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Opnieuw onderzoek naar omleiding
doorgaand verkeer
College verdeeld
De meerderheid van het college van Vorden te weten Burg. Mr. M. Vunderink en
wethouder J.F. Geerken stellen de raad voor om opnieuw een adviesbureau in te
schakelen voor een verdere studie over eventuele omleiding van het zware
vrachtverkeer. Uit een eerder onderzoek is volgens de heren Vunderink en Geer-
ken nog niet voldoende informatie naar voren gekomen.

Wethouder H. A. Bogchelman wijst de om-
leidingsplannen voor het verkeer van de
hand. Als motieven voert hij aan het verzet
van de middenstand tegen het weghalen
van het doorgaand verkeer uit de Dorps-
straat en de Zutphenseweg. Ook zijn vol-
gens de heer Bogchelman praktisch alle be-
\voners van de Horsterkamp en de Rond-
weg tegen het omleiden van het doorgaan-
de verkeer.
De nadere studie, waarvoor de meerder-
heid van het college pleit en waarvoor de
raad dinsdagavond 29 juni een krediet ge-
vraagd wordt van f. 30.000,- zou zich moten

De nadere studie, waarvoor de meerder-
heid van het college pleit en waarvoor de
raad dinsdagavond 29 juni een krediet ge-
vraagd wordt van f. 30.000,- zou zich moe-
ten toespitsen op vraagpunten als de schei-
ding van het verkeer, de vereiste rekon-
strukties van de kruispunten en de ongeval-
len risico's.
Het college zegt in het voorstel dat de mate-
rie van de omleiding van het verkeer moei-
lijker is dan men aanvankelijk had ver-
wacht. Zoals bekend werd al eerder een
onderzoeksbureau in de arm genomen en
werd al voor een bedrag van f. 57.000,- aan
kosten gemaakt.

College wil weg tussen
Brinkerhof en Hoetinkhof
toch open houden
De verbinding door de houtwal tussen• de
wijken Brinkerhof en Hoetinkhof zal vol-
gens het college van Vorden, open moeten
blijven. Dit ondanks de protesten vanuit
beide wijken tegen de verbindingsweg.

Een poos geleden werden in Brinkerhof en
Hoetinkhof akties gevoerd om de verbin-
ding door de houtw'al afgesloten te krijgen.
Men vreest verkeersoverlast waardoor vei-
ligheid en leefbaarheid in beide wijken aan-
getast zouden worden. Ruim honderd be-
woners ondertekenden een petitie aan het
college.
Het college zegt in haar voorstel niet van
plan te zijn de verbinding dicht te houden.
Men wijst erop dat de weg is aangegeven in
het goedgekeurde bestemmingsplan en van
belang is om tussen beide wijken een "ont-
snappingsmogelijkheid" open te houden.
Volgens het college zijn voor de wijken al
maatregelen (zoals verhoogde kruisingen,
drempels, plaatsing bloembakken) geno-
men om de snelheden in de wijken te druk-
ken. Door die besluiten is volgens het colle-
ge al tegemoet gekomen aan de wensen van
de bewoners.
Wat betreft de verbindingsweg verwacht
het college geen problemen met de snelhe-
den van het verkeer omdat snelheidsbeper-
kende maatregelen genomen zullen wor-
den. Men is evenwel bereid de ontwikkelin-
gen af te wachten en aan de hand van de
ervaringen de kwestie opnieuw te bezien.

Venten aan banden
De gemeente Vorden wil het venten aan
banden leggen. Op dit moment is het bij
een verzoek om een standplaats en ventver-
gunning onmogelijk rekening te houden
met de belangen van gevestigde . -
en de markt.
Zo'n verzoek kan uitsluitend geweigerd
worden wanneer de belangen van de open-
bare orde er zich tegen verzetten.
De winkeliersvereniging en het KNOV vin-

den dat onvoldoende B&W zijn het daar-
mee eens.

Er wordt thans gewerkt aan bepalingen
waarbij verschil wordt gemaakt tussen ge-
bruiks- en verbruiksartikelen en tussen
duurzame en niet duurzame artikelen. Ook
zal er naar gekeken worden of de produkten
die de venter wil aanbieden in Vorden al in
ruime mate verkrijgbaar zijn. Verder kan de
gemeente beperkingen opleggen ten aan-
zien van de dagen en de tijdstippen waarop
gevent mag worden.

Kraken verbieden
Het college vind dat het tijd wordt om in de
politieverordening een bepaling op te ne-
men die het kraken van een woning ver-
biedt. Het gemeentebestuur heeft grote
twijfels over het tot stand komen van een
landelijke regeling op dit punt. De direkte
aanleiding is echter een "kraakaktie" die
zich onlangs in Vorden voordeed doch
waarvan later bleek, dat het een geval van
huisvredebreuk was!

Vorden stapt uit
muziekschool Zutphen
Het college van B&W van Vorden stelt de
raad dinsdagavond 29 juni voor om de mu-
ziekschool in Zutphen niet langer te subsi-
dieren. B&W vinden de kosten ad. f. 900,-
per leerling per jaar te hoog.
De beslissing om de overeenkomst, die op
l augustus 1984 afloopt, op te zeggen moet
voor l augustus van dit jaar genomen wor-
den. Er bestaat namelijk een opzegtermijn
van twee jaar. Momenteel nemen 46 scho-
lieren tussen 8 en 10 jaar deel aan de alge-
mene muzikale vorming, 43 Vordenaren
krijgen les op een instrument en dertien
volgen ballet-onderwüs.

Het colle^^ieent dat de gemeente wel een
taak hee'jj^^Banzien van de algemene mu-
zikale vormmg en de opleiding van leden
van muziekkorpsen. Voor inhet leven roe-
pen van andere vormen •• ; - ,
wijs is nog twee jaar tijd. Allereerst wordt
gedacht aarijiet in staat stellen van leerlin-
gen van i^^b scholen om algemene muzi-
kale vorrr^^ te krijgen. Dat is mogelijk
door het aantrekken van een specifieke

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis : maandag- t/m vr i jdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Ciee rken : v r i j d a g van 10.00 tol l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

Publikaties ingevolge de W d Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over:

zicht van de verleende bouwvergunningen
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. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

•Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer G.H. Letink, de Hanekamp

10 te Vorden, voor de bouw van een
opslagruimte voor hout aldaar.

2. Aan de heer J.G. Klein Geltink, Prins
Bernhardweg 28 te Vorden, voor het ver-
groten van de garage aldaar.

Vergadering gewestraad
Deze vergadering wordt gehouden op 23
juni aanstaande, aanvang 19.30 uur in het
Gemeentelijk Energie- en Waterleidings-
bedrijf te Deventer, Zutphenseweg 51006.
Op de agenda staan onder meer de volgen-
de punten:

I Districtsgezondheidsdienst.
- Rekening en balans 1982 Districtsge-

zondheidsdienst (-i-bestemming voor-
delige saldi).

— Assistentie bedrijfsarts Oude en Nieuwe
Gasthuis.

— Kledingverstrekking ambulancevervoer.

II Regionale brandweersamenwerking
- Rekening en balans 1982 (+ bestem-

ming voordelig saldo).

III Gewest Midden-IJssel
— Rekening en balans 1982 Gewest Mid-

den IJssel (+ bestemming voordelige
saldo).

- Contactcentrum Bedrijfsleven Onder-
wijs (C.B.O.).

Deze stukken liggen ter gemeentesecreta-
rie voor u ter inzage.

Openbare raadsvergadering van 29 juni 1982
Deze vergadering begint om 19.30 uur en

wordt gehouden in het gemeentehuis. Aan
de orde zullen onder meer de volgende
punten komen.

— Onderzoek geloofsbrieven nieuw geko-
zen raadsleden.

Vaststelling exploitatiekostenvergoe-
ding als bedoeld in artikel 103 2e lid, van
de Lager-onderwijswet 1920 ten behoe-
ve van de scholen voor gewoon lager on-
derwijs voor het jaar 1981.

- Verzoek d.d. 27 februari 1982 van de Ve-
reniging voor Protestants Christelijk On-
derwijs te Vorden om op grond van art.
72 e.v. van de Lager onderwijswet 1920
gelden te mogen ontvangen voor het ge-
deeltelijk renoveren van de bijzondere
lagere school "Het Hoge".

- Verzoek d.d. 29 april 1982 van de Stich-
ting Samenwerkingsschool Kranen-
burg/Vorden om op grond van artikel 72
e.v. van de lager onderwijswet 1920 gel-
den te mogen ontvangen voor het aan-
schaffen van een diaprojector en televi-
sietoestel met antenne voor de bijzonde-
re lagere school in Kranenburg.

- Wijziging Algemeen Amtenarenregle-
ment i.v.m. aanwijzen vijfde mei als nati-
nale feestdag.

— Wijziging Algemene Politieverordening
in verband met het verlenen van stand-
plaats- en ventergunningen.

— Aanwijzing van de plaatselijke arts de
heer Haas als gemeentelijke lijkschou-
wer.

— Aanschaf nieuwe personeels-materiaal-
wagen met motor-aanhangspuit en
noodzakelijke vernieuwing uitrusting

. ten behoeve van de vrijwillige brand-
weer.

— Vaststelling (herziening) bestemmings-
plan "Het Schapenmeer 1976".

— Wijziging van de Algemene Politieveror-
dening in verband 'met het kraken van
woningen etc.

— Verkoop van de woning bij de voormalig
Medler school.

- Verkoop van vier bouwterreinen in het
bestemminsplan "Brinkerhof 1973, nr.
2", voor particuliere woningbouw.

— Beëindiging overeenkomst met de Stich-
ting Muziekschool te Zutphen.

- Verkeerstudie: onderdeel omleiding
doorgaand verkeer/beschikbaarstellen
krediet voor deskundigen rapport.

Glasinzameling
Tien redenen om éénmalig glas in te zame-
len:
Er zijn minsten tien redenen te noemen
waarom éénmalig glas naar de glasbak
moet en niet in de vuilnisbak.

1. Verkleining van de afvalberg omdat door
glas gescheiden van ander afval in te za-
melen en te gebruiken voor de produktie
van nieuw glas, aanzienlijk minder afval
verwijderd behoeft te worden.

2. Een besparing van ruim 35 procent
wordt bereikt op het energiegebruik
voor het smelten van het glas en voor het
winnen van grondstoffen indien voor de
fabricage van nieuw glas uitsluitend af-
valglas wordt gebruikt.

3. Behoud van de natuur omdat door het
gebruik van afvalglas minder zilverzand
en kalk uit de natuur nodig is.

4. Minder milieuverontreiniging omdat so-
da, waarvan de produktie nadelige ge-
volgen heeft voor het milieu, een grond-
stof voor glas is die bij het gebruik van af-
valglas niet behoeft te worden gebruikt.

5. Aanzienlijke besparing op de kosten
voor het ophalen en verwerken van het
huisvuil indien glas gescheiden wordt
van het overige huisvuil.

