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Doortrekken
Komvonderlaan
nog slechts
een kwestie van tijd
Wederom zware discussies in de Commissies
over Verkeersproblematiek
"Misverstand op misverstand en verwyten over en weer. Het College
weet nog niet duidelijk wat de raad nu volgende week precies gaat
zeggen over de voorstellen betreffende de verkeerssituatie. Wel hoop
ik dat de frakties de komende dagen nog eens onderling met elkaar
gaan praten zodat ik de vergadering dan niet te veel behoefte onder-
breken", aldus burgemeester Vunderink.
(De raad komt dinsdag 30 juni bijeen red.)

De discussie die dinsdagavond in de
commissies Algemeen Bestuur en Fi-
nanciën/Openbare werken gevoerd
werd trok heel wat publiek. Mevr.
Aartsen (CDA) en de heer Voortman
(PvdA) zaten elkaar deze avond diver-
se keren in de haren.
De één (de heer Voortman) verweet
mevr. Aartsen dat het CDA anderhalf
jaar geleden plotsklaps voor een
raadsvergadering met een ander voor-
stel was gekomen, terwijl dinsdag-
avond de heer Voortman van mevr.
Aartsen een koekje van eigen deeg
kreeg gepresenteerd, daar het juist de-
ze avond de Partij van de Arbeid was
die plotseling andere geluiden liet ho-
ren.
Die andere geluiden kwamen hierop
neer dat de heer Voortman bekend
maakte dat zijn fraktie dinsdag aan-
staande m9t een voorstel zal komen
waarbij de PvdA de hoogste prioriteit
geeft aan de herinrichting van het cen-
trum van het dorp en gaarne de reali-
satie van de Komvonderlaan wil zien
(aansluitingsweg ten zuiden van de
Dorpsstraat).
Het College van B&W had in haar
voorstel het doortrekken van de Kom-
vonderlaan niet als punt één bij haar
voorstellen genoemd. "Wel doortrek-
ken, maar in een later stadium".
Het CDA dacht daar eender over.,
"Eerst de effekten van de herinrich-
ting bekijken en daarna in een later
stadium overgaan tot het doortrekken
van de Komvonderlaan".
De VVD liet bij monde van de heren
Groen en Tjoonk weten dat het door-
trekken van deze weg altijd in hun
ogen de hoogste prioriteit heeft ge-
had.

Pleidooi
Aan het begin van de discussie hield
de heer S.H. Kardol namens de Vor-
dense Ondernemersvereniging een

warm pleidooi om de herinrichting
van het dorpscentrum parallel te laten
lopen met het doortrekken van deze
Komvonderlaan. "Deze weg is onge-
looflijk belangrijk voor de winkeliers.
Niet allen voor het laden en lossen,
waardoor de Dorpsstraat ontlast
wordt, maar tevens kan hier een stuk
parkeergelegenheid gekreëerd wor-
den", aldus de heer Kardol.

Er zat nog een staart aan zijn betoog,
want wanneer niet voor november
aanstaande met de herinrichting van
het centrum zal worden begonnen, zit
de kans erin dat men een subsidié van
ruim 21 mille misloopt.
Op vragen van mevr. Aartsen (CDA)
zei burgemeester Vunderink dat hij er
wel vanuit gaan, dat wanneer de Kom-
vonderlaan zal worden doorgetrok-
ken, door de belanghebbenden een fi-
nanciële bijdrage wordt verstrekt. .
De heer E. Brandenbarg(WD) deel-
de deze mening niet. "Het gaat hier
om een algemeen belang (minder ver-
keersoverlast in de Dorpsstraat) en
niet om het belang van een individue-
le winkelier.

