS

Molenweg 32, Vorden.

Bij deze willen wij iedereen be-
danken die onze trouwdag tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

HERMAN en HENNA
TER VRUGT

Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond

Onze hartelijke dank aan ieder
die in welke vorm dan ook, ons
25 jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. GREFHORST
WA. GREFHORST-

WESTERVELD

De Hanekamp 6,
7251 CJ Vorden.

Onze hartelijke dank aan allen,
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau' s, d i e we b i j ons
55-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

J.B. WUESTENENK
A. WUESTENENK-

REGELINK
Pr. Bernhardweg 3
7251 EG Vorden.

Langs deze weg wil ik allen, die
met hun felicitaties, geschen-
ken en vooral met hun per-
soonlijke aanwezigheid mijn
65ste verjaardag tot zo'n fan-
tastisch feest hebben gemaakt
van harte dank zeggen.
U was geweldig!

LAMMERT ROUWENHORST

H.K. v. Gelreweg 2a,
7251 XL Vorden

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven wel-
ke wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
man, onzevader, grootvaderen
overgrootvader

W. KAMPERMAN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

H. KAMPERMAN-MULDERIJ
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, funi 1984

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05754-517.

Denkt u aan de Openbare les
van de Nutsblokfluit en Melo-
dicaclub. Zaterdag a.s.19.30
uur in het Dorpscentrum.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
E i k— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Een bruidsboeket en twee ringen...
Met onder meer deze attributen vertonen

WILLYWOLSING
en

JACQUELINE LUCASSEN

zich op vrijdag 29 juni a.s. om 13.00 uur in
de trouwzaal van het Wamsveldse gemeen-
tehuis.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de St.
Antonius van Padua kerk te Kranenburg.

Receptie tussen 16.00 uur en 17.00 uur in
Rest. "Den Elter", Emmerikseweg 1, Zut-
phen.

Ons adres blijft:
Rijksstraatweg 14, Warnsveld.

Wij gaan met

VAKANTIE
van 24 juni t/m 9 juli

Bakkerij V3R Asselt

't Winkeltje SchuHnk

Dinsdag 10 juli zijn we weer tot uw dienst.

Wordt geopend op 23 juni 1984

Café

't Lindese proathoes
direkt gelegen onder de wieken
van de Lindese Molen te Linde.

U bent van harte wel kom, tussen
10.00 en 17.00 uur.

Fam. Hulshof,
Lindeseweg 23,
7251 NJ Vorden.

Vlotte sandaal
in naturel leder, maten 36-41
DEZE WEEK 19.-
WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN

GOED VOOR MINDER GELD
GELDIG VAN 21/6 T/M 23/6

Haas- en
Ribkarbonade per kilo 11,98
VOOR DE BOTERHAM

Paarderookvlees 100 gram 1,98
Ook hebben wij een ruime keuze in bar-
beque-artikelen.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Onze HERENsalon is wegens
vakantie

GESLOTEN
van 25 juni t/m 16 juli.
(de damessalon blijft normaal
geopend).

DAMES EN HERENSALON

HEERSINK
Zutphenseweg 21, Vorden. Tel. 1215.

De openbare Bibliotheek is
wegens vakantie

GESLOTEN
van 9 t/m 27 juli

9m/anaf 25 juni t/m 6 juli VERKOOP van
afgeschreven boeken.

ORANJEFEEST

•ZftTgftOAfr 23 JUNI : «VONO-

STORT 1O.°° uu*

VftuQQG 29 JUNI ; 19.30

:DOO« JOH* fiEL

NA ftPUOOP DfrHSEN O.U.V.

, enz .

2O?°uo*: GROOT BftL

10 VLIJTIG LIESJES l

NJSALVIA'S
IQBEGONIA'S

IQPETUNIA'S

3 Geraniums voor7,00 10AGRATUMS

DE VALEWEIDE

f6,00

PER 10 STUKS

< AVONDVIERDAAGSE
leuk gemengd boeket

Inplaatsvan kaarten

As. maandag 25 juni van 19.00-22.00 uur bent U van harte
welkom om het nieuwe gedeelte van ons bed rij f te komen bekij-
ken, bestaande uiteen nieuw aangelegd terras, biljartruimte en
vergader/restaurantgedeelte.

Wij zijn maandag 25 juni verder de gehele dag gesloten.

Hannie en Corry ten Barge

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
organiseert veur de 8e keer in
successie een optreden van

NORMAAL
in de Toldijk, op vrijdag 29 juni

Veurverkoop: a f 15,-
- café Sesink, Baak
- Jeugdsoos Flophouse
- café 't Winkeltje, Zutphen
- Platenshop Sutterland, Doetinchem
- Tapperij de Zwaan, Hengelo G ld.

Ter gelegenheid van ons 121/2 jarig huwelijk nodigen
wij U uit voor een receptieop vrijdag 22 juni 1984 van
13.00 tot 21.00 uur.

Waarbij wij U tevens in de gelegenheid stellen onze
verbouwde zaak te bezichtigen.

Wij houden vanaf 13.00 uur

Rijwiel-Bromfietshandel

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, 7255 MG Hengelo Gld., Telf. 05753-7278.

In verband hiermee is de zaak 22 en 23 juni

GESLOTEN

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel

^—> HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Volleybalvereniging Dash
zoekt nog enkele dames en heren ter aan-
vulling van hun

COMPETTTIETEAMS

Inlichtingen: Tel. 3086, na 13.00 uur.

Bloemkool 1,98
Komkommer grote 0,85

SOOgram 1 ,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 16, VORDEN. TEL 1617.



Mijn Super-Krakers:

*/* f/V JOHMA FARMER TOMATEN
HAASKARBONADE SELLERUSAIADE
KILO 200 GRAM 500 GRAM

STOKBROOD
PER STUK
CA.400GKAM

ROOMBOTER
ZILVERWIKKEL
250 GRAM

En wat dacht u van
deze aanbiedingen?

SLAGERIJ

Woensdag 27juni

Hatf om half
gehakt
500 gram

Donderdag 21 .vrijdag 22
en zaterdag 23 juni

Kipfilet
500 gram

Hamburgers
per stuk ca. 100 gram

Maandag 25 en dinsdag 26 juni

Magere

500 gram

Slavinken
J> stuks

FIJNE
VLEESWAREN

Snijworst
speciaal
150 gram

Gegrilde
achterham
100 gram

Katenspek
100 gram

3/45

7.45

039

3,75

4,95

GROENTE EN
FRUIT

Donderdag 21, vrijdag 22
en zaterdag 23 juni

Golden
Delicious
2 kilo

Sla
2 kroppen

3,28

038

Geschrapte
krielaard
appelen
750 gram

Maandag 25 en dinsdag 26 juni

Spitskool
kilo

1,59

139
1,19

BROOD

Boeren wit
gesneden, ca. 800 gram

ZUIVEL

Vanillevla
liter

139

1,39

139

1,59

Wipp
Express
pak 450,gram

met gjÉk vakantieboek

Heinz
saPMpn
diversSroaken
pot 250 ml.

Haust
Snackcups
groot of klein
pak

Van Nelle
theezakjes
engelse melange
dubbelpak 20 x 4 gram

2,78

1,59

1,29

3,26
Kotex
freedom O AQ
pak 20 stuks

DIEPVRIES

Kroketten
of
bitterballen
Mora - pak

9 1 R

Fezza vloeibaar
Schuurmiddel
flakon 300 ml

Lux Afwasmiddel
flakon 500 ml

Amira Reur lampons
normaal of super, pak 16 stuks

Glorix ToileMffrisser
duobloc 2 x 56 gram ^^

Brillo
pak 5pads

Reuril
probeerpak 1700 gram

Pampers
mini, super, normaal, super plus,

maxi en maxi plus - draagpak

0,79
1,99
2,39
3,50
1,39
7,48

26,95

Vakantiepakket Robijn
Heur en Fijn
pak 250 gram en 1 flakon

Dubro Crtron
250 ml - per pakket

Driehoek Vloeibare
Zeep
+ Geconcentreerde
Wasverzachter
500 ml pakket

Biotex blauw of
groen
pak 500 gram met exotische pareo

voor maar 19,95 + 2 zegels

Bix Aansteker met pen
per stuk

Lassie Toverrijst
pak 400 gram

Blinkers Bak & Braad
pakje 200 gram

Unox Frankfurters
Wik 300 gram

Quiche Hartige
Taartmix
pak 185 gram

Cahré Pizza
Napolrtana of
Bolognese
per stuk

Head and
Shoulders
normaal of vet haar
flakon 150 ml
2e pak gratis f 2,75 retour via bank/giro