6. Minder slijtage aan de ovens bij verbran-
ding van huisvuil zonder glas.

7. Betere compost. Wordt van het huisvuil
compost gemaakt, dan wordt de kwali-
teit beter naarmate er minder glas in zit.

8. Minder kans op verwondingen van dege-
ne die de vuilniszak buiten zet en van de
vuilnisophaler, als er geen glas in de zak
zit.

9. Glas behoudt zijn kwaliteit ook als het
steeds wordt omgesmolten.

10. Ook in internationaal verband, zoals in
de Europese gemeenschap, wordt deze
vorm van "scheiding aan de bron" aan-
bevolen en met succes uitgevoerd.

Om deze redenen nog meer kracht bij te
zetten willen wij u vragen:
— de doppen, kurken en dekseltjes niet in

de glasbak te werpen.
— de flessen, potten e.d. even om te spoe-

len.
— geen aardewerk of plastic flessen in de

glasbak te werpen.
— het glas alleen overdag in de bakken te

werpen.

vakonderwijzer(es) of via de begeleiding
van de leerkrachten door muziekconsulen-
t(e).

Hierover zal overleg gevoerd worden met
de schoolhoofden de muziekconsulent van
de Schooladviesdienst en de muziekkorp-
sen. Degenen die buiten verenigingsver-
band een instrument willen leren bespelen
moeten zich maar tot particuliere muziek-
leraren en leraressen wenden, zo vinden
B&W.
De gemeente Vorden zal nog wel een
afkoopsom aan de muziekschool verschul-
digd zijn. Over de hoogte daarvan tast men
momenteel nog in het duister. Toch vinden
burgemeester en wethouders het gewenst
dat het kontrakt nu al wordt opgezegd
opdat de gemeente de kosten van het mu-
ziekonderwijs in de hand kan houden.

Opknapbeurt bijzondere
school het Hoge
De raad van Vorden zal worden voorge-
steld om f. 47.600,- beschikbaar te stellen
om de bijzondere school het Hoge te reno-
veren.
Deze gelden zullen aangewend worden
voor de verbetering van zeven lokalen. De
plafonds daarvan zullen verlaagd en geiso-
leerd worden. Er komt energie zuiniger ver-
lichting en er worden koven aangebracht
voor de bevestiging van zonwering en gor-
dijnen. Ook komen er centen voor het ver-
vangen van de vloermatten in de hoofden-
tree.
Het schoolbestuur krijgt van de gemeente
geen extra geld voor het leggen van vil t tapi j t
in tien lokalen en in de gangen. B&W vin-
den dt de daaraan verbonden kosten bestre-
den moeten worden uit de exploitatiever-
goeding. Heet college wil ook geen mede-
werking verlenen aan het verlagen van de
plafonds in de gangen en de hoofdentree en
het gedeeltelijk vernieuwen \^n de electri-
sche installatie.

Dia projektor en
school Kranenburg
De raad van Vorden wordt voorgesteld om
f. 1900,- beschikbaar te steller^n de lagere
school op de Kranenburg <^B:n dia-pro-
jektor met scherm en een ̂ rtoestel met
antenne aan te schaffen.

Woning by Medlerschool
verkocht
De gemeente Vorden is erin geslaagd om
zowel de voormalige Medlerschool als de
daarbij gelegen woning en de erom heen
gelegen grond te verkopen. De gemeente is
momenteel voor de verkoop van de school
in onderhandeling met de Rijksgebouwen-
dienst. De heer D.J. Brummelman uit
Vorden is de gegadigde voor de woning.

Bromfietsen uit verkeer
Tijdens een controle heeft de Rijkspolitie
diverse bromfietsen uit het verkeer geno-
men. De bromfietsen waren of opgevoerd
of vertoonden technische gebreken.

Brug vernield
Bij de rijkspolitie is melding binnengeko-
men van de vernieling van een brug. Een
bruggetje op 't Enzerinck dat naar een ei-
landje voert is totaal vernield en in het wa-
ter gesmeten. De rijkspolitie heeft de zaak
in onderzoek.

Paard losgebroken
Het paard van de heer P. uit Doetinchem is
na afloop van het concours aan de Schutte-
straat gehouden, losgebroken.
Het dier liep twee toeschouwers omver -
overigens zonder letsel toe te brengen - en
beschadigde twee nieuwe auto's
Eigenaar P. was voor dergelijke calamitei-
ten verzekerd.

«

Rode Kruis collecte
geslaagd
De collecte ten bate van het Nederlandse
Rode Kruis heeft in Vorden 10.062,75 op-
gebracht. Dit mooie resultaat is te danken
aan de vrijgevigheid van de Vordense be-
volking en bedrijfsleven en het werk van
bijna lOOcollectanten. De jaarlijkse collec-
te is de financiële basis voor het werk van
het Rode Kruis. Het Rode Kruis handhaaft
een strikt neutrale status en accepteert
geen giften of bijdragen van de Overheid.
Naast het belangrijke Rode Kruis in eigen
land, werd in de periode van 1980-1981
f28.000.000,- uitgegeven aan buitenland-
se hulp, o.a. bij aardbevingen, overstro-
mingen, droogte, epidemieën, vluchtelin-
gen en ontwikkelingshulp.
Een ieder die de actie "Vorden Helpt Hel-
pen" tot zo'n succes heeft gemaakt: Harte-
lijk dank.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdienst in de Herv.
Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 27 juni zal er D.V. een
gezinsdienst gehouden worden in de Her-
vormde dorpskerk te Vorden.
Deze dienst is mede voorbereid en door-
dacht door enkele leiders/sters van de Zon-
dagsschool en van de Jeugdkerk.
De liturgie zal gestencild worden en bij de
ingangen uitgereikt. Het is weer de bedoe-
ling (net als bij elke gezinsdienst) dat de kin-
deren zoveel als mogelijk bij de ouders
gaan zitten in de kerk. Dat geldt ook voor de
kinderen van de Zondagsschool in het dorp
en in Medler/Linde.
De kinderen die toch alleen komen, wor-
den graag op tijd bij de ingang van "de
Voorde" verwacht. Daar is dan een leider/s-
ter van de Zondagsschool aanwezig om dan
samen de kerk in te gaan en de di.enst mee te
maken.
Ook de leden van de Jeugdkerk worden uit-
genodigd voor deze gezinsdienst. Tijdens
de dienst wordt afscheid genomen van
enkele kinderen die de Zondagsschool
gaan verlaten. Ze zijn welkom in de Jeugd-
kerk.
Afscheid en welkom... is het.
Na de dienst is er een frisdrankje en koffie in
cle Voorde" voor de kinderen die de Zon-

dagsschool gaan verlaten, voor hun ouders
en familie en bekenden en ja verder echt
voor iedereen, die samen met ouders en
kinderen daar koffie wil drinken of een fris-
drankje, elkaar ontmoeten en wat napraten.
U, jij bent zeer welkom in Kerk en Voorde
op a.s. zondagmorgen 27 juni . Het belooft
een feestelijke gezinsdienst te worden als u,
als j i j ook meedoet. Voor de aller-kleinsten
is er kinderoppas, kindercrèche in zaaltje 3
van het kerkelijk centrum "de Voorde",
Kerkstraat 15.
Er is wat speelgoed aanwezig. Ook kinder-
wagens met baby kunnen er "gestald" wor-
den. Ze worden goed opgepast. Graag wij-
zen we ouders met kleine kinderen op deze
kinder-oppas tijdens elke morgen-kerk-
dienst.

Koffie na de kerkdienst
Het is de bedoeling dat in de zomermaan-
den juli en augustus er de goede mogelijk-
heid is om na de morgenkerkdienst in de
Hervormde kerk koffie te drinken in "de
Voorde". Gemeenteleden, gasten, vakan-
tiegangers zijn er zeer welkom. Dit geza-
menlijk koffie drinken na de dienst wil het
contact met elkaar en ook met gasten in de
dienst gestalte geven.
Enkele diakenen en gemeenteleden verzor-
gen de-koffie-dienst. En ze doen het goed...
Probeert u het maar es.

GEBOREN: Derretje Johanna Meijerink
en Emy Elisabeth Overbeek.
GEHUWD: DJ. Gotink en E.J.A. Roë-
ling.
OVERLEDEN: E. Tijman, oud 55 jaar en
J. Oudsen, oud 76 jaar.

R;K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. J.C. Krajen-
brink, Gezinsdient i.s.m. Zondagsschool
en Jeugdkerk. Koffie/frisdrank na de
dienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27 jun i 10.00 uur ds. C.R. de Jong,
Em. pred. te Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. J.B. Kuhle-

meier, Surhuisterveen. 19.00 uur ds. H.J.
Douwes. Bennekom.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 26 en zondag 27 juni dr. Haas. tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 26 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa tel.
1277. Tevens de komende week avond en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS.
Zaterdag 26 en zondag 27 juni J.H. de Lan-
ge, Lochem tel. 05735-2478.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg. tel. 6875. Bellen tussen
8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Al tena , spreekuren dinsdag on
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENIN(i
Mevr. K.A. Al tcna,sprcekurendinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Dankbaar en blij delen wij u
mede dat wij van God een zoon
ontvingen. Wij noemen hem

GERRITJAN

Zijn roepnaam is

GERBEN

Jan Luimes
Elly Luimes-Vaags

7251 CX Vorden, 22 juni 1982
Het Wiemelink 63.

Nog bijna niets, zo klein
en helemaal onwetend
maar toch zo groots en fijn
wat jij voor ons betekend

EMY

zo zal zij heten gaan.

Bij het H. Doopsel is ELISA-
BETH jou naam.

Jan en Annie Overbeek

17 juni 1982
De Banenkamp 7
7251LVVorden.

Hartelijk dank aan allen, die
door hun felicitaties, kaarten,
bloemen en kado'sons 25 jarig
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

HJ.EGGINK

A.H. EGGINK-RIEFEL

Vorden
De Boonk 19

Wij willen een ieder heel harte-
lijk bedanken die, in welke
vorm dan ook, osn 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt

H.J. HEUVELINK

FJ. HEUVELINK-

STEENBLIK

Warnsveld, juni '82
Vordenseweg 22.

Wij willen iedereen bedanken,
buren, vrienden en kennissen
die ons een fantastisch feest
hebben bezorgd, bij ons 121/2
jarig huwelijk.

WIM EN GERRIE
Mirjan en Monique

ALTHUSIUS

Insulindelaan 28
Vorden

Te koop: open haard hout
Tel. 6668, vrijdag van 17.00
tot 18.00 uur.

Gratis af te halen jonge poe-
zen
Tel. 2242.

Kleine advertenties en ook
kleine prijzen.
Maar wel grote en kleine maten
bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

ZOMERS!
linnen sandalet
met geperforeerd
voorblad,
ongelooflijk
wat een koopje!