Omleiding doorgaand
vrachtverkeer
De commissies kwamen wel tot de
konklusie dat het doorgaande vracht-
verkeer omgeleid moet worden. Het
College zag haar voorstel om bij het
kruispunt Klumper een rotonde aan
te leggen wel gesteund. Hoe lang het
allemaal gaat duren alvorens een der-
gelijke verkeersingreep gerealiseerd
zal zijn, blijft vooralsnog een vraag.
Ten eerste zullen dan gronden moe-
ten worden afgestaan. Volgens Burge-
meester Vunderink, die daarover
reeds enkele gesprekken met de be-
trokkenen heeft gevoerd, is de kans
gering dat men medewerking zal ver-

lenen. Het gevolg daarvan zal zijn een
onteigeningsprocedure, bestem-
mingsplanwijziging, met als gevolg
dat één en ander wel zo'n drie jaar in
beslag zal nemen.
Het voorstel van het College om te
proberen het beheer en onderhoud
van een gedeelte Rijksweg, gelegen
tussen de kruispunten Zutphense-
weg/Rondweg en Klumper zelf te ver-
zorgen en dit stuk weg over te nemen
in eigendom, had wel de instemming
van de leden van de commissies. Wan-
neer het de gemeente mocht lukken
dan kost deze overname ongeveer
drie ton.
Een krediet beschikbaar stellen van
tienduizend gulden voor een gemeen-
telijke bijdrage in de kosten van on-
derzoek ter voorbereiding van een
plan voor de herinrichting van het
winkelgebied in de bebouwde kom
van Vorden kreeg de instemming van
WD en PvdA.
Het CDA liet bij monde van de heer
Voskuilen weten dat zijn fraktie daar
dinsdagavond 30 juni een antwoord
op zal geven. Want op die dag is het
volgende "hoofdstuk" van de ver-
keersproblematiek in Vorden. Socia-
list Voortman formuleerde het aldus:
"Het is een Peytonplace-achtige ver-
volgstory met een dossier van zo'n 25
centimeter dikte"!

Demis Roussos
naar "De Herberg"
Zaterdagavond 25 juli, tegen midder-
nacht, zal de wereldberoemde Griek-
se zangjgDemis Roussos in "De Her-
berg" te^irden een optreden verzor-
gen. "Ik ben al een hele poos bezig om
Demis Roussos hier naar toe te halen.
Zondag 26 juli start hij een toernee in
Nederland en ik ben blij dat ik hier de
primeu^tó", aldus een dolgelukkige
Corry tWBarge.
In de week dat er in Vorden een ker-
mis en braderie wordt gehouden,
heeft ten Barge, los van de VW-akti-
viteiten, een programma samenge-
steld met inderdaad voor "elck wat
wils".
Dat begint al op woensdag 22 juli met
een optreden in "De Herberg" van de
"Boom Harper Band", een bluesband
uit Leeuwarden.
Donderdagmiddag 23 juli komen de
kinderen aan bod. De jeugd wordt dan
vermaakt door het duo "Appie en
Flappie".

Dezelfde avond in het café van "De
Herberg" muziek door het Hanska
Duo. In de grote zaal is een optreden
van de Volendamse formatie "Spring
en Maribelle".
Vrijdagmiddag 24 juli, speciaal voor
de bejaarden in Vorden en omgeving
en uiteraard ook voor andere belang-
stellenden, een optreden van de 40
man sterke Poolse dansgroep "Powis-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
S.OOtot 12.30uuren woensdag van 13.30tot 17.00uur.SpreekuurburgemeesterMr.M.Vunderink:volgensafspraak.SpreekuurwethouderJ .F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-

. len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 16 juni 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer Bargeman, Het Hoge

40, voor het bouwen van een dakka-
pel;
2. Aan de heer Hissink, Het Hoge 42,
voor het bouwen van een dakkapel.

2. Raadsvergadering d.d. 30 juni 1987
Deze vergadering begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- gewest-zaken;
- compostbakkenproject;
- omleiding doorgaand vrachtver-
keer;
- aanvragen en aanvaarden van bij-
dragen uit 's Rijks kas voor de bouw
van 5 woningwetwoningen door de
woningbouwvereniging 'Thuis Best"
op het voormalige coöperatieterrein;
- aankoop gronden