1,98

2,50

039
3,29

138

338

445

jonge Florijn 16,95 Florijn Vieux i„„17,95 Jagermeister 18,95

Dit is het vignet van onze dub 199
De dub staat voer kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN
Wamsveld - 05700-22576 Vorden - 05752-2308
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Diamanten echtpaar in Formerhoek te Ruurlo

Dinsdag 26 juni a.s. hoopt het echtpaar G.J. Schepers-Wentink het heugelijke feit te herdenken dat /ij
zestig jaren terug in de echt werden verbonden. Het diamanten echtpaar hoopt dat te vieren met een re-
ceptie in hotel Meilink te Barchem en verder in besloten kring met kinderen, klem- en achterkleinkinde-
ren. De 89-jarige bruidegom kan nog zeer goed vertellen als het over vroeger gaat. Hy is geboren op erve
Lebbenbrugge te Borculo. Werkte na schooltijd aan vankei ij k eerst bij zijn vader op de boerderij en diende
driejaar en drie maanden in de mobilisatie als Landstormsoldaat. De wedde was toen 23 cent per dag. De
bruid, geboren op erve "De Vriendenberg" in 1896, heeft behoudens enige jaren dat zy elders werkte, al-
door daar gewoond. De heer Schepers is nog dagelijks in de weer in de moestuin en lüj verzorgt ook nog
het kleinvee. Zijn specialiteit is aardappelschillen. Mevrouw Schepers doet nog al het huiswerk en is nog
zeer vaardig met de breinaalden. Ontelbare breistukken /i ju al door haar handen gegaan voor kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Wanneer op de huwehjksdag aan de Formerhoekweg 5 de vlag uit gaat zal
het het echtpaar niet aan belangstelling ontbreken.

Avondvierdaagse "Sparta" f!an start

Dinsdagavond 19 juni is voor de zeventiende keer de avondwandelvierdaagse van start ge-
gaan. De organisatie berust zoals gewoonlijk weer bij de gymvereniging "Sparta". Er /ijn
twee routes, één voor de wandelaars die 's avonds vijf kilometer afleggen en een route voor
de deelnemers aan de tien kilometer. De heer van Zeeburg heeft de routes uitgestippeld,
en er voor gezorgd dat de wandelaars heel wat mooie plekjes binnen de gemeente Vorden
tegenkomen.

De eerste avond werd er in het buurt-
schap Delden gewandeld. In totaal
gingen er 684 deelnemers en één
hond van start. D.w.z. 50 deelnemers
minder dan vorig jaar, hetgeen de or-
ganisatie niet tegen viel. De wande-
laars werden bij de start en bij de bin-
nenkomst begeleid door de drum-

band, mini-minirettes, mini-majoret-
tes en de majorettes van muziekvere-
niging Sursum Corda.

Woensdag staat Galgengoor en omge-
ving op het programma; donderdag
omgeving Linde, terwijl er op de slota-
vond dicht in de buurt van de kom van

het dorp zal worden gewandeld. De
route voor de intocht op vrijdagavond
ziet er als volgt uit:
start schoolplein Het Hoge, Het Ho-
ge; Brinkerhof; Hoetinkhof; Dr. Lu-
lofsweg; Zutphenseweg; Dorpsstraat;
Insulindelaan; Kerkstraat; school-
plein openbare lagere dorpsschool.

Politienieuws

Diverse inbraken
Opnieuw hebben dieven een bezoek
gebracht aan het Metaalwarenbedrijf
Jansen. Tijdens de productie-uren is
een geldbedrag uit een kistje ont-
vreemd. Het geld werd op 14 juni ver-
mist, vermoedelijk is de kraak ge-
pleegd op 12 juni. Door het forceren
van de deur van de kantine gingen de

dieven ook op bezoek bij de Vordense
Tennisvereniging. De inhoud van de
telefoonpot werd meegenomen, ter-
wijl enig snoepgoed werd verorberd.
Ook de o.l. school in Vorden kreeg on-
genode gasten. Door het verbuigen
van een slot kwam men binnen. Er
wordt echter niets vermist. Wel heb-
ben de daders enige tubes lood-inkt
uitgeknepen over een voorraad pa-
pier. De schade beloopt ongeveer f
200,-.

Auto totall loss
Doordat een inwoner van Vorden, ko-

mend van 't Hoge geen voorrang gaf
aan mevrouw S. uit Beilen, rijdend op
de Rondweg richting Hengelo ont-
stond er een flinke aanrijding. De auto
van de inwoner werd totall loss ver-
klaard en het kenteken werd door de
Rijkspolitie ingenomen. De auto van
mevrouw S. kreeg flinke frontschade.
Ronde van de Achterhoek
De Ronde van de Achterhoek, die af-
gelopen zaterdag ons dorp passeerde
bracht rond het middaguur veel poli-
tie-mensen op de been. De ronde pas-
seerde het dorp vlekkeloos. Ongeluk-
ken deden zich niet voor.

School voor Algemeen Vormend,
Biologisch en Agrarisch Onderwijs

reikte diploma's uit
In een sfeervolle en gevulde zaal wer-
den in het Dorpscentrum de diplo-
ma's uitgereikt aan de leerlingen die
slaagden voor het examen Lager
Agrarisch Onderwijs.
De avond werd geopend door de di-
rekteur van de school, dhr. E. Snoei-
jink. In zijn toespraak zei hij verheugd
te zijn dat zoveel leerlingen slaagden
voor het examen. Slechts twee leerlin-
gen moesten worden afgewezen. Hij
wees op het verschil in begeleiding op
de school in Vorden en de Middelbare
Landbouwscholen in de omgeving, en
wenste de leerlingen die zullen door-
studeeren veel succes met hun verde-
re studie. Ondanks de grote jeugd-
werkloosheid sprak hij de wens uit dat
zij die nu op zoek zullen gaan naar een
baan er spoedig in zouden slagen een
geschikte werkkring te vinden.
Tevens bracht hij de leerlingen in her-
innering dat de school geprobeerd
heeft, o.a. door de dagelijkse bijbelle-
zingen, iets duidelijk te maken van
een christelijke levensvisie. Zoals elke
morgen op school werd begonnen ein-
digde hij daarom met het lezen van
een gedeelte uit Psalm 119.

Voordat de officiële uitreiking van de
diploma's begon werden de geslaag-
den en hun ouders/verzorgers toege-
sproken door de secretaris van het
Schoolbestuur, dhr. H. Pelgrum; een
vertegenwoordiger van de plaatselijke
landbouworganisaties; een vertegen-
woordiger van de coöperatieve vereni-
gingen en een lid van de medezeggen-
schapsraad. Zij feliciteerden de leer-
lingen, ouders en personeel van de
school met het behaalde resultaat.
Tenslotte werd het woord gevoerd
door een van de leerlingen, die het
personeel bedankte voor de vier fijne
jaren op de school. Zij bood een bos
bloemen aan aan de fam. Kappert die
zoveel voor de leerlingen hebben be-
tekend.
Het uitreiken van de diploma's door
dhr. Snoeijink ging gepaard met een
kort woord voor alle leerlingen. De
aanwezigen genoten van zijn spits-
vondige en humoristische opmerkin-
gen aan de leerlingen gericht.
De adjunkt-direkteur, dhr. J. Rigte-
rink, had de plezierige taak een vulpen
met inscriptie uit te mogen reiken aan
Pascal Claes. Deze leerling mocht dit

geschenk (beschikbaar gesteld door
boekhandel LOGA) in ontvangst ne-
men omdat hij "Cum Laude" was ge-
slaagd met het hoogste aantal punten.
Nadat het officiële gedeelte door de
direkteur met dankgebed was beslo-
ten werd er in de ontmoetingsruimte
van het Dorpscentrum nog gezellig
nagepraat.
De volgende leerlingen, waarvan ve-
len ook nog een diploma machinaal-
melken en/of een lasdiploma kregen,
werd het diploma uitgereikt:
R. Appeldoorn, H. Bakering, J.B. Ber-
kenbos, R.H.Th. Beekman, M.J. Bie-
leman, A.W. Bilderbeek, R.W. Blom,
J.M.C. Bolwiender, M.G. Bongers,
J.C. Boskamp, B.J.H. Bosveld, H.J.
Broekman, P.KJ. Claes, J. Nieuwen-
huizen, J.H. Derksen, H. v. Dijk,
M.J.M. Ernst, A. Esselink, R.J.B. Eu-
gelink, P. Garritsen, J.A.A. de Gunst,
M. Hendriks, H.E.J. Hissink, R. Hoek-
man, G.W. Hulshof, H.Th. Klein Gel-
tink, H.J. Klein Gotink, F. W. Kruissel-
brink, A.J. Langwerden, B. Lansink,
E. v.d. Lee, E. Leeflang, E. Lenselink,
C. Luca, E.J.H. Maalderink, W.H. ter
Maat, E. Crown, A. Oosterink, H.
Postma, M. Prins, J.A. Reinders,
A.J.M, van der Sande, E.A. Schouten,
E.P. Schrijver, E. Stegei J. W. Tekelen-
burg, A.J.J. v.d. Vliert, F. Verschoor,
G.H. Wagenvoort, P.H. Wassink, J.
Willems, A.H. Wormgoor, H.W. Wul-
link, E.J.W. v. Zuilekom.