M<< KKINK

Prijzenoverzicht kunstmest per
100 kg gezakt bij afname van 6
ton Excl. BTW.
Kas 26% 44,80
Mas 20-8 41,50
Mas 22-7 43,80
N.P.K. 15-15-15 51,90
Bij buikafname f 2,- korting.
Prijzen t/m 30-6-'82.
Veevoeder en kunstmesthan-
del HARRY LANGWERDEN.
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7258.

JOS GEERKEN
en

MARLEEN VELDHUIS

Gaan trouwen op vrijdag 2 juli 1982 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Warns-
veld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de Herv. kerkte Warnsveld door
Ds. W.M. Weenink, Hervormd predikant te
Warnsveld.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.00 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Ons adres is:
Leestensepad 92
Warnsveld.

In plaats van kaarten

Op maandag 28 juni D.V. hopen wij met on-
ze kinderen en moeder ons 25 jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

H. BOUWMEESTER
E. BOUWMEESTER-HARMSEN

7251 MZ Vorden, juni 1982
„Nieuw Rikkenberg"
Schuttestraat 26

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café res-
taurant de Herberg, Dorpsstraat 10a, Vor-
den.

t
Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling in de
vrede van de Heer van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

JOHANNESOUDSEN
echtgenoot van S. R. Janssen

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:
Eist:

S. R. O udsen- Janssen
Riet

Doetinchem: Koos en Riky
Lisette, Sylvia, Coby

Zutphen:

Vorden:

Hemmy en Joke
Raphaël, Gabriëlle
Joop

7251 EM Vorden, 16 juni 1982
Stationsweg 8

De crematie heeft op maandag 21 juni plaats gehad.

Jonge Bokma
15,95^

Inmaak Brandewijn
Gildester liter

12,95

Bootz Rum
bruin of wit

12,95

Hansen Rum
54%

20,95
Aanbieding t/m 30/6

Deskundig advies voor de inmaak van uw vruchten

Vinotheek Slijterij
SMTT

Dorpsstraat 10, telefoon 1391 ,

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine cellen. Deze cellen zijn
te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen wij
voor U partijen vlees of groenten in vriezen. Vraag in-
lichtingen bij:

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. tel. 05735-1418

Geachte familie
laat uw bestaande c.v. ketel nameten
het kan u honderden guldens schelen
door aanschaf van een H.R. c.v. ketel.

Vraag inlichtingen

W. Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364, Zelhem.

Zaterdag 3 juli a.s.
aanvang 8 uur precies

OPENBARE ES
VAN DE MUTS
BLOKFLUIT/MELODICA

in het Dorpscentrum

Entree volwassenen f 2,50 Entree kinderen f 1,25
Aanvang nieuwe cursussen augustus.
Voor kinderen die belangstelling hebben voor
muziek, een mooie gelegenheid om met hun ou-
ders te komen kijken en luisteren.

Het Bestuur

KOMT

Soepele

Herenmolière
van een prachtige kwaliteit leer

f50,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

STICHTING
MUZIEKSCHOOL
REGIO ZUTPHEN

Aanmeldingsmogelijkheden:
- Algemene Muzikale Vorming (2-jarige kursus

voor lagere school kinderen)
Lesplaats: School "Het Hoge".

— Blokfluit, orgel en piano
Lesplaats: Dorpscentrum

— Diverse andere instrumenten.
Lesplaats: Zutphen.

Inlichtingen: tel. 05750-15350

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

WIGWAM
Mini steek portretstudio. Uw
foto als idee voor een zelfge-
maakte wandversiering.
Alle informatie in de winkel.

POELMAN v/h Koerselman
Burg. Galleestr. 12.
Tel. 05752-1 364. Vorden.

Te koop: goed werkende
handmaaimachine.
B. v. Hackfortweg 12.

Te koop: 2 persoons gehaakte
bedsprei.
R. Kup, 't Elshof 10, Vorden.
tel. 2539.

Te koop studie boeken eerste
jaars MEAO.
H. Rutgers, Hamsveldseweg 8,
Vorden. tel. 6890.

VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Ga je een baan zoeken,
haal dan dit gratis boekje
"leren solliciteren" bij de
Rabobank.

Rabobank

00.52

Jonge gebruikte volvo's van
Volvo dealer Deunk-Hendriksen
Ruurlo
VOLVO 66 GL 11.000 km automaat 1980

VOLVO 343 L 28.000.™ 1980
VOLVO 343 L 62000km LPG 1979
VOLVO 343 DL eaoookm 1979
VOLVO 343 DL 52000 km automaat 1980

VOLVO 244 DL 188 ooo km LP G 1978
VOLVO 244 DL i«.oookm.i_p.G 1979
VOLVO 244 DL 125000^ LPG 1980
VOLVO 244 DL 136oookm LPG 1974
VOLVO 66 DL 100.000 km. opknapper 1975

VOLVO
Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsweg 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05430-18314/18449.

Gebruikte Peugeot's

PEUGEOT 305 GR se ooo km
PEUGEOT 305 GL 35 ooo ̂
PEUGEOT 305 GLS so ooo km
PEUGEOT 504 GL 50 ooo km
PEUGEOT 505 GR 62.000 km .LP.G.
OPEL KADER 1200 9 soo

1978
1979
1980
1976
1980
1980

PEUGEOT SUB DEALER



er i
Smith wokkels
3 soorten
van 1.39 voor

Tonnema
zomerfestival
grote zak
van 1.65 voor

439
Parein
bastogne-
koeken
van 1.99 voor

4.69
Chocolade
blokrepen
80 gr. 4 smaken
van 1.19 voor

098
Snickers
pak 3 stuks
van 1.79 voor

145
Golden wonder
kroepoek
grote baal
van 1.30 voor

098
Calve
slasaus
0.5 liter
van 2.39 voor

198
Royco
soepen
groente, kip of
romaat
per pak

069
Grolsch bier
blik/e van 1.09
voor 0.98
doos 24 blik

2195
fompoes
brokjes
blik 810 gram
van 1.89 voor

169
Hero
confiturejam
aardbeien
van 2.59 voor

939
Felix brokjes
vlees of vis
van 1.79 voor

149

Melitta
diepvries-
zakken
1 liter pok 30 stuks nu

3 liter
pak 30 stuks nu

Melitta
kookzakjes
1 liter
pak 25 stuks
van 2.90 voor

Paclan
diepvries-
zakken
1.5 liter
pak 100 stuks

489

set a 4 stuks
van 4.95 voor

Diepvries-
dozen
1 liter379

Weckflessen
1 liter met ring
en beugel
van 3.25 voor

199
Wavin
huisvuilzakken
komokeur
pak 20 stuks
geen 3.98
of 3.49
maar

s

998
Page plus
tissue toiletpapier
pak 4 rol
van 2.49 voor

229

Coppelstock
Likeuren
dlv. smaken
per fles van 10.45 voor

Macleans tandpasta
blauw
2 tubes of

rood
2 tubes nu

Geldig van 24/6 • 26/6

Echte hollandse
Biefstuk
100 g ra m

968
Biefstuk
tartaar
500 gram

798
Runder-
braadworst
100 gram

429
Kipfilet
100 g ram 179
Maandag: Magere
Speklappen
heel kilo
gegrilde
bacon
100 gram

598
Dinsdag
Verse
braadworst
heel kilo
Corned beaf
100 g ram

7**
159

Woensdag:
GehcAh.o.h.
heel kif
Nierkaas
100 gram

748
079

geldig van 24/6 • 26/6

re
toontjes

en takje
bonenkruld 2 kilo

Jongt
tuinoi 495
nieuwe geschrapte
Krielaard-
appeltjes 1 kilo

'489
bekommer u meer om
komkommer! fris, heerlijk
en gezond!
2 forse
Komkommers

, iiwiiiji\

438
Ze zijn er weer, door de
Italiaanse zon gerijpt!
Heerlijke
perziken
10 stuks

450
maandag:
Andijvie
1 kilo

098

Snijworst

? rof/fljn
50 gram

449
Zure zult
150 gram Q98
Stegeman boeren-
leverworst
250 gram

dinsdag:
heerlijke Australische
Sturmers handappels

gBlijk een
ox's Orange

1,5 kilo
woensdag:
prachtige
Hollandse
Bloemkool

VLEESWAR
Johma
sellery-
salade
150 gram

Johma
ravigote-
saus
150 gram
Zeeppoeder voordeel
All koffer
2 kilo geen 7.25 maar

459

Boeren-
tarwe
800 gram 1*9
Melkbollen
zak 9 stuks

Krente-
wegge
pak 6 plakken
nu

209

269

Let op dit is goedkoop!
Pracht van een
Nephrolepis Varen ^5.25
Pracht van een
Kalanchoe 2.95
Pracht van een grote
Begon/0 diverse tinten 4.75

dit alles same
alleen bij uw
V.S.markt 1090
Supermool boeket t
Alstroemeria
diverse kleuren
U zult verrast zijn hoe
prachtig deze uitkomen
op de vaas.

395

Mono yoghidrink,
5 smaken
1 liter
van 1.90 voor

459
Coberco
magere
yoghurt
pak 1 liter nu

409
Kuipje bona
500 gram
deze week

Goudse kaas
belegen
kilo

995
Rambol
cremeux
krulden of blue
100 gram

198

1090
Gibaldin
Andalucia
per f les 5.95
nu 2 flessen
Een heerlijke droge witte wijn.

Black velvet canadian
whisky
per fles
van 21.95 voor

MARKT

Geldig van 24/6 • 30/6 '82
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN
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Mr. Geertsema in Vorden

"Een wegenlegger op zich is een oplossing voor het onderhoud van de zandwegen in Vorden, het verplicht de eigenaren tot
niets. De gemeente zelf moet de eigenaren dwingen om die wegen te onderhouden". Dit is één van de uitspraken die de com-
missaris van de Koningin van Gelderland, mr. W. Geertsema, vrijdagavond deed tijdens een speciale raadsvergadering in Vor-
den, waar hy die dag op werkbezoek was. Htf deed deze uitspraak naar aanleiding van vragen van de Vordense WD over het on-
derhoud van de zandwegen. Na het antwoord vroeg mr. Geertsema waarom de gemeente eigenaren van grenzende percelen aan
zandwegen nooit had gedwongen tot het onderhoud van die wegen, waarop wethouder H. Bogchelman zei, dat de problema-
tiek tot dusver te onduidelijk was. "Maar", zo zei de Vordense wethouder, "We zullen met de grootste spoed enkele eigenaren
gaan dwingen tot onderhoud".

Dergelijke frappante uitspraken waren
vrijdagavond troef. De WD-fraktie had de
commissaris ook gevraagd hoe het zat met
de gasaansluitingen in het buitengebied.
De WD is van mening dat alle bewoners in
het buitengebied recht hebben op gas.
Hiermee was mr. Geertsema het niet eens.
"Als je dat zegt ben je niet economisch be-
zig", aldus de commissaris, "Als je gaat kie-
zen om in het buitengebied te wonen,
moetje ook de nadelen daarvan dragen".
Wel deed de commissaris de toezegging
dat hij in Gedeputeerde Staten van Gelder-
land zou pleiten om door te gaan met het
i i a n ^ h i i t t - n van gas in het buitengebied.
"Tot 1985 is er geld beschikbaar voor die
aansluitingen die al in het plan zijn vervat.
Dus voorfinanciering", aldus de heer
Geertsema. Met de toezegging toonde de
WD-fractie zich erg verheugd.
Ook het CDA werd redelijk tevreden ge-
steld, zij het dan door gedeputeerde Te
Bokkel. Het CDA had vragen gesteld over
de planologie. "Veel landbouwers en on-
dernemers maken zich de laatste tijd onge-

rust over de toekomst. Landbouwers bij-
voorbeeld worden bedreigd door de toene-
mende recreatieterreinen. Maar ook ande-
re burgers hebben angst voor de toekomst.
Ze kunnen niet in Vorden gaan wonen,
omdat de gemeente geen, of in ieder geval
niet genoeg, woningen mag bouwen en
daardoor trekken veel Vordenaren weg. En
hun plaats wordt weer ingenomen "buiten-
staanders", zo vertolktte fractie-voorzitter
C.Chr. Voerman de gevoelens van de
CDA.
Agrarische bevolking
Te Bokkel zei dat er aan die woningbouwcy-
fers niet vee! gedaan kon worden, om-1

landelijk geen geld meer is. Wel gaf hu het
CDA een ruggesteun in verband met de pro-
blematiek rond de agrarische bevolking van
Vorden. "Voor het kleinbedrijf zijn nog mo-
gelijkheden voor bestaansrecht", zo zei hij,
"Er is in Gelderland op dit moment ruim
30.000 hectare agrarische grond in handen
van hobbyisten. Deze grond zal op den duur
terrecht komen hij de werkelijk agrarische
gebruikers en dan hij voorkeur aan de klein-

bedrijven. Voor die kleinbedrijven stelt de
provincie ook bepaalde garanties, zoals by-
voorbeeld het uitbreiden van de veestapel".

De PvdA werd door mr. Geertsema tame-
lijk teleurgesteld. De socialisten vroegen
de commissaris om begrip voor de proble-
matiek rond de recreatie, en dan met name
voor het zoeken van een samenwerkings-
verband tussen het recreatieschap en de
provincie ^^en ondersteunende rol van
de provin^^ierbij. Ook toonde de PvdA
zich bezorgo over de voorgenomen fusie
van het recreatieschap De Graafschap en
het Schap Oost-Gcldcrland. Hierdoor zou
het kleinschalige karakter van De Graaf-
schap verdwijnen. Geertsema toonde ech-
ter weinig^fcrip voor de probleemstellin-
gen van de^TdA. Hij zei dat het recreatie-
schap niks onderneemt in het natuurge-
bied rond Vorden, dus dat er ook weinig
problemen waren. Wel zei hij dat het unie-
ke gebied uiteraard bewaard moet blijven
en door één recreatieschap moet worden
bestuurd.

College Vorden komende jaren
waarschijnlijk ongewijzigd
De beide wethouders J.F. Geerken (CDA) en H.A. Bogchelman (WD) zullen de
komende zittingsperiode naar aller waarschijnlijkheid weer deel gaan uitmaken
van het college te Vorden. Op zich geen verrassende ontwikkeling want direkt na
het bekend worden van de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen liet de
huidige wethouder J.F. Geerken al weten dat het CDA een gesprek met de WD
op gang zou brengen.

Zaterdagmiddag vonden de afrondende ge-
sprekken plaats tussen de fraktievoorzitters
van WD en CDA resp. de heren H. Tjoonk
en C. Chr. Voerman. Bij dit gesprek waren
de kandidaat-wethouders eveneens aanwe-
zig. Daarvoor had al voor-oyerleg plaats ge-
vonden tussen de besturen van beidde parti-
jen en in de frakties onderling.
De WD en CDA hebben nu afgesproken
alkaars kandidaat bij de wethoudersverkie-
zing in september aanstaande te zullen
steunen. Zoals bekend hebben deze parti-
jen samen in de raad van Vorden 10 van de
13 zetels. De overige drie zetels worden
ingenomen door de P.v.d.A.
Op het moment echter dat de fraktievoor-
zitter van de Partij van de Arbeid de heer J.
Bosch zaterdag een telefoontje kreeg van
CDA college Voerman, met de mededeling
dat WD en CDA elkaar hadden "gevon-
den" was er juist een brief van de P.v.d.A.
onderweg naar de frakties van CDA en
WD.

Daarin schrijft de P.v.d.A. letterlijk: "In
verband met de aanstaande wethouders-
verkiezing is er beraad geweest binnen de
P.v.d.A. fraktie. Daarbij was de eindkon-
klusie dat de P.v.d.A. in september aan-
staande een kandidaat zal stellen, waarvoor
in principe elk van de leden van de toekom-
stige fraktie, de heren Ploeger, Stoltenborg

en Bosch in aanmerking zou kunnen ko-
men".

"Stom toeval dat onze brief juist het tele-
foontje van de heer Voerman doorkruiste.
De brief was namelijk al geschreven. Onze
brief heeft tot doel om eens af te tasten wat
CDA en WD van onze kandidaten vinden.
Wat nu gebeurt is vind ik zeer ongebruike-
lijk. Wij zijn als Parij van de Arbeid fraktie
geheel niet betrokken geweest bij bespre-
kingen over de wethoudersposten.
Ik was dan ook verbaasd dat Voerman mij
vertelde dat de zaak al rond is. Het CDA
motiveert dat het college een afspiegeling
van de verkiezingsuitslagen moet zijn. Ik
begrijp dat niet. Waarom vier jaar geleden
wel overleg tussen alle frakties en nu niet",
zo vroeg de heer Bosch zich af.

"Wij zijn dan wel de kleinste fraktie maar
waarom zou het abnormaal zijn dat wij een
wethouder leveren? Wat ik helemaal niet
begrijp is dat het CDA de kandidatuur van
de heer Bogchelman steunt. Laat ik het nu
maar heel voorzichtig uitdrukken de heer
Bogchelman is nu niet bepaald de sterkste
kandidaat die naar voren kan worden ge-
schoven. Ik denk dat bij onze fraktie wel
"sterkere" figuren zijn, trouwens bij de
andere partijen ook wel", aldus de heer
Bosch.

Sporthal december gereed
Wethouder J.F. Geerken deelde dinsdaga-
vond in de commissie Sport en Cultuur
mede dat de sporthal in december zal wor-
den opgeleverd. "Precies volgens schema",
zo zei hij. In de toekomst bestaat de moge-
lijkheid dat deze sporthal twee maal in de
maand tot 13.00 uur 's middags ook zon-
dags geopend kan worden. Dit na overleg
met de beheerder. Ouders waarvan kinde-
ren gebruik maken van de fietscrossbaan

hebben niet gereageerd op het verzoek van
wethouder Geerken om ideeën op tafel te
leggen inzake veiligheid etc. van de baan.

"Ik heb nu de zaak intern in beweging ge-
zet", aldus Geerken. Bij de voetbalver.
"Vorden" hebben ze weer last van de roze-
kever. De larven hebben de winter kenne-
lijk goed doorstaan. „De landbouwhoge-
school in Wageningen heeft thans één en
ander in onderzoek", aldus de wethouder.

Voerman (CDA);
"Wat Bosch zegt is niet
helemaal waar"
De fraktievoorzitter C. Chr. Voerman
(CDA) vertelde ons naar aanleiding van
uitlatingen van de heer Bosch over de gang
van zaken rondom de wethoudersposten:
"Wat Bosch zegt is niet helemaal waar,
want ik heb hem vrijdagavond na afloop
van de raadsvergadering nog gesproken en
gezegd dat wij in gesprek zijn met de WD.
Toen heb ik hem gevraagd of een gesprek
met de PvdA nog zin heeft. Bosch zei
toen je hoort op korte termijn van mij. Dat
was in dit geval schriftelijk want zaterdag-
morgen lag de brief van de PvdA bij mij in
de bus. Overigens kan ik best met de heer
Bosch meevoelen dat de PvdA buitenspel
is komen te staan. We kunnen nu éénmaal
geen drie wethouders hebben", aldus
Voerman.

Feestelijke
diplomauitreiking Chr.
School voor L.H.N.O.
Vorden
Op de Chr. School voor L.H.N.O. aan het
Hoge te Vorden werd dezer dagen aan de
geslaagde 4e klassers het diploma uitge-
reikt.
Traditiegetrouw begon deze feestelijke
avond met een barbecue voor leerlingen en
personeel. De geslaagden werden hierbij
ook letterlijk in de bloemetjes gezet.
Na afloop van de barbecue vond de eigenlij-
ke diploma-uitreiking plaats. Hiervoor wa-
ren ook de ouders uitgenodigd. De aanwe-
zigen werden toegesproken door de direk-
trice, mevrouw Nijhoff en de voorzitter van
de Commissie van Beheer van de school,
de heer Schouten.
De leerlingen ontvingen het diploma elk
met een persoonlijke gelukwens.
Daarna werd door de geslaagden als af-
scheidsgeschenk aan het personeel van de
school een plant aangeboden.
Als a f s l u i t i n g van de avond kon - onder het
genot van een drankje - nog uitgebreid na-
gepraat worden.

Lijst van geslaagden:
R. Bukman, Warnsveld, A. Bosch, Vorden,
B.G.M. Eul ink Vorden, E.E.F. Eijkelkamp

Vorden, H. Gosselink Vorden, J.J. Gosse-
link Vorden, M.M.j. Gotink Vorden, W.J.
Jansen Wichmond, J.J. Klein Geltink Vor-
den, J.H. Klein Lebbink Wichmond,
G.W.C. Kornegoor Vorden, I.E.E. Masse-
link Doetinchem, M. Nijenhuis Vorden,
I.J.H. Rutgers Vorden, M.H. Smit Warns-
veld, Y.G.M. Spithoven Vorden, M.B.J.
Waarle Vorden, A. Walgemoet Vorden,
G.J.S. Zweverink Vorden, S.Th. Ankersmit
Hengelo Gld., H.E. van Ast Warnsveld,
W.C.C. Barink Zutphen, A.J. Berendsen
Hengelo Gld., B.R.B. Hoebink Hengelo
Gld., W. Hoetink Gorssel, B.J.J. Jolink
Hengelo Gld., G. Langwerden Hengelo
Gld., W.J. Leuvenink Zutphen, B.A. Maal-
derink Hengelo Gld., H.E. Roelofs Zut-
phen, T. Scheffer Hengelo Gld., G.J. Ste-
german Hengelo Gld., E.P.E. Taankink
Hengelo Gld., H.A.B. Veenink, Hengelo
Gld.'Afgewezen: l kandidaat.