Orgelconcert in Vorden
Op donderdag 21 juni a.s. zal Rudi van Straten in de Her-
vormde Dorpskerk van Vorden op het Lohman orgel een
concert geven. Centraal in deze orgelbespeling staat hef'Or-
gelbüchlein" van J.S. Bach. In twee concerten, op 21 juni en
16 augustus zal Rudi van Straten het "Orgelbüchlein" in zijn
geheel uitvoeren. De koraalbewerkingen zij n geordend door
Bach op het kerkeljJwaar zodat in het eerste concert de ad-
vents-, kerst-, en paBB koralen te horen zullen zijn. De kora-
len worden voorafgegaan door een korte.zetting van de me-
lodie zodat de toehoorder meer houvast heeft tijderts het be-
luisteren van de bewerkingen van deze schitterende verza-
meling koralen. A
De koralen zullen o^iet programma voorzien worden van
een korte toelichting op structuur en aard van de bewerking.
Aanvang van het concert: 20.00 uur, de kerk is open vanaf
19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid in het aangrenzende
ontmoetingscentrum van de kerk een kopje koffie te drin-
ken.

Uit het jaarverslag van het
Korps Rijkspolitie Groep Vorden

Het jaarverslag 1983 van de Groep Vorden van de Rijkspolitie is
weer een heel boekwerk geworden.
Uit dit verslag ontlenen we dat de rijkspolitie groep Vorden de
zorg heeft over have en goed en de veiligheid van inwoners ver-
spreid over 19.349 H.A. Het aantal inwoners van Vorden,
Warnsveld, Hengelo en Steenderen beloopt 28.632.

De personeelsleden van de groep Vor-
den werken via de zogenaamde deta-
cheringsdagen ook mee met andere
diensten als b.v. bewaken consulaten,
M H-oefeningen, meldkamer Apel-
doorn, bewaken luchthaven Schiphol
enz. enz.
De reserve-rijkspolitie telt momen-
teel vijf leden. Deze leden volgen in-
structie-avonden en werden het afge-
lopen jaar ingezet bij verschillende
evenementen binnen de groep.
Binnen de groep zijn er bovendien ne-
gentien personen in het bezit van de
aanstelling onbezoldigd ambtenaar
van het korps Rijkspolitie, voor het
merendeel als jacht opziener.

Voor haar werkzaamheden maakt de
rijkspolitie veelal gebruik van auto-
mobielen. Ook de rijkspolitie moet
bezuinigen. Het gebruik over 1983
was 27.693 liter voor totaal 220.251
verreden kilometers. Het gebruik is
echter in 1983 binnen het toegestane
budget gebleven.

Minder verkeersongevallen
Ten opzichte van 1982 is het totaal
aantal ongevallen in het afgelopen
jaar gedaald en bedroeg 368 tegen 388
in 1982. Ook waren er veel minder
ernstige ongevallen. De verkeerson-
gevallen bedroegen per gemeente:
Vorden 103, Warnsveld 144, Hengelo
76 en Steenderen 43.
In het verslagjaar werden 36 rader-
snelheidscontroles gehouden met ap-

paratuur van de gemeentepolitite
Zutphen.
Elf controles in Vorden gaven 262
overtredingen. Twaalf controles in
Warnsveld leverden 249 overtredin-
gen op. Vijf controles in Hengelo ga-
ven geen overtreders, in Steenderen
echter 100 overtredingen bij acht con-
troles.

Tengevolge van verkeersongevallen
tussen meestal motorvoertuigen en
reeën werd in 21 gevallen een onge-
valsstatistiek opgemaakt. Er werden
daarbij 21 reeën gedood. Sinds 1979 is
men binnen de gemeente Vorden ge-
start met het plaatsen van wildspie-
gels. Eind 1983 bedroeg die afstand
reeds 20 km. Sindsdien is er een dui-
delijke daling te constateren in het
aantal verkeersongevallen met reeën.

Brandweer
De brandweer rukte in Vorden 20
maal uit voor branden en 6 maal voor
hulpverlening. In de andere gemeen-
ten was dit: Warnsveld 39 resp. 9;
Hengelo 15 resp. 7 en Steenderen 7
resp. 1.

Door toezicht en controle op de nale-
ving van wetten en voorschriften wer-
den strafbare feiten geconstateerd.
Deze feiten zijn te onderscheiden in
overtredingen en misdrijven.
In 1983 werd door de groep 1598 maal
een mini-procesverbaal opgemaakt,

nagenoeg volledig betrekking heb-
bende op verkeersovertredingen.
Om strafvervolging te voorkomen be-
taalden 1332 personen per giro, bank
dan wel op het politie-bureau. In 265
gevallen werd een vervolg-procesver-
baal opgemaakt, omdat betrokkenen
niet of te laat betaalden.
Een bedrag van plm. f55.500,- werd in
het verslagjaar door de overtreders be-
taald.

Naast de 1598 mini-processen-verbaal
werden nog 296 overige processen-
verbaal terzaken overtredingen opge-
maakt en 619 processen-verbaal terza-
ke van het begaaji van een misdrijf.
Deze misdrijven varieerden van over-
tredingen terzake van de Vuurwa-
penwet, de Opiumwet, de Wegenver-
keerswet, Wetboek van Strafrecht,
Hinderwet, Verontreiniging Opper-
vlakte water enz.
In 1983 is 70 maal aangifte gedaan van
diefstal van (65) rijwielen en (5) brom-
fietsen.

In vergelijking met 1982 is er in het
aantal gedane aangiften een daling
van 33% bij de rijwielen en 37% bij de
bromfietsen te constateren.
Veel rijwielen werden ontvreemd bij
horeca-gelegenheden. Ook is het aan-
tal diefstallen bij het ziekenhuis "Het
Nieuwe Spittaal" toegenomen. Ook
uit de niet-afgesloten stalling bij het
station werden rijwielen ontvreemd.
In 1983 werd aangifte gedaan van 142
inbraken en diefstallen. In 1982 was
dat 172 maal.
De meeste inbraken vinden plaats in
woning/boerderij. Kantines een klub-
gebouwen zijn voorts gewild.

Openbare les
Nuts blokfluit- en
melodicaclub
Op zaterdagavond 23 juni a.s. houdt
de Nuts blokfluit- een melodicaclub
haar Openbare les voor ouders, fami-
lie en andere belangstellenden van de
kinderen in het Dorpscentrum.
Deze Openbare les is bedoeld om de
ouders ook dit keer weer te laten ho-
ren, wat hun kinderen o.l.v. Hans
Weenk en Gea van Zuilekom zoal
presteren.

Het programma vermeld o.a.
blokfluit beginnelingen en melodica
beginnelingen: eenvoudige speellie-
djes, solo's en duo's; blokfluit gevor-
derden: samenspel, kinder- en dans-
liedjes; blokfluit ver-gevorderden:
meerstemmige liedjes en duo's; blok-
fluit ver-gevorderen; melodica gevor-
derden en (-beginnelingen): bekende
meezingers van toen en nu, m.m.v. ac-
cordeons.

Traditiegetrouw wordt aan het einde
van de avond het Clublied en Slotlied
gezongen. De laatste les van het sei-
zoen wordt gehouden op 30 juni a.s.,
terwijl er dan ook barbeque is. Het
nieuwe seizoen begint op 23 augus-
tus.



DE COMPUTER
VAN DE BONDSSPAARBANK
MAAKT EEN MENS VAN U.

EN GEEN NUMMER.
De Bondsspaarbank is al tien jaar de eerste

bank in Nederland waar de administratie
volledig centraal is geautomatiseerd.

Als klant van de Bondsspaarbank
profiteert u daardoor
van vele voordelen.

Wij helpen u sneller.
Wij helpen u beter.

Uw bankgirorekening bij de Bondsspaarbank.
Het begin van gemakkelijk geldzaken

afhandelen.
» snelle verwerking van
uw betalingsopdrachten

l vlekkeloze
afhandeling van

automatische betaling
van uw vaste lasten

• eenvoudige, snelle stopzetting
van automatische betalingsopdrachten

• automatisch sparen

• de snelste kasservice van Nederland:
contant geld opnemen binnen één minuut
(Ook bij een kantoor waar i' n/"—
nooit komt \
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En wij helpen u met méér zaken dan
u normaal van een bank gewend bent.
Ons unieke computersysteem werkt snel en
zeker. Dat geeft ons de tijd om u beter

én persoonlijker van dienst
te zijn. Waardoor u zich
bij de Bondsspaarbank
nooit een nummer voelt!

Een hypotheek van de Bondsspaarbank.
Gunstige rente, afsluitprovisie
slechts 0,5%!
De Bondsspaarbank is gróót
in hypotheken.
Misschien wel omdat wij
één van de voordeligste zijn!
Afsluitprovisie slechts 0,5%,
rente al vanaf 7,9%
Er zijn diverse hypotheekvormen, ook
met maandelijkse betaling. U krijgt uiterst
persoonlijk advies. En veel kosteloze service.
Bijvoorbeeld: de kosten van het aanvragen
van een eventuele gemeentegarantie zijn voor
onze rekening.
Hypotheek nodig? Praat in elk geval
ook met de Bondsspaarbank!

Verzekeren bij de
Bondsspaarbank.
Alle verzekeringen in
één pakket.
Met maandelijkse
betaling.
Levensverzekering,

inboedel, opstal, aansprakelijkheid, auto
bij de Bondsspaarbank kunt u zich 'compleet'
verzekeren. U ontvangt al uw polissen in
één handige bewaarmap. En u betaalt
uw premies per maand, dus prettig gespreid.
De moeite waard om eens naar te informeren.

Uw vakantie via de Bondsspaarbank.
Fijne reizen. Met alle service
die daarbij hoort.
Bij de Bondsspaarbank kiest
u uit het aanbod van een
aantal vertrouwde reis-
organisaties.
En wij regelen meteen al die
zaken, die bij een
vakantie komen kijken.
Zoals vreemde valuta,
reischeques, Eurocheques,
annuleringsverzekering en
reisverzekering.
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Kwaliteitsmeubelen en woningtextiel
nu opvallend goedkoper

ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT

DAIMIVo l LL massief eiken met écht rundlederen kussens
van Nederlands fabrikaat. Leverbaar in roodbruin
en donkerbruin leder
Als 3-2 zits kombinatie

(als 3-1-1 zits 3395,-) Salontafel 135 x 65 cm 545,-.

**

e/ken

e/ken

lürnetf g(

•IEJV,

WANDMEUBEL
breed zeer
deeld

1250,-

Eiken 1 .45 m breed zeer

praktisch ingedeeld

KOMPLETE EETHOEK
125.

4 massief eiken zadelzitstoelen +
eetkamertafel
130x85 cm
KOMPLEET i,- iSSSi

OPRUIMINGS
PRIJS

r1

MANOU MEUBELEN EN

BALI-BRUIN ESSEN
NU MET FORSE KORTINGEN

« »—.
3 + 2 zits

eiken met
massieve
deuren

EIKEN SLAAPKAMER

895,

1595,-

ii

279,-
Met video ruimte nu voor 299,-

SPIEGEL
eiken
nu

Eiken console 29,-
49,-

Bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes.
KOMPLEET

f.

Deze royale 3-2 ZITS KOMBINATIE

et een prachtige kwaliteit

1595,

HOEK Alpine wit
fraai gebogen stoelen met rietgevlochten zittingen.
De bijpassende kast heeft 2 laden, 2 dichte en
2 glasdeuren

is bekleed met een prachtige kwaliteit „
leather-look, dat dezelfde 'ademende'
eigenschappen als leder bezit 3 + 2 zits

STOEL « 4 V- r
per stuk ö j""™''

TAFEL
0 105 cm

n

SPREIEN
10% KORTING

TAPIJT Hoge kwaliteit
en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad
Prijs p.m. vanaf

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

^m KWALITEITS-
MATRASSEN
voor lage prijzen.

nm; %
SPIRAALMATRAS
met verstelbaar hoofd- en
voeteneinde. Met 25 jaar
garantie. Nu samen gekocht
met een matras uit
onze kollektie (• 2,O/£*

• 9 / O KORTING
(op deze spiraalmatras prijzen)

«̂̂

HELMINK MEUBEtEN l
Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514.
Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454-419

' Gratis reservering en ZI17AK
verzekering voor latere levering

* Prima service en garantie naturel ^% •
bruin

V

* Ruim 4000 m2 toonzaal

J
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal voor die

hoogtijdagen, welke om 'n exclusieve uitnodiging vragen!
Natuurlijk weer in de Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw drukker vertelt u er meer van.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1404

Weekblad
Contact
Vorden

2300 abonne-
menten Vorden
en omgeving.
Zeer dichte
lezerskring.

Editie Ruurlo 3300 exemplaren.
Editie Hengelo Gld. 4500 exemplaren.

Contractkortingen mogelijk.
50%KORTING
voor combinatie advertenties.

Voor inlichtingen:

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Telefoon 05752-1404.

Probleemloos de avondvierdaagse uitlopen
Is lopen op kwaliteitsschoenen
van uwvakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Tegen
scherpe
prijzen

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

De betere benzine
tankt u het beste bij ons

U weet: Shell benzine is niet duurder, maar wel beter
dan 'n doorsnee-merk. Bij ons zit erASD in, dat uw motor
schoonhoudt en daardoor benzine bespaart en problemen
voorkomt.

Bovendien kunt u op ons station terecht voor aller-
lei andere kleine en grote zaken. Zoals motorolie, auto-
accessoires, snoep, sigaretten en noem maar op.

En natuurlijk M^K^^KiMÊ^^^SSÊMSMII^^SL
bent u bij ons aan het
goede adres voor de
nieuwe Shell Kadobon.
't Ideale geschenk voor
iemand die je geholpen
heeft met n verhuizing
of een lift.

SHELL KADOBON

SHELL TANKSTATION KLJYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORD1 N

goed op het dak
DAK-RUBBER
VOOR:
• ONDERHOUD
• LEKKAGE
• REPARATIE
• RENOVATIE
• KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis van teer-
vrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthetische rubber.
Door de speciale samenstelling, kan Dak-Rubber ook worden
aangebracht op enigszins vochtige ondergronden. In één
arbeidsgang wordt een voldoende laagdikte bereikt, die krimp-
scheurtjes overbrugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan moeiteloos
worden verwerkt met kwast, spatel of vloertrekker. De hechting
op hout, steen, beton, metalen, p.u.-schuim, dakbedekking enz.,
is uitstekend. Na droging vormt zich een elastische, weerbe-
stendige kitlaag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

BOUWMARKT

„TOlllltUC„B.v.
TOLDUK
7227 DG Toldijk Steenderen
Emmerikseweg 17



STERKE
QA?ze curver-afdeling }

INTRODUKTIE
PRUS

CURVE R nestbare

UNIBOX
past zowel in
als op e/kaar
dus ruimte-besparend,
vele gebruiks-
mogelijkheden.

NORM.
TUUNTEPRUS 12,75

NU
2 STUKS

VOOR

CURVER

EMMER
van zware kunststof
kwaliteit,
inhoud 10 liter.
NORM.
PRIJS 2,75

CURVER

FLESSEN
DRAGER

NU
ACTIE-
PRIJS

voor 6 flessen,
de kwaliteit
spreekt voor zich.
NORM.
PRUS 7,25

CURVER

NU

HUISHOUD
MANDJE

afmeting 35 x 24.
NORM. PRUS 4,50

ronde WASMAND open.
GEEN 8,95 M

MAAR...O.

stevige

WASKUIP
met goede handgrepen,
inhoud 60 liter,
ook CURVER kwaliteit!
NORM. PRUS 1735

NU

CURVER

WASTOBBE
voor kleine wasjes
tussendoor,
inhoud 5 liter.
NORM. PRUS 8,95

NU

.̂ e
tf*"< o

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten
onder begeleider.
Op afspraak.
Stoeterij
De Hessenkamp
Kerkhoflaan 5, Vorden
Tel. 05752-1737.