Jeugdtournooi s.v. Ratti
De tournooienreeks van de s.v. Ratti zijn
afgelopen weekend besloten met serie
wedstrijden voor de jeugd. Zaterdagmor-
gen kwamen twaalf C-elftallen in het veld.
In poule I wist MEC te zegevieren. Vorden
c-2 wist met vijf punten winnaar te worden
in poule 2, terwijl de boys van Zelos eerste
werden in poule 3.
De kruis-finale-wedstrijden werden een
spannende aangelegenheid. Zelos en Vor-
den wisten elk drie punten te behalen. Ze-
los werd hier eerste door een beter doelge-
middelde. Vorden dus tweede en Mee der-
de.
De fairplay cup werd toegekend aan Zuid-
wolde.
Zondagochtend begonnen de wedstrijden
voor de tien ingeschreven B-elftallen reeds
om half negen. Winnaar in poule l werd
hier Steenderen, tweede werd Zuidwolde.
In poule 2 plaatste Vorden zich als eerste,
gevolgd door Groen Wit '62. In de strijd om
de l e en 2e plaats streden Vorden en Steen-
deren een heroische strijd. Vorden trok
met 3-0 aan het langste eind.
Om de derde en vierde plaats streden dus
Zuidwolde en Groen Wit. Na een bereikte
l-i eindstand werd de reglementaire straf-
schoppen genomen. Zuidwo^ was hier
de gelukkige. De fairplay-c^H^verd hier
door het scheidsrechterskorpffoegekend
aan Ratti b l.
Zondagmiddag om half twee werd een b:
gin gemaakt met het laatste tournooi, het
tournooi van de "Goudhaantj^s", de toe-
komstige spelers van de sts^Bard-elftal-
len. In poule l was het sporroub Dene-
kamp die met vijf punten de eerste plaats
behaalde. Groen Wit werd hier tweede. In
poule 2 veroverden de boys van Vios-Bel-
trum de ereplaats, gevolgd door Ratti.
Vios Beltrum had in de strijd om het ere-
metaal geen enkele moeite met Dene-
kamp. Een verdiende 4-1 overwinning
werd het. In de strijd om de derde en vierde
plaats zegevierde Groen Wit met 2-1 over
Ratti. Laatstgenoemd elftal kreeg echter
nog de fairplay cup toegewezen.
De tournooicommissie bestaande uit de
heren W. Sloetjes, L. Bleumink, P. Eykel-
kamp, J. Bos, H. v.d. Linden, M. Heuvelink
en E. Plomp kunnen terugblikken op uiter-
mate geslaagde tournooien. 78 elftallen
hebben aan de tournooien deelgenomen
en er zijn ruim 250 wedstrijden verspeeld,
grotendeels begunstigd door goed voetbal-
weer.
Het tournooi heeft echter kunnen draaien
dank zij de medewerking van de bedrijven
die in de vorm van wagens kleedruimte ter
beschikking stelden t.w. De Graafschap,

Sorbo, Bouwbedrijf Dijkman, Bouwbe-
drijf Rondeel, Ruveco, Rij ver, Ardeo.

De tournooicommissie wist zich verder ge-
steund door terreinmeester Bleumink, de
medewerkers in het klubhuis, terwijl leden
van de E.H.B.O. steeds akte de présence
gaven. Natuurli jk zou de commissie in haar
taak tekort zijn geschoten naast de dank
aan deze reeds genoemden niet haar grote
waardering uit te spreken aan het grote
korps dames en heren scheidsrechters, die
geheel belangeloos zes dagen deze ama-
teursport hebben begeleid.
De 34 bekers, waarom zes dagen is gestre-
den, werden beschikbaar gesteld door het
Vordens bedrijfsleven. Na afloop van de
jeugdtournooien reikte de Eerw. Broeder
Canutes de prijzen uit. Hij dankte de com-
missie voor haar vele werk verzet voor de
tournooien en sprak vervolgens de hoop
uit dat de jeugd in de toekomst - zoals in
de tournooien gebleken is - de sportiviteit
boven alles zullen stellen. "Want de jeugd
moet het voetbalspel nieuw leven inblazen
met als hoofdzaak sportiviteit", aldus broe-
der Canutes.

Nedap overklast B en N
Onder haast ideale omstandigheden heb-
ben de bedrijfselftallen van Nedap en
Brinkman en Niemeijer een voetbalwed-
strijd gespeeld op het complex van s.v. Rat-
ti. Onder het motto "Veecode Verkoop ver-
sus Veecode Produktie" werd de aftrap
verricht door de heer J. Prange, directeur
van B. en N. en de heer C. Kluft van Nedap.
Aanvankelijk hielden de partijen elkaar
goed in evenwicht, maar na ongeveer 20
minuten wist Willie Groot Zevert een fout
in de Zutphense verdediging af te straffen.
Bij de thee was de stand 3-0 voor Nedap ge-
worden door doelpunten van T. Scharren-
berg en H. Emsbroek.

Na de thee bleek Nedap over de meest fu-
sieke reserves te beschikken. De eindstand
in deze prettig gespeelde ontmoeting werd
6-0 voor Nedap. De doelpunten waren van
T. Scharrenborg, R. Beijers en R. Marshal.
Na afloop was er nog een gezellig samen-
zijn in de kantine van s.v. Ratti. Mevr. Nij-
mans, die de wedstrijd voortreffelijk leid-
de, ontving van de organisatie een leuke at-
tentie. Alle deelgenoten waren het er over
eens dat een revanche zeer spoedig moot
komen.

Crosswedstrjjden
"Graafschapryders"
Jan Koop heeft in de klasse 175 cc en hoger
de clubwedstrijden van "De Graafschaprij-
ders" gewonnen, 2. Tonny Harmsen, 3.
Joh. Bijenhog, 4, Wim Hendriks, 5. Gerrit
Hoftijzer.
Klasse 125 cc: l Gerrit Bosch, 2. Hans
Bosch, 3. Erik Bulten, 4, Marcel Bulten, 5.
Jan Harkink.
Jeugd: 1. Hans Berendsen, 2. Gerrit Par-
dijs, 3. Tjeerd Stapelbroek, 4. Lubert Len-
selink, 5. Rob Groot Tjooitink.

l) i p lo ma/wem men
Vrijdagavond 9 juli is er voor de eerste maal
in dit seizoen gelegenheid tot diploma-
zwemmen en wel voor het A en B diploma.
Vanaf heden kan men zich voor het proef-
zwemmen aan het bad opgeven. Dit proef-
zwemmen wordt vrijdag 2 juli gehouden.

André de Bruin
biljartkampioen Vorden
De plaatselijke biljartvereniging K.O.T. en
Kranenburg hebben dit jaar voor het eerste
wedstrijden georganiseerd met als in/et
het kampioenschap van Vorden. Inge-
schreven kon er worden door aangesloten
biljarters alsmede door de z.g.n. recrean-
ten.
Op veertien avonden is er gespeeld op de
tafels van café Klein Hekkelder en zaal
Schoenaker. Werd de halve finale vespeeld
bij Klein Hekkelder, de finale partijen afge-
lopen donderdag in zaal Schoenaker. Al-
hoewel de W.K. aan de gang was waren
toch nog diverse belangstellenden naar
zaal Schoenaker gekomen.
Na spannende partijen bleek André de
Bruin de sterkste te zijn en hij mocht zich
kampioen van Vorden noemen.
De erelijst was verder 2. Gerrit Stokkink, 3.
Wim Bekken, 4. Han Stokkink, 5 Huub
Schröer, 6. Peter Koers.

De voorzitster van B.C. Kranenburg, mej.
Inge van de Broek reikte de beschikbaar ge-
stelde bekers uit. Beide verenigingen heb-
ben besloten, gezien het succes van deze
eerste libre-wedstrijden om het kampioen-
schap van Vorden, in de toekomst hierme-
de door te willen gaan.

Kinden akantiespelen
1982
Aan alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Ook dit jaar hebben we jullie weer goed
nieuws te vertellen. We zijn namelijk al-
weer duk bezig met de voorbereidingen
van 3 spelletjesdagen. Weten jullie het nog
van vorig j aar?!

Wat hadden we een mooi weer hé en wat
was het gezellig. Deze keer vallen de dagen
op 25, 26 en 27 augustus en weer op het
speelterrein aan het Wiemelink. We gaan
weer bouwen, dus vergeetje HAMER niet.
Ook komt er een kasteelheer, die vertelt
wat jullie moeten maken. Hij wil namelijk
graag trouwen maar heeft noggeen kasteel.
Jullie moeten hem daarbij gaan helpen. De
laatste dag is er van een bruiloft dat wordt
een groot feest. Er tussen door gebeuren er
nogal spannende dingen, maar dat horen
jul l ie dan wel. Zoalsjullie merken beloven
het weer 3 fijne dagen te worden. We reke-
nen erop dat jul l ie nu allemaal komen.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

l ju l i H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-
strijd

10 juli H.S.V. de Snoekbaars jeugdwed-
strijd.

15 ju l i H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-
strijd.

Opening vijfde baan Vordens Tennis Park

Vrijdagavond werd de vijfde baan van de tennisvereniging "Vordens Tennis Park" officieel geopend. Tevens werd een oe-
fenkooi in gebruik genomen.
Bij de ingang van de baan was een tennisnet gespannen met daarop de tekst "opening tennisbaan 5 en oefenkooi". Het
wachten was in eerste instantie op de wethouder van sportzaken de heer J.F. Geerken. Deze kwam vanuit het dorp op een
stoomwals aangereden met als opdracht om het net plat te walsen. Dit gelukte hem uitstekend, maar gelukkig voor hem
was de bijrijder na deze officiële daad uitermate attent, door tijdig in te grijpen want de wethouder maakte juist aanstalten
om de stoomwals de struiken in te rijden. De heer Geerken liet vervolgens de stoomwals voor wat het was en hees de nieu-
we vlag van de vereniging, waarna de aanwezigen een toost konden uitbrengen op de nieuwe tennisbaan.



Ondanks de uitermate tegenvallende weersomstandigheden is de LR en PC "De Graafschap" uit Vorden er zaterdag in
geslaagd het omvangrijke kringconcours voor paarden prachtig op tijd te laten verlopen. Voor paard en deelnemer(ster)
triest dat de regen zo'n spelbreker was, al was dit aan de prestaties niet te merken.

Sekretaris Gerrit Vlogman (met behulp van Ab Hartelman de gehele dag in touw om onder andere zo snel mogelijk de
reeks van uitslagen te verwerken) stelde: "We hebben van de deelnemers niets dan lof gekregen over de ligging van dit
parcours bij de familie Sloetjes aan de Schuttestraat.