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

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

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o. -

Nieuw Spittaal

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

T~«l

GRINDTEGELS 40 x 60
per stuk v.a 3,75

DNTÏGELS 30 x 30
rstuk 1,-

SPOORBIELS ook op maat
gezaagd per stuk vanaf. 12.50
GECREOSOTEEROE PALEN div.
maten.

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

Te huur: woonruimte
Ruurloseweg 26, Vorden,
Tel. 05752-1464.

Te koop: alle soorten kool-
planten, sla, peterselie en
selderie planten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876.

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.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Coniferen hagen
Berberis hagen
Liguster hagen

enz. enz.
Wij knippen ze snel en goed
met stroomaggregaten en
elektrische heggescharen.
Vraagt u eens informatie
Hoveniersbedrijf/kwekerij

G.J. BOSMAN,
Kervelseweg 23, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619.

Les?
- praktijk
- theorie (computer)

AUTORIJSCHOOL

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

De eerste computer TV
in Nederland.

«MMTVOKM

Digivision, een primeur van ITT. De kwaliteit van beeld en
geluid blijft fabrieksnieuw door digitale computertechniek. Die
bovendien 300 onderdelen overbodig maakt: veel minder slijtage,
simpel onderhoud. Bij Digivision is Teletekst standaard, evenals
een perfekte stereo-weergave. Stap bij ons in het computerkijkperk.

Technische gegevens:
i teletekst standaard ingebouwd
i rgb-ingang
i AV in- en uitgangen voor audio en video
i hoofdtelefoon aansluiting

sluitingen voor externe luidsprekers
uwde 2 kamer- basreflexboxen

(3 weg systeem)
140 W stereo muziekvermogen voor
in totaal 6 luidsprekers

ïrSonio-vergrote stereobreedte-
hkeling (stereo wide)

beeldscherpteregelaar
oscar tuner (voor s-kanalen)
keuze uit 99 direct oproepbare
kanalen; 30 voorkeuze kanalen
infrarood afstandsbediening met
functies voor: beeld, geluid, teletekst
en video recorders van ITT en Graetz
RC serie
techniek en vormgeving weergaloos
door digitale techniek blijven kleuren
en beeld levenslang fabrieksnieuw

DIGIVISION
HIFI-TELEVISIE-VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren - Zutphen. Tel. 05750-13813

Graetz
2 jaar garantie

interieuradviseur

Voordelig?

IT133r... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

M/UÊJBJQ
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Zaterdag en zondag:

Jubileum concours hippique
landelijke rijvereniging
"De Graafschap"

Als uitvloeisel van het gouden jubileum dat de landelijke Rij veren i-
ging "De Graafschap" een paar maanden geleden vierde, wordt er het
komende weekend een tweetal jubileum concoursen georganiseerd.
Op zaterdag 23 juni wordt er op het terrein van de familie Sloetjes en
Voskamp aan de Schuttestraat een concours hippique voor paarden
gehouden.
Om 8.30 uur 's morgens wordt dan
een begin gemaakt met de dressuur.
De dressuur zal gevolgd worden door
het springen voor B-ruiters en amazo-
nes. In de middaguren volgt dan ach-
tereenvolgens het M-springen, Z-
springen en de selectie L en M sprin-
gen.
Tevens vindt de selectie voor de Gel-
derse kampioenschappen plaats. Dit
is de tweede selectie uit de reeks van
drie. Zoals bekend tellen de twee be-
ste prestaties.
De parade zal zaterdagmiddag om
13.30 uur worden gehouden. De in-
spectie zal geschieden door'de wet-
houder van sportzaken de heer J.F.
Geerken, de voorzitter van de vereni-
ging de heer H. Spijkerman en de ere-
leden D. Norde en B. Wunderink.
Zondagmorgen 24 juni wordt even-
eens om 8.30 uur een begin gemaakt
met het pony-concours. Begonnen
wordt met de dressuur gevolgd door
het springen.
Om 12.15 uur zullen de vier en acht-
tallen in aktie komen. Het Z-springen
om 16.00 uur besluit deze dag het con-

cours. De parade en inspectie zal
eveneens om 13.30 uur worden ge-
houden.
Voor deze twee concoursen bestaat
een grote belangstelling. Zaterdag
zullen onder meer 200 paarden aan de
start verschijnen.
Bekende namen als Ben Wagenvoort
met Ricardo, Hr. Griemelink met
Nooitgedacht, mej. A. te Luggenhorst
zullen acte de presence geven. Zon-
dag zullen in totaal 300 ponies in aktie
komen.
Voor de secretariaatschap onder lei-
ding van Gerrit Vlogman en niet te
vergeten de rekenkamer de komende
dagen een beste klus. Behalve de
veertig juryleden zullen in totaal nog
zo'n 50 vereningsmensen in de weer
zijn om alles in goede banen te leiden.
"De Graafschap" heeft er het volste
vertrouwen in dat de financiële ein-
djes aan elkaar geknoopt kunnen wor-
den.
"Uit de verkregen sportgelden, ring
sponsoring en advertenties hopen we
ons te kunnen bedruipen", aldus se-
cretaris Gerrit Vlogman.

Voetbal
Schoolvoetbaltoernooi
Evenals voorgaande jaren organiseer-
de s.v. Ratti ook dit jar weer een
Schoolvoetbaltoernooi. Deelgeno-
men werd er door de Vordering, het
Hoge en de Openbare School. Naast
zes jongensteams werd er deze keer
voor de eerste maal deelgenomen
door drie meisjes teams. Bij de meis-
jes, waar men ieder twee maal tegen
elkaar voetbalde, bleek het Hoge de
uiteindelijke winnaar te zijn. De twee-
de plaats werd pas beslist nadat de
Vordering en de Openbare School
strafschoppen tegen elkaar genomen
hadden. Hierbij bleek de Openbare
School de sterkste te zijn.
Bij de jongens werd er eerst gevoet-
bald in twee poules waarna men over
ging naar de finalewedstrijden. Ook
hier bleek het Hoge de sterkste te zijn
en in een spannende finale wist het
Hoge l met 2-1 te winnen van het Ho-
ge 2. Op de derde plaats werd beslag
gelegd door de Vordering l door met
3-1 te winnen van de Vordering 2 en
de vijfde en zesde plaats werd beslist
te gunste van de Openbare School l
die in hun onderlinge wedstrijd met
de Openbare School 2 de meerdere
bleken te zijn.
Al met al een geslaagd toernooi dat
hopelijk volgend jaar wederom een
vervolg zal krijgen.

Negende Ratti-toernooi
had goed slot
Als voorzitter W. Sloetjes zondagmid-
dag kwart voor zes alle medewerkers
aan het negende bijzonder geslaagde
toernooi mede namens zijn mede-
commissie-leden dank brengt en mag
constateren dat het toernooi over zes
wedstrijddagen uitermate goed is ver-
lopen, brengt hij zelf toch wel ietwat
een schaduw over dit toernooi. Zijn
mededeling dat dit de laatste maal is
dat de commissie een dergelijk toer-
nooi heeft georganiseerd, roept bij
menig Ratti-lid of supporter vragen
op.

Immers het tiende toernooi volgend
jaar is tevens een dubbeljubileum-
toernooi. Immers dan bestaat de vere-
nigng veertig jaar, en wie heeft meer
ervaring in huis dan de huidige toer-
nooi-commissie. Mogelijk dat de le-
den van de commissie nog tot andere
gedachten komen.