De overige uitslagen waren:

Ring 2 Klasse B dressuur: 1. mej. I. Groot
Jebbink met "Tabita" Halle 136 punten; 2.
mej. R. Klosters met "Ramon" Gorssel/-
Zutphen 134 pnt.; 3. mej. J.W. Schoppers
met "Unoda" Varsseveld 122 punten.
Ring 2 Z dressuur: 1. mej. H. Eenink met
"Loek" Halle 134 pnt.; 2. J.A. Ruiterkamp
mef'Leopold" Gorssel/Zutphen 122; 3. G.
Somsen met "Serlanda" Halle 120 punten.
Ring 3 M-dressuur: 1. H. Rhebergen met
"Nur Primus" Hamelandse Ruiters 133
punten; 2. E. Weyers met "Nimrod", Ruur-
lo 133; 3. mej. M. Veldkamp mef'Odinet-
te" Semper Fidelis 130 punten.
Ring 4 L-I en LII dressuur: l . Th. Weening
mef'Pedro" Varsseveld 130 punten; 2. mej.
C. Harmsen met "Pidante" Gorssel/Zut-
phen 129; 3. H. Ruesink met "Uradox" De
Grensruiters.
Ring 5 L I en L II dressuur: 1. mej. M.T.J.
Marneth met "Terlinda" Varsseveld 145
punten; 2. mej. T. ten Brinke met "Beauty"
De Grensruiters 134; 3. mej. H. Kuenen
met "Ostara" Halle 133 punten.
Ring 6 L I en L II dressuur: 1. mej. Kaak
met "Pascha" Zelhem 139 punten; 2. mej.
M.J.A. Vos met "Winstonn" Ruurlo 132; 3.
mej. M. Maalderink met "Telza" Gorssel/-
Zutphen 132.
Ring 7 L I en L II: 1. A. Wenning met "Sa-
phiro" Grensruiters 124 punten; 2. E.H.
Poelgeest met "Otrivin Talest" Gorssel/-
Zutphen 123; 3. mej. E.C. van den Bree-
man met "Robijn" Gorssel/Zutphen 122.
Ring 8 B-dressuur: 1. D. Bolt met "Urie"
Bergruiters 139; 2. H. Mecking met "Peri-
co" Varsseveld 128; 3. mej. H.G. Stegemen
met "Rienus" Steffenruiters 124 punten.
Ring 9 B-dressuur: 1. mej. C.M. Paauwe
met "Tamara" Hamelandse Ruiters 130
punten; 2. mej. J.G. Koeslag met "Sandra"
Steffenruiters 128; 3. mej. W. Susebeek met
"Fliegette" Zelhem 127 punten.
Rin| 10 L-dressuur: 1. mevr. T. Kuipers
met "Pollux" Halle 128 punten; 2. E. J. Bak-
huis met "Pauline" Hamelandse Ruiters
126; 3. mej. P. v.d. Bosch met "Odette"
Steffenruiters 125 punten.
Ring II Klasse B-dressuur: 1. G.B.S. Lieffe-
rink met "Orchidee" Gorssel/Zutphen 124
punten; l.iiU.M. Temming mefUrella"
Varssevelq^PI; 3. mevr. A.J. Knoefman-
Assink met "Ulrike" Aalten 122.

De stemming onder de ruiters was opper-
best. Goed het was glad, ongelukken heb-
ben zich niet voorgedaan, behoudens dat
een deelnemer bij de parade van zijn paard
viel. Die schrok echter alleen maar".
Deze parade werd zaterdag overigens afge-
nomen door Burg. Mr. M. Vunderink. Aan
dit kringconcours voor paarden werd deel-
genomen door 240 combinaties, 's Mor-
gens werden de dressuurwedstrijden voor
alle klassen en het B en L springen afge-
werkt. Na de parade werd het concours
voortgezet met het springen in de klassen
midden en zwaar. De resultaten in de klasse
L en M telden mee voor de Gelderse kam-
pioenschappen.

Uitslagen kringconcours voor paarden:

Selektie Gelderse kampioenschappen:
L2 dressuur: 1. mej. K. Harmsen met "Pi-
dante", Gorssel/Zutphen 132 pnt.; 2. mej.
E. Brinkman mef'Sigrid" Gorssel/Zutphe

128; 3. S. Todd met "Rodini" Luchte 127
punten.
M2 dressuur: 1. mej. E. Brinkman met "Pa-
blo" Gorssel/Zutphen 139 punten; 2. M.
Veldkamp met "Odinette" Semper 126; 3.
L. v.d. Mey met "Romeco" Steffenruiters,
124 punten.
L. Springen (na barrage): 1. R. Bril Jr. met
"Turijn", Gorssel/Zutphen O str. 48 secon-
den; 2. mej. J.S. Fraas met "Noris" De
Luchte, O str. 50 seconden; 3. mevr. A. te
Luggenhorst met "Orban", Hamelandse-
ruiters, O strafpunten 54 seconden.
M.Springen (na barrage): 1. H.W. van Lin-
denberg met "Obgar", Gorssel/Zutphen O
str. 57 seconden; 2. B.E. Wagenvoort met
"Ricardo" Gorssel/Zutphen 4 str. 54 sec.
Z. Springen (geen barrage): 1. mej. C.B.F.
Jansen met "Primeur" Zelhem 3 str. 120 se-
conden; 2. J. Ankersmit met "Mona" Vars-
seveld 8 str. 98 seconden; 3. J. Hekkelman
met "Maja" Semper Fidelis 12 str. 105 se-
conden.

Barchruiters winnaar achttallen bij
ponyconcours
De weergoden waren de Vordense ryvereniging "De Graafschap" zondag bg het
open concours voor pony's heel wat beter gezind dan een dag ervoor bij het paar-
denconcours.
Ongeveer 300 pony's waren aanwezig. Het programma verliep volgens sche-
ma.

lemsen, Varus 135; 2. Petra Coenen, Gors-
sel/Zutphen 127; 3. Conny te Winkel,
Ruurlo 123 punten.
Ring 2 Klasse Z-dressuur: 1. Ria Bruil, Sy-
lawald 126; 2. Herjon Nieuwburg, Gors-
sel/Zutphen 122; 3. Gerrie Boeyink, Bar-
chruiters 120.
Ring 3 Klasse M-dressuur: 1. Erie Fles,'
Ruurlo 126 punten; 2. Anjo Rouwhof, Bar-
chruiters 125; 3. Hendrik Arendsen, Bar-
chruiters 124.
Ring 7 L-dressuur: 1. Joke Heusinkveld,
Zelhem 130; 2. Gabrielle v.d. Westen,
Ysselruiters 129; 3. Judith Ribbels, Berkel-
ruiters 125 punten.
Ring 8 L-dressuur: 1. Iris Hennink, Fidelis
124; 2. Dina Bremer, hamelandse Ruiters
123; 3. Marianne Kuiperij Varus 122.
Ring 9 B-dressuur: 1. Mark Kuipers, Hen-

De uitslagen waren als volgt:

Ring l - A c h t t a l l e n : 1. Barchruiters, Bar-
chem 123 punten; 2. P.C. Ruurlo 120; 3. De
Luchte, Lochem 119 punten.
Ring 4-Viertallen: 1. Gorssel/Zutphen 125
punten; 2. Berkelruiters, Eibergen 119; 3.
Ysselruiters, Brummen 105 punten.
Ring 3 M-dressuur: 1. Erie Fles, Ruurlo
126 punten; 2. Anjo Rouwhof, Bergruiters
125; 3. Hendrik Arendsen, Bergruiters 124
punten.
Rind 4 LI en LH dressuur: 1. Marjan Wiel-
hezen, Zelhem 123; 2. Robert Vender-
bosch, Varus 122; 3. Anet Schreibelt, Ha-
melandse ruiters 121.
Ring 5 L-Dressuur: l. Gera Weestenen k,
Bergruiters 128; 3. Greta Norde, Barchrui-
ters 124; 3. Jean de Vries, Luchte 123.
Ring 6 L-dressuur: 1. Majana Olyslager,
Ruurlo 130 punten; 2 Henny Schennink,
Hengelo 129; 3. Mariette de Wijs, Semper
Fidelis 127 punten.
Ring 2 Klasse M-dressuur: 1. Yvonne Wil-

gelo 131; 2. Edith ten Hoopen, Hengelo
124; 3. Patricia Sanders, Coldenhove 122.
Ring 10 B-dressuur: 1. Mej. D. Jansen,
Gorssel/Zutphen 127; 2. Joke Leusink,
Zelhem 123; 3. Einnie Degen, Luchte 121.
Ring II 'B-dressuur: l. Ellen te Lindert, Va-

rus 126; 2. Jonen Heuvelink, Graafschap
124; 3. Evjj^n Reindes, IJsselruiters 122.
Ring 12 L^Hbuur: 1. Suzan Wenke, Rui-
nerwold 125; 2. Uriel Taken, Gorssel/Zut-
phen 123; 3. Irma Woltering, Graafschap
122.
Ring 5 Ll-dressuur: 1. Patricia Striekhold,
Bosrandruiters 128; 2. Irma Stijf, Bosran-
druiters 127; 3. karo van Hoek, Gorssel/-
Zutphen 126.
Ring 6 LI en L2 dressuur: l. Henk Reurink,
Hamelandse Ruiters 125; 2. Sandra Postma
Zelhem; 3. Peter Schennink, Hengelo 120.
Ring 10 B-dressuur: 1. Wilrieke Stegeman,
Viersprong 140; 2. Rob Niessink, Hengelo
126; 3. Ira Abbink, Berkelruiters 125.
Ring 9 B-dressuur: 1. Inge Hofland, De
Luchte 129; 2. Monice Luesink, Zelhem
118; 3. Helleen van Dongeren, Ruurlo 118.
Springen cat. B: 1. Karo van der Hoek,
Gorssel/Zutphen.
idem cat. C: 1. Janet Schut, IJsselruiters.
Idem Cat. D groep 1:1 . Everlien Vreeman,
De Luchte.
Idem cat. D groep II: 1. Jolande Bukman,
Ruurlo.
L-springen cat. C: l. Petra Thuinte, Pasrui-
ters.
Idem cat. B: 1. Erik Tempert, Berkelruiters.
Idem cat. D: l . Niels Ribbels, Berkelruiters.
M-springen cat. C: 1. Yvonne Blokker,
Ruurlo.
Idem cat. D: 1. mej. Kuiperij, Varus.
Z-springen cat. D: 1. Harald Bruinier,
Sprengen ruiters.

Wim Pater uit Barneveld wint
amateurronde van Vorden
Geheel onopvallend draaide Wim Pater uit Barneveld woensdagavond te Vorden
zijn rondjes in het peloton mee. Het zware werk kwam op naam van Frits Schür
uit Didam; Reinier Hassink uit Neede en Simon Smit uit Soest, om er maar
enkele te noemen. Nee Wim Pater mengde zich niet in de strijd. Dat deed hij pas
met nog zo'n 20 ronden te gaan, toen zich een kopgroep van acht man vormde en
waarbij Peter zich had gevoegd.
De andere zeven renners waren Frits Schür, Didam; D. Egmond uit Nijverdal; G.
Teunis, Wierden, R. Hassink, Neede; A. van Langen, Zutphen; P. Vlaanderen,
Maarssen; S. Smit, Soest en zoals gezegd Wim Pater uit Barneveld.

Dit groepje renners werkte eendrachtig sa-
men, waarbij Schür en Smit meestal de kop
deden. Alvorens deze kopgroep was ge-
vormd, werden verschillende uitlooppo-
gingen ondernomen. Het hoge tempo van
het peloton gooide roet in het eten van
onder andere Ronald Gerritsen uit Dieren;
Reinier Hassink en Frits Schür.
Gerrit Möhlman uit Apeldoorn bleek
onderweg een wiel te hebben verwisseld.
Hij wachtte een ronde en voegde zich later
weer bij het peloton. Op indicatie van een
toeschouwer die dit voorval had gekonsta-
teerd, de jury wist van niets, werd hierop
door de speaker een visje uitgegooid, zon-
der namen te noemen. Vijf fonden later

meldde Möhlmann zich inderdaad bij de
jury en verliet het parcours!
De kopgroep nam geleidelijk aan meer
voorsprong en behield dit tot het eind. In de
eindsprint bleek Wim Pater duidelijk de
sterkste en werd hij op een slimme manier
winnaar. De tweede plaats bij de amateurs
werd behaald door P. Vlaanderen, Maars-
sen; 3. Reinier Hassink, Neede; 4. Frits
Schür, Didam; 5. D. van Egmond, Nijver-
dal; 6. S. Smit, Soest- 7. G. Teunis, Wier-
den; 8. H. Vaanhold, Haaksbergen; 9. P.
Steyn, Wierden. De amateurs reden 80 kilo-
meter (64 ronden).
Het wielerfestijn te Vorden, voortreffelijk
georganiseerd door de R.T.T.V. Vierakker-

Wichmond begon woensdagmiddag met
een wedstrijd voor nieuwelingen over een
afstand van 40 kilometer.
Deze course werd gewonnen door D. van
Gilse, Wageningen; 2. M. Arentz, Lobith;
3. R. Maatkamp, Neede; 4. R, Blij, Aerdt; 5.
G. Wanders, Almelo; 6. J. Broereh, Best; 7.
T. van Voorthuizen, Lunteren; 8. R. van
Binsbergen, Babberich; 9. B. Stokkink,
Neede; 10. h. Hietbrink, Eerbeek.
Bij de liefhebbers van veteranen, die eve-
neens een afstand reden van 40 kilometer
mengden Frans Havenaars uit Zutphen en
Jan Pieterse uit Wichmond zich volop in de
strijd, maar op het moment dat de beslis-
sing viel, moest Jan Pieterse afhaken.
Frans Havenaar daarentegen bleek de rap-
ste en behaalde hiermede zijn vierde zege
in dit seizoen. Dubbel feest voor Havenaar
want hij was juist deze dag vader geworden.
Tijdens deze wedstrijd deed zich nog een
valpartij voor, waarbij schaatstrainer Ab
Garritsen uit Lochem was betrokken. Hij
werd naar het ziekenhuis in Zutphen ver-
voerd maar mocht vrijwel direkt weer naar
huis. De blessures bleken mee te vallen.
De uitslag bij de veteranen was als volgt: l.
Frans Havenaar, Zutphen; 2. J. Olde Meu-
le, Lent; 3. R. Willems, Uden; 4. T. Snoei-
jink, Denekamp; 5. H. Bisseling, Zevenaar;
6. S. Sienot, Arnhem; 7. A. Lutten, Benne-
kom; 8. J. Crans, Enschede; 9. W. Kuiper,
Apeldoorn; 10. T. Kleinhoudt, Arnhem.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN:
1. zilveren schakel armbandje, 2. pijp, 3.
Mazda sierdop, 4. donker grijs etui inc.
pennen, 5. militairpaspoort nr. 610803195,
6. goud kleurig Pontiac horloge, zilverkleu-
reige vier kleurenpen, broche en armband,
7. sleutel van een Toyota.

VERLOREN:
1. blauw traniningsjasje met witte strepen,
2. groene gymzak met zwart touwtje, blau-
we sportbroek en blauw/witte schoenen, 3.
soorte aktentas met pen, horloge met de-
fecte band en boeken, 4. Groene Empo da-
mesfiets, 5. crèmekleurig gebreid dames-
vest, 6. d. horloge met zwarte wijzerplaat
en goudkleurig schakelband, 7. fototoestel
(Agfamatic 108 sensor),8. broche (klein ca-
retje met gouden rand met veiligheidsslui-
ting). 9. de. bruine portefeuille met rijbe-
wijs etc. t.n.v. Wilmink, 10. diplomatentas
met gemeentelijke papieren + blocknote
en pennen, 11. euro cheques + pasje, 12.
zilveren speld uit Turkeije, 13. donkerbrui-
ne leesbril met goudkleurig streepje op de
poten, 14. doublédameshorloge, 15. map
met auto papieren, 16. majorettestok met
witte knoppen en warte band, 17. diverse
sleutels en portemonnees zijn er verloren.

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden, Raad-
huisstraat 5, Tel. 05752-1230. Bureau geo-
pend van 08.00-18.00 uur.

Commissie te Vorden over
uitstappen muziekschool:

"Kwalijke zaak dat
gemeente nog geen
alternatief heeft"
Het voornemen van de gemeente Vorden
om de muziekschool te Zutphen de rug toe
te keren is dinsdagavond zowel in de com-
missie Financiën alswel de commissie
Sport en Cultuur uitvoerig punt van be-
spreking geweest.

In beide commissies kwamen de heren
J.W. Fonhof, voorzitter van de streekmu-
ziekschool, regio Zutphen en de heer S.
Wierda, directeur van deze muziekschool,
de commissieleden erop attenderen dat
hier volgens hun een onjuiste beslissing
wordt genomen. "Onze school heeft tot
taak in deze streek de amateuristische mu-
ziek te bevorderen. De muziekschool ziet
kans een goed produkt te leveren", ZQ stel-
de de heer Fonhof. Hij dacht dat wanneer
de gemeente Vorden (het uitgangspunt
van de gemeente Vorden is om de kosten
van het muziekonderwijs in de hand te-
kunnen houden) bevoegde leerkrachten
moet gaan aantrekken de gemeente dit
even veel geld zal kosten. "Particuliere op-
leidingen voor koprsleerlingen kan proble-
men gaan geven wanneer U niet erkende
leerkrachten aantrekt. Subsidie CRM kan
verloren gaan", aldus de heer Fonhof.
De heer van Tilburg (PvdA) was nogal ver-
bolgen over het feit dat de gemeente Vor-
den nu het wil uittreden nog een alternatie-
ven achter de hand heeft. "Wordt de 60.000
gulden aangewens voor de muziek? Wat
voor afkoopsom moeten wij aan de mu-
ziekschool betalen"? zo vroeg de heer van
Tilburg. Wethouder Bogchelman moest de
antwoorden schuldig blijven, hoewel hij
wel beloofde de deur voor de muziek-
school niet helemaal dicht te willen gooien.
De heer van Tilburg maakte zich boos over
het feit dat de commissie nu plotsklaps
voor het blok gezet wordt om een beslis-
sing te nemen over een zaak die op dit mo-
ment niet is te overzien. "Ik vind het nega-
tief dat de wethouder zegt "Ik heb er geen
inzicht in", aldus van Tilburg die alvorens
een standpunt te willen innemen eerst
dinsdagavond tijdens de raadsvergadering
een antwoord van de wethouder wil. De
heer van Overbeeke (CDA) dacht in de-
zelfde richting.
Bij de commissie Sport en Cultuur ging de
heer W.B.J. Lichtenberg (CDA) met het
standpunt van B en W mee. De heer B.
Brandenbarg (WD) had telf. laten weten
het met B en W eens te zijn.
De beide PvdA commissieleden A. Ploe-
ger en A.J. Stoltenborg wensten in dit sta-

doum geen advies te geven. Ook zij waren
van mening dat het college eerst maar eens
met een alternatief voorstel moet komen.
Op zich was er bij hen geen bezwaar tegen
uittreding mits het muziekonderwijs in
Vorden gewaarborgd blijft. Een voorstel
van Stoltenborg om een werkgroep in te
stellen met daarin afgevaardigden van de
plaatselijke muziekvereniging en enkele
deskundigen op muziekonderwijs, kon
goedkeuring van wethouder J.F. Geerken
wedragen.
Ook wensten de heren Stoltenborg en
Ploeger dat de 58 mille te goede blijft ko-
men aan het muziekonderwijs in Vorden.

Commissie financiën
wil aanvullend
verkeersonderzoek
In tegenstelling tot haar voorzitter wethou-
der H.A. Bogchelman, is de commissie fi-
nanciën voorstander om een aanvullend
verkeersonderzoek te laten verrichten. De
kosten hiervan bedragen f30.000,-. We-
thouder Bogchelman over zijn minder-
heidsstandpunt: "We hebben al eens 57
mille uitgetrokken, met een aanvullend
onderzoek erbij praten we al gauw over
meer dan een ton en dan hebben we alleen
nog maar rapporten".
De heer R.J. van Overbeeke stelde dat wij
moeten blijven streven om Vorden leef-
baar te houden. Hij bleef voorstander van
omleiding van het vrachtverkeer.
De heer B. van Tilburg (PvdA) tilde niet zo
zwaar aan het uitgeven van een bedrag van
dertig duizend gulden. "Kun je er een beter
beleid mee onderbouwen dan zijn die uit-
faven zeker verantwoord. Temeer daar de
meningen inzake omleiding van het ver-
keer nogal tegenstrijdig zijn".
Overigens dacht de heer van Tilburg dat
omleiding van het vrachtverkeer geen na-
delige invloed zal hebben op de plaatselij-
ke middenstand. "Ik denk juist dat Vorden
daardoor meer aantrekkingskracht op de
toeristen zal krijgen", aldus de heer van Til-
burg.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
brengen ter open bare kennis dat de Staatssecretaris van
Economische Zaken bij zijn besluit d.d. 22 april 1982 nr.
782/WSW/44 heeft goedgekeurd de door de raad der
gemeente Vorden in zijn^^enbare vergadering van 26
januari 1982 vastgestelflk

"Verordening op de Winkelsluiting 1982, nr. 3"
(tot regeling van vrijstelling op grond van plaatselijke
omstandigheden).

Deze verordening, die i^ferking treedt op de dag vol-
gende op die van afkoncnging, ligt vanaf heden gedu-
rende drie maanden voor een iederter lezing ter secreta-
rie, afdeling Algemene Zaken en is tegen betaling der
kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 24 juni 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijf hout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat met ingang van vrijdag 25 juni 1982, gedurende
één maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan.