Deelname: 90 elftallen,
verspeeld: 172 wedstrijden
Afgelopen zaterdag kwamen de elftal-
len van de derde klas in het toernooi-
veld. De poule-winnaars werden
Daarle 2, Ratti 2, H.H.C. 5 en Groen-

Wit 9. Tot veler vreugde won Ratti 2
de hoofdprijs, een fraaie beker van
Schildersbedrijf Uiterweerd. H.H.C.
nam als de tweede de beker van Weu-
len Kranenbarg in ontvangst. De be-
ker van De Boggelaar ging naar Daar-
le 2 en die van Garage Boesveld naar
GroenWit 9. Oeken kreeg de Fairplay-
cup van Café de Herberg.
Zondagochtend kwamen liefst zestien
dames-elftallen naar de terreinen van
de s.v. Ratti. De dames van Dierense
Boys haalden hier de hoogste eer weg
met de beker van garage Groot Jeb-
bink. De dames van Rietmolen kre-
gen als tweede de beker van Naaima-
chinehandel Borgonje. Terborg ver-
wierf de beker van 't Zwaantje terwijl
Ratti 2 in dit sterk bezette toernooi de
vierde plaats veroverde en de beker
van Schoenhandel Mokkink kreeg
'aangeboden.
Door de scheidsrechters werd de Fair-
play-cup toegewezen aan de dames
van Ratti l. En uitgerekend zij kregen
de beker, aangeboden door het bedrijf
van hun coach de heer Henny Dostal.

Hulde aan mevr. Berendsen
Zondagmiddag werd het toernooi op-
geluisterd met vrolijke klanken van de
Acht-kastelen Darpers. Toen me-
vrouw Berendsen de finale-wedstrijd
affloot werd haar door de muzikanten
een aubade aangeboden. Ook zij
kwam per brancard van het veld. Me-
vrouw Berendsen blijft de fluit hante-
ren in de zaal, maar op de velden zul-
len we deze scheidsrechter van het
eerste uur helaas moeten missen. Ui-
teraard waren er bloemen voor deze
sportieve scheidsrechter.
Zaterdagmiddag bezocht ook wet-
houder Geerken het toernooi. Deze
blijk van belangstelling van de wet-
houder voor sportzaken werd op hoge
prijs gesteld.
Toernooi-commissie van Ratti, be-
dankt voor de inzet en werkzaarïThe-
den.

Tennis
Jeugd gemengd A VTP bereikt
de halve finales om het
Gelders Kampioenschap
Op zaterdag 16 juni j.l. speelde het
jeugd gemengd A team de halve finale
om het Gelders Kampioenschap te
Oosterbeek tegen het Ie jeugdteam
van O.T.V.
Na een zeer enerverende strijd werd
op het nippertje verloren met 2-3.
Esther Nieuwenhuis won haar enkel-
spel zonder al te veel problemen. Ook
de mix met Ruud Ubink werd vrij ge-
makkelijk gewonnen. De damesdub-
bel ., Elise ter Beek en Marian

Snoeyink, werd een duidelijke over-
winning voor O.T.V. De herenenkel
werd gespeeld door Ruud Ubink maar
werd verloren in 2 sets. Ruud Ubink
kon zijn normale spelniveau in deze
wedstrijd maar niet te pakken krijgen.
De meest spannende wedstrijd was de
herendubbel, die voor VTP gespeeld
werd door Rik de Gruyter en Jacco
Venhuis. Deze wedstrijd werd op het
nippertje verloren na 3 gespeelde sets.
De team van VTP kwam in de halve fi-
nales door in de voorronde met 5-0 te
winnen van Tiel.
In de eerste ronde werd vervolgens
gewonnen van Malden met de cijfers
4-1. Vervolgens werd Druten versla-
gen met 3-2. Daarna was het team van
Zevenaar aan de beurt om geofferd te
worden aan de asperaties van de VTP
jeugd. Ze werden verslagen met 4-1.
Terugblikkend kan gezegd worden
dat het jeugdteam van VTP een zeer
succesvol seizoen heeft afgewerkt,
waarin de finale om het Gelders Kam-
pioenschap slechts op een haartje na
gemist werd.

Zesde wielerronde
van Vorden
Het komend weekend, zaterdag 23 ju-
ni zal de RTV Vierakker-Wichmond
voor de zesde keer in successie een
wielerronde van Vorden organiseren.
Na enkele jaren het parcours in plan
Boonk te hebben gereden heeft de
wielervereniging naar een nieuw par-
cours moeten omzien, daar in plan
Boonk verkeersdrempels zijn aange-
bracht.
Het alternatief is gevonden en is een
zeer selectief parcours van plusminus
1200 meter uitgezet, met de start en
de finish aan de Horsterkamp.
Aan de start zullen drie categorieën
verschijnen, te weten junioren, lief-
hebbers en veteranen. De junioren
vertrekken om 16.00 uur voor hun
wedstrijd over 60 km. Onder de deel-
nemers bjfeden zich vele favorieten
zoals o.a.^re winnaar van de Ronde
van Vorden 1983, de oudnederlands-
kampioen bij junioren Dick Dekker
uit Hoogeveen. Verder o.m. Gerrit
Möhlman^jit Apeldoorn, Gerben
Ketting u^fcorculo, Peter Nijenhuis
uit Vorden enz. Bij de liefhebbers star-
ten o.m. Adri Breuze uit Zevenaar,
Rudi Peeters Wichmond, John
Schoenaker Steenderen, Tonnie v.d.
Logt en Gerrit Oplaat uit Vorden. De
RTV Vierakker-Wichmond werpt bij
de veteranen Jan Pieterse uit Wich-
mond en Geert Eskes in de strijd.
Als de junioren gefinished zijn staan
om 18.00 uur de liefhebbers klaar voor
hun koers over 45 kilometer.
De finale van de 6e Ronde van Vorden
zullen de veteranen vormen die om
19.30 uur voor hun wedstrijd over 50
km. worden weggeschoten. Bekende
veteranen uit de omgeving zullen zich
in de strijd begeven en inzetten om als
winnaar over de streep te komen.

Nieuws van het
Zwembad
Diploma zwemmen
Op vrijdag 29 juni vindt in het zwem-
en rekreatiebad "In de Dennen" dip-
loma zwemmen plaats voor A en B.
Kandidaten die hiervoor willen af-
zwemmen, en niet hiervoor op zwem-
les zitten, worden in de gelegenheid
gesteld hiervoor te komen proef-
zwemmen op zaterdag 23 juni a.s.
Mits men zich hiervoor heeft opgege-
geven, voorafgaande aan deze datum
aan de kassa van het zwembad.
Nadere informatie i.z. aanvangstij-
den, kleding en eisen, worden ver-
strekt eveneens aan het zwembad.
Tevens is aan het zwembad verkrijg-
baar een speciale infokrant omtrent
diplomazwemmen nieuwe stijl welke
in 1985 zijn beslag krijgt.
Belanghebbenden kunnen deze uit-
gave gratis aan het bad afhalen, en
kunnen zich voor nadere informatie
hieromtrent vervoegen bij het bad-
personeel.

Zwem 4 daagse
De zwem 4 daagse 1984 in ons zwem-
en rekreatiebad "In de Dennen"
wordt dit jaar gehouden in de week
van 13 t/m 17 augustus a.s.
Men kan zich hiervoor nu al laten in-
schrijven aan de kassa van het zwem-
bad. Kosten f. 5,-.
Nieuw!! Zwem 4 daagse weekkaart
voor jong en oud, speciaal voor hen
die niet in het bezit zijn van seizoen of
meerbaden kaarten. Kom en infor-
meer, of liever gezegd haal die kaart.

Uitwisselingsweekend
Vorden '64

Het komende weekend ontvangt de
zwem- en polo vereniging Vorden '64
twee verenigingen, te weten 't Tolhek-
ke uit Steenwijkerwold en A.B.S. uit
Bathmen, op het zwembad "In de
Dennen".
De uitwisseling vindt plaats in het ka-
der van het twintig jarig bestaan van
Vorden '64. Dit jaar worden tal van ak-
tiviteiten georganiseerd om dit feit te
herdenken en te vieren.
De evenementen commissie heeft
zich ingespannen voor een sportief en
gezellig weekend. Gestart wordt met
de ontvangst van de gasten mét een
broodmaaltijd. Hierna wordt een zes-
kamp gehouden waaraan alle leden
van de vereniging kunnen deelne-
men. De avond wordt besloten met
een bingo en disco. Zondagmorgen
vinden er zwem- en polowedstrijden
plaats, waarna aansluitend afscheid
van de gasten genomen zal worden.

Internationaal
lang
Jong

weekend
Gelre

Donderdag 21 juni ontvangt het regio-
naal bestuur van Jong Gelre West-
Achterhoek ongeveer 50 buitenland-
se gasten. De gasten die momenteel
via de "Stichting Uitwisseling", stage
lopen bij Nederlandse bedrijven ko-
men onder andere uit de volgende
landen: Amerika, Canada, Frankrijk,
Engeland, Spanje, Kenia, Italië,
Duitsland, Zweden en Japan. Het ge-
zelschap zal donderdagmorgen om
11.30 uur in het dorpscentrum te Vor-
den worden ontvangen. Na de kennis-
making vertrekken ze naar gastgezin-
nen in Almen, Laren, Hengelo, Vor-
den, Steenderen, Zelhem en Warns-
veld. Donderdagavond kmmen ze
kennismaken met de voo^p totaal
onbekende sport het kloóTschieten.
Dit zal geschieden bij de Exelse Mo-
len in Excl.

Vrijdag 22 juni ontvangt "Oplichting
Uitwisseling", de gasten c^H.3() uur
in het Dorpscentrum, 's MTOdags om
13.30 uur zal er samen met de gastge-
zinnen een bezoek worden gebracht
aan het openlucht museum te Arn-
hem, 's Avonds gaat er om 20.30 uur
bij het Pantoffeltje een internationaal
opgezette puzzeltocht van start. Za-
terdagmorgen gaan de gasten en hun
gastgezinnen met twee bussen via N ij-
kerk naar de Flevopolder. Men ver-
trekt dan om 9.00 uur vanuit Vorden.
Via enkele boerderijen en landschap-
pen wordt onder meer een bezoek ge-
bracht aan het museum en voorlich-
tingscentrum "Nieuwland" te Lely-
stad.

In het "Nieuwland" worden dia-series
vertoond over de inpolderingswerk-
zaamheden van de Flevopolders. Te-
vens kunnen hier de verschillende at-
tributen bezichtigd worden die zoal
uit de zee zijn gekomen. In de middag-
uren wordt Urk bezocht. Hier gaat
men naar de visafslachtingsbedrijven
en kan Urk al wandelend worden be-
keken.

Het avondprogramma dat om 20.30
uur begint zal worden gehouden in
Hotal Witkamp te Laren. Een Larense
boerenkapel, een Larense boeren-
dansgroep, het Vordens Huisvrou-
wenorkest zullen dan voor de gasten
optreden. Tevens kan er gedanst wor-
den m.m.v. "Black Panter". Zondag-
morgen heeft men vrijaf. Tijdens een
uitgebreide koffietafel zal zondagmid-
dag in het dorpscentrum te Vorden af-
scheid van de gasten worden geno-
men.

Pretty Markt
De Vordense zwem- en poloclub
"Vorden '64" organiseert zaterdag 11
augustus wederom een Pretty Markt.
Voor deze gelegenheid zal er op zater-
dag 7 juli een grote "ophaalaktie" wor-
den gehouden in het dorp. De zwem-
vereniging hoopt dat de Vordenaren
de komende weken geen spullen
meer zullen weggooien maar dat deze
bewaard blijven tot zaterdag 7 juli.

Informatieve
bijeenkomst
M.S. Stichting
De afdeling Gelderland -Zuid organi-
seert voor mensen met Multiple Scle-
rose in het oostelijk deel van de Ach-
terhoek een informatieve bijeen-
komst. Tezamen met hun begeleiders
zijn zij, evenals andere belangstellen-
den, welkom in het E.N.O.-gebouw,
Woerdseweg 5 in Groenlo op woens-
dag 27 juni a.s.
De neuroloog H.K. van Walbeek,
voorheen verbonden aan de M.S.
Stichting, zal dan een voordracht hou-
den over de medische aspecten van
m.s. Na de pauze zal er gelegenheid
zijn vragen te stellen aan dokter Van
Walbeek.
De zaal is open en de koffie staat klaar
vanaf 19.00 uur, waarna de opening
om 19.30 uur.
Het oostelijk deel van de Achterhoek
behoort sinds kort tot de afdeling Gel-
derland - Zuid. Degene die bij de Ne-
derlandse Multiple Sclerose Stichting
zijn aangesloten hebben inmiddels
bericht gekregen. Mensen met m.s. en
belangstellenden die (nog) niet zijn
aangesloten zijn eveneens van harte
welkom op de bijeenkomst.

Multiple Sclerose is een aandoening
van het centrale zenuwstelsel, waar-
door uitlopers van zenuwcellen plaat-
selijk hun isolerende laag verliezen,
waardoor storingen ontstaan die zeer
verschillend kunnen zijn. Veel voor-
komende stoornissen zijn: vermoeid-
heid, dubbel- of slecht zien met één of
beide ogen, loop- en evenwichtspro-
blemen, stotend of slepend spreken,
prikkelingen of tintelingen in ledema-
ten. De ziekte komt meestal aan het
licht bij jonge mensen, tussen de 20 en
40 jaar, bij vrouwen iets vaker dan bij
mannen. Over de oorzaak van deze,
reeds in 1835 ontdekte, ziekte bestaat
geen zekerheid, waardoor geen ade-
quate geneesmiddelen beschikbaar
zijn. De ziekte heeft een sluipend ka-
raktor: symptomen verdwijnen na
korte tijd om later in heviger mate te-
rug te keren. Op langere termijn kan
de ziekte invalidiserend werken.
Vanaf het moment dat de ziekte wordt
vastgesteld treden er psychische span-
ningen op, mede door het feit dat an-
deren weinig of niets over de ziekte
weten en door het veelal grillige ver-

loop. Hierdoor is het moeilijk om met
anderen over de problemen te praten.
Dit, de spanningen en de beperkingen
van de mobiliteit leidt vaak tot isole-
ment van degene die m.s. heeft en het
gezin. De stichting probeert dat isole-
ment te doorbreken en ook anderzins
bezig te zijn de belangen van hen te
behartigen.

Nadere informatie wordt gaarne ver-
strekt (desgewenst in de streektaal)
door de afdelingssecretaris de heer J.
Floors, Kon. Wilhelminastraat 74,
6661 VZ Eist, tel. 08819-2336.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

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

en melodicaclub
24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd

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

wedstrijd
l jul i HSV de Snoekbaars, wedstrijd

"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders

zomertocht 40 km
8 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
15 aug. HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
18 aug. Zaalvoetbaltoernooi

Velocitas in de Sporthal
22 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Gerrit Vlogman
slaagde te Arnhem voor erkend assu-
rantie-agent.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"He'j ow Leestman al af?"
Dat vrög mien vrouw mien nog wel 's 'n keer. Da's meestal dinsdagao-
vunds. Mien eigen schuld ok wel un betjen want vake mo'k t'r dan op
zo'n aovund umme tien uur nog an beginnen en dan wod 't nachwerk.
Want in de drukkeri'je wilt ze 't toch ok wel geerne op tied hemmen, met
zoiets kö'j ok neet vief menuten veur de pers begint te loop'n an kom-
men zett'n. Da's veur die jonges ok gin doon. Vandaor die vraogge van
mien vrouw, die vindt dat maor niks, die nachbrakeri'je.

En vandaor ok da'k t'r dizze keer zundagmeddag al an begonnen bunne.
Teminste, dat waar'k van plan. Want dat zö'j dan altied net zeen, dan
kump t'r vesite. En ok nog wel vesite waor'k niks met op hadde. Da's nog
wel 's veschillend, 'n een met 'n ander. Praoten kö'j jao geels neet met
Bearnd Reurslag (zo heitten e), hee zeg niks as jao en nee of helemaols
niks. Now, dan bu'j met 'n halfuur wel uut-eredeneerd. 't Voetball'n op
de tillevisie wol e nog wel zeen en dat was ons geluk. Too ko'w un wies-
maak'n dat ons toestel kapot was en zodoende waa'w um nog aadug op
tied weer kwiet.

Zelf he'k 't voetball'n nog wel ezeen, 's meddags teminste.
"Vanaovund kump dat ding neet weer an, i'j heurt niks anders as Platini,
Rummenigge of wet ik hoo die snotleppels allemaole heit, at ze wint
geeft ze d'r ow toch gin dubbeltjen van met". Dat zei mien vrouw too de
jonges d'r nao twee keer drie ketier tegen de bal schuppen, genog van
hadd'n. '"k Wazze toch neet van plan umme te kiek'n, wi'j konn'n wel 's
nao Harm en Riek uut 't Goor fietsen, daor 's nog wel mooi an. En den
wet meestal nog wel iets te vetell'n waor 'n vehaaltjen veur de krante in
zit".
Want daor zat ik jao ok nog met, met dat stuksken veur de krante. Da'k
vewachten bi'j Harm 't voetball'n wel te konn'n zeen vetell'n ik t'r maor
neet bi'j.
't Was al iets oaver half negen too'w bi'j Harm en Riek van de fietse
stapp'n. Zee waarn net in 'n hof de gewassen an 't bekiek'n. 't Vewondren
mien eerluk ezeg wel un betjen want ik hadde Harm wel veur 't kasjen
ve wacht.

Too'k um met praot'n oaver dit en dat iets uut de buurte van de vrouwluu
kon kriegen lei e mien uut waorumme neet binnen zat te kiek'n.
Riek was gloepens hellug ewes. Zee had vanmeddag un ende willen fiet-
sen. Harm, bange dat e 't voetball'n mis zol loop'n, had too pien in de kop
veurewend. Later had Riek, in de gaten ekregen dat 't maor smoesjes
waarn en hee veur die schupperi'je in huus was ebleven. Van daor dat e
now buuten leep, umme 't zogezeg weer un betjen goed te maak'n.

Veur 'n aadug vehaaltjen was Harm neet in de stemming. Van daor da'j 't
vandage maor met dit mot doen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



^ Aanwinsten
O bibliotheek

Volwassenen: Burgess, Anthony - Je-
zus, de man van Nazareth; James,
Henry - Daisy Miller; Dijk, José van -
Filips II, heerser van een wereldrijk;
Rheenen, Geertje van - De dober-
mann; Kinderbijbels vergeleken, een
beschrijving van ruim 50 kinderbij-
bels; Corder, E.M. - The Deerhunter;
Baldwin, James - Giovanni's kamer;
Bosch, Hans van den - Onbekende
kanten van bekende planten; Dijk, M.
van - Solderen; Astell-Burt - Poppen-
spel als therapie; Vrede staat nog in de
kinderschoenen, werkboek; Kam,
Flip de - Het gezicht van de fiscus;
Varley, Helen en lan Graham - Com-
puter handboek; Cabezas, Omar - De
lange mars door de bergen; Prick, Leo
G.M. - Het beroep van leraar.

Met voorzorg
op vakantie
Bijna nergens in de westerse wereld
wordt zo verantwoord omgegaan met
medicijnen als in Nederland. Het aan-
tal vrij verkrijgbare geneesmiddelen is

in ons land dan ook relatief gering (ca.
500), vergeleken met andere Westeu-
ropese landen.
Nu Nederland weer massaal op va-
kantie trekt, worden honderdduizen-
den mensen de komende weken ge-
confronteerd met bekende reiskwaal-
tjes tengevolge van een lange zit in au-
to, trein en vliegtuig, maar ook met
spijsverteringsprobleempjes door an-
der voedsel.
Het verdient daarom aanbeveling om
zich bij het pakken van koffers de
meest voor de hand liggende medicij-
nen in eigen land aan te schaffen.
Wanneer men eenmaal in het buiten-
land verkeert, zal men namelijk snel
merken dat niet alleen het vragen naar
eenvoudige medicijnen problemen
oplevert, maar ook dat de informa-
tie op verpakkingen in die landen an-
ders is.
In elk geval zal men moeten zorgen
voor aspirines, een middel tegen diar-
ree zoals Norit en een eveneens veilig
middel tegen verstopping (obstipatie)
zoals bijvoorbeeld Dulcolax. Contro-
leer ook of er in de reisverbandtrom-
mel nog voldoende jodiumtinctuur zit
(bijvoorbeeld Sterilon) en brandzalf
(barbecue).

Obstipatie kan men overigens voorko-
men door vooral roggebrood, bruin-
en volkorenbrood te eten, evenals

ontbijtkoek, rauwkost, peulvruchten
en fruit. Een paar extra glazen water
per dag kunnen ook helpen, evenals

wat lichaamsbeweging. Als ook dat
niet meer helpt, kan men altijd vragen
naar middelen zoals bijvoorbeeld

Dulcolax, dat al meer dan dertig jaar
bestaat. De betrouwbare, veilige en
effectieve werking daarvan is ruim-

schoots bewezen en maagproblemen
zijn uitgesloten want het produkt lost
pas op ir) het darmkanaal.

Onbezorgd
op vakantie?

Eten eerst alles
goed regelen bij
de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik

alles prima geregeld. Bij mijn
eigen Rabobank.

Peseta's voor mijn ver-
blijf in Spanje, wat franse
francs voor de doorreis en
reischeques als reserve.

En niet te vergeten 'n
goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabo-
bank, voor rn kleine vergoeding,
op waardevolle spulletjes, die ik
niet graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik. en
regel alle vakantiezaken bij de
Rabobank. Altijd in de buurt,
snel aan de beurt.

Rabobank tS
gelden goede raad

zomerprogramma

V.V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden Telf
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het Markt-
plein om 13.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 p.p., beneden 13
jaar f 1,50. Te beginnen woensdag 27 juni laatste tocht woens-
dag 29 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fiet-
sen te huur. Fa. Kuypers, tel. 1393; Fa. Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Voetbalvereniging Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vor-
den.

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

19 TOT EN MET 22 JUNI:
Avondvierdaagse georganiseerd door de gymnastiekvereni-
ging Sparta. De starttijden zijn om 18.30 uur, vanaf het school-
plein van de openbare lagere school aan de Kerkstraat.

DONDERDAG 21 JUNI:
Orgelconcert in de Hervormde kerk. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs f 5,00; 65 plussers + CJP f 3,50.

ZATERDAG 23 JUNI:
Avondoriëntatiewandeling in het Medler. Vertrek 19.30 uur bij
café Eykelkamp, Ruurloseweg 114.

ZATERDAG 23 JUNI:
Concours hippique. Jubileum Concours L.R. en pony club "De
Graafschap" uit Vorden. Plaats: Terrein van de f am. Sloetjes aan
de Schuttestraat. Aanvang 09.00 uur. Sluiting 17.00 uur.

ZATERDAG 23 JUNI:
R.T.V. Vierakker-Wichmond. Wielerronde Vorden categorieën
junioren, liefhebbers en veteranen. Aanvang 16.00 uur. Hor-
st e rkamp Vorden.

ZONDAG 24 JUNI
Concours hippique voor ponies. Plaats terrein van de fam.
Sloetjes aan de Schuttestraat. Aanvang 09.00 uur. Sluiting
17.00 uur. Jubileum Concours L.R. en Pony Club "De Graaf-
schap" uit Vorden.

DONDERDAG 28 JUNI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "kent uw Bomen". Om 19.30 uur ver-
zamelen Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel. Kosten deel-
name f 2.00 p.p.

VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 JUNI:
Volksfeest Medler.

CONFECTIE EN MODE

Vordense Marktloten
voor wederverkopers

Verkrijgbaar bij:

HJ. Koning, Wilhelminalaan 18

official dealer.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD
18 jarige zoekt vakantiewerk
van de periode van 2 juli t/m 3
augustus.
Tel.: 05752-6851.

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

Met ingang van heden

KAMERS Tt HUUR
in Wichmond en Keijenborg,
met gebruik van keuken etc.

Vrije opgang. Tel. 05754-285
hïarrië Mentink,

Dorpsstraat 25, Wichmond.

Al les voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden.

ROL -UIKI N

HOLTSLAG

bouwmaterialen B.V

Spoorstraat 28

RUURLO

Tel. Ö~5735~-2000

JJNBEITS BRUIN
EEN VEILIG
ALTERNATIEF
VOOR
CARBOLINEUM

- brandt niet op huid «n planten
- voor tuinhout. bielzen en steigers
- na droging reukloos en geeft niet af
- prettig te verwerken, ook over

oude lagen carbolmeum

tuinbeits

TOLDUK
7227 DG Toldijk Steenderen
Emmenkseweg 17

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

r* i liri UMI/ Koekoekboomseweg 4,
Ü.J. II t UI IM l\ Wamsveld, tel. 05750-21800.

Koopjes in onze meisjes- en jongensafdeling
Jacks - Broeken en Shirts nu reeds AFGEPRIJSD

RUURLO

Jansen & gal
auto. schade bedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
teL 05750 22816

Royale keus in

Zwembroeken en -slips
Meisjesbadpakjes
Zwembanden
Duikbrillen
Zwemvliezen

Martei
«lecrfi éuthnfftuél

WAPEN--en SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden.
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