"BUITENGEBIED 1982"

Dit plan heeft betrekking op het gehele grondgebied
der gemeente Vorden, met uitzondering van de kernen
Vorden, Kranenburg en Medler-Tol; de kampeercentra
"DeGoldberg" en "De Reehorst"; het landgoed "Wient-
jesvoort" (grotendeels) en de Lindense Molen.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp indie-
nen bij de gemeenteraad.

Vorden, 24 juni 1982
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Qortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

KIJK UIT
Jan Krabbenborg heeft met
vaderdag een nieuwe fiets ge-
kregen.
Pas dus op, het is een bruin-
kleurige fiets.

Onderwijzeres zoekt kamers in
Vorden.
Marijke van den Nieuwenhui-
zen. Tel. 05750-18351.

met
Televisie

reparaties
—.,- direct

i| naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15 - Keyen-
borg - Telefoon 05753-1395.

Te koop: Maico 250 cross
bouwjaar 1976.
Brinkerhof 33, Vorden.
tel. 2663.

Ook voor nachtkleding kunt u
bij ons terecht.

CONFECTIE EN MOD€

ïTrers
ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN- TEL 05752-1971

Vakantie aanbiedingen in kindermode
Modecentrum

Ruurlo

JACKS v* 25.-
PLAST1C JACKS v.a. 1 &-
JURKJES „.29.-
ROKJES 10-en 20-
BERMUDA'S 19-en 25,-
BLOUSES en TRUITJES va 15.-
T SHIRTS v a 7.50

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open tussen 6+7 uur.

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
sletdt Joeltrtfftndt



hleurcopperant

1 soepeler
2 sneller
3 nog meer body

vochtregulerende houtbescherming
in 50 kleuren, op oud en nieuw werk,
uit een pot!

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

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

7251 EJ Vorden

Donderdag en vrijdag, coupon-
dag. Speciale prijzen

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TBMKATE
Zutphensewcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis info matie
* vrijblijvende prijsopgaaf
* gratis plaatsing

HELMINKb.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Te koop: slaplanten + kool-
planten
G. Voskamp
Larenseweg 4, Vorden.

STOER!
Sportieve Zweedse
muil in wit en
zwart, voor een
zacht prijsje.
Maten 36/46

Te koop: Alle soorten kool,
prei, selderie, peterselie, sla
en knolraapplanten, bies-
lookpollen, tomatenplan-
ten.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Te huur per febr. '83 2 stuks
woningen voor 1 a 2 personen,
gelegen in Vorden met prachti-
ge tuin.
Indeling:
beg. grond: entree, woonka-
mer, keuken en wc/douche,
verdieping: overloop met
slaapkamer.
Alles voorzien van c.v.
Huurprijs f 500,-/maand
Tel. 05752-1787

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

40% ftKflNG
Of Al MÉf 'êfiÜf

ÜA-f Irt VOofcfUVAQ IS

1̂  V&^f® <^o^

Ruurloseweg 35
Vorden • Tel. 05752-1523

Winkel
Magazijn
Werkplaats
Kantoor

ZONDAG 27 JUNI

SHAMROCK

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ROKKEN FESTIVAL
KAT. ROKKEN geh. gevoerd. 40 52 nu 49,'

PLOOIROKKEN v a 69,
PLOOIROKKEN 100%pol. kleuH/blauw 49,'

H A M M E R R O K K E N t o t m a a , 4 0 v a 1 3 5 ,

BLOUSES groot assortiment t/m 52 v.a.

Vrijdags
open
tot 9 uur

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
Scheffer, Delden.
Telefoon 1333.

Te koop gevr.
8 mm. filmprojector met ge-
luid.
Sarinkkamp 23, Hengelo (G)

Wist u wel dat we een grote
sortering in goed ondergoed
hebben zowel voor dames, he-
ren en kinderen, o.a. certiform
en certifit van ten Cate.

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tui n bouwt rekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

ftéfBM-
Huur

Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

KOOP''

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

borendsen,
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

'

~^^^^

~^oove<"e°'>>G^<A :̂U.<
£$!Sï̂
P
5iSng. ^i^&fl."

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Te koop: houten vaten (rc-
gentonnen) ca. 100 Itrs. Hoogte
l m. Doorsnee 50 cm.
Inl icht ingen: tel. 05753-2759.

Ons huis aan de Boonk 51 wil-
len wij verkopen, het betreft
een tussenwoning met geheel
vrij uitzicht.
Wanneer U intresse voor deze
woning hebt gelieve U kontakt
op te nemen met:
D. Luichies - Noorseweg 8 -
Gorssel.
Telefoon 05759-2873

Te koop: boerenkool en to-
matenplanten
Erna Hissink, Heyendaalseweg
3, Vorden. Tel. 1778.

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

prijs:
1550

ting- ̂ ft9 W
prijs: ^

Schoolstr 17

Vorden

'-•<el 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

HIFI-STEREO, KLEUREN T.V.
- VOORAAN IN SERVICE EN VOORAAN IN TECHNIEK

- EIGEN SNELLE TECHNISCHE DIENST

FA. BREDEVELD
Weg van Laren 56, Zutphen - Telefoon 05750-13813

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

Wegens overkompleet te
koop:

BOERENTOOGKAST
uit grootmoeders tijd.

1.30 breed, 2.10 hoog,
65 diep.

Sarinkkamp 23, Hengelo Gld.



U vind
hagen snoeien

'n probleem?

Nou wij doen het

SNEL EN GOED!!
met electrische heggescharen met strooma-
gregaat.
Voor al uw hagen o.a.

Berberis

Liguster
Beuk
Coniferen

Vraagt U eens vrijblijvend prijsopgave.

Hoveniersbedrijf en Kwekerij

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

GARAN T 'S
KQK OP SCHOENEN
'n Model uit onze
footfit-sandal-collection.
Weldadig voetbed en
juichten materiaal.
De natuur aan uw voeten!

36-41 fl. 54,95

WULLINK
Vooraan in Schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752-1787

Het adres voor tekenwerk, bouwbegeleiding en
advies.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

s Jortlrefltitdl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Merk eraf, simpel verpakken
en de naakte prijs blijft over.

vloeibaar
schuur-
middel,
flacon
300 ml.,
Vrij Produkt

Doperwten
zeer fijn,
heel blik,
Vrij Produkt

mm
*•••

Snelkook
rijst, pak

Biologisch
Inweek- en
voorwas-
mlddel, pak
500 gram,
vrij Produkt

400 gram,
vrij Produkt Extra jam

conflture,
pot
450 gram,
aardbeien,
kersen of
abrlkozen,
vrij Produkt

Specuiaas,
pak
400 gram,
vrij Produkt Tolietzeep,

3 stukken
a 90 gram,
vrij Produkt

Ontbijtkoek,
500 gram, Vrij Produkt

Doperwten,
extra fijn, half blik, Vrij Produkt

Hondediner,
zak 1500 gram, Vrij Produkt _

Zilvermerk koffie,
250 gram, gemalen, vacuüm
verpakt. Vrij Produkt

Slasaus,
fles 0,5 liter, Vrij Produkt

Melba toast,
6 pakjes a 5 stuks. Vrij BLOdukt.

159
125
399

352
159
79

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

vanille vla,
literpak

Halfvolle melk,
literpak, minimumprijs _

Magere yoghurt,
literpak

161
100
100

Tissue toiletpapier, 990
4 rollen a 200 vel, Vrij Produkt u Lu

Tissue keukenrollen, 990
pak 2 stuks, Vrij Produkt u uu

Theezakjes, qq
20 stuks a 4 gram, Vrij Produkt uu

lfAppelsap,
literpak, Vrij Produkt-

Sinaasappelsap, \M\
literpak, Vrij Produkt l"tJ

Knakworst, buk 10 stuks ifll
200 gram, Vrii Produkt lUlF

Halvarine,
kuip 500 gram, Vrij Produkt._99

Slagerij
Aléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 26 juni a.s.

Biefstuk,
mals, 250 gram _

Bieflappen,
mals, 500 gram _

Kuikenfilet,
mals, 500 gram _

595
895
725

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 26 juni a.s.

Jonge wortelen,
per bos

Kersen,
Italiaanse, 500 gram

99
199

Afwasmiddel,
flacon 380 ml., Vrij Produkt

wasverzachter,
ftacon 1500 ml., Vrij Produkt

Advokaat,
fles 0,5 liter, Vrij Produkt _

Bouillon met kippevlees,
potje 340 ml.. Vrij Produkt

Bouillon met rundvlees,.
potje 340 ml., Vrij Produkt

Kabeljauwfilets.graatioos, >
pak 400 gram. Vrij Produkt 4

Zoute pinda's,
zak 250 gram, Vrij Produkt _

Zachte drop, gesorteerd,
zak 300 gram. Vrij Produkt

Rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter, Vrij Produkt

Dieetmargarine,
kuipje 250gram, Vrij Produkt

zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt

Witwasmiddel,
pak 2 kilo, Vrij Produkt

PRIJS-SLAG
[Stationsplein 31, Zutphen

Gasvoorlichtingsshow
in de „Peerdestal" van hotel 't Witte Paard te Zel-
hem.

op vrijdag 2 juli 13.00-22.00 uur
zaterdag 3 juli 10.00-18.00 uur.

Inst. bedrijf

W.A. Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364, Zelhem

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Te koop: aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12.00 uur en
na 18.00 uur.
Tel. 05752-6659.
H. Weenk, Schuttestraat 12.
Vorden.

Te koop. ca. 80 are hooi of
kuilgras
Café Schoenaker, Kranenburg.
Vorden.

Eind augustus start ik weer met
de kursussen P.D. Boekhouden
en M.BA. Zowel voor begin-
ners als voor gevorderden zijn
nog enkele plaatsen vrij.
Opgaaf graag bij: D. Luichies,
Noorseweg 8, Gorssel.
Tel. 05759-2873.

Speciale zomeraanbieding in Puch bromfietsen
Maxi Economy van f 1055,- voor f 895,-
Maxi Nostalgie van 11335,- v0or 1195,-
MaXi SUper vanf1335,-voor 1195,"

Maxi Ster vanf 1420,-voor 1275,-
oKytraCK 3 versn van f 1850,- voor l Uoïjf~

Geldig alleen voor in voorraad zijnde types.

Tweewielerbedriif Kuypers
Tel. 1393

Boek van de maand

Bij LIGA 27,50
Raadhuisstraat 22, Vorden. tel. 05752-3100

JOGGING DIGITAAL
#• het ideale rekreatie-sporthorloge

*• individuele tempo teller

# instelbaar op eigen konditie programma

# pacer - stopwatch - alarm en uursignaal

# met talloze tijd- en telfunkties

CASIO DE TIJD
DIE JE IN BEWEGING HOUDT!

AGROOTKORMELINK
.horlogerie goud & zilver optiek Spalstraat 27, Hengelo (Gld.]

Gediplomeerd opticien
- Tel. 05753-1771

's Maandags gesloten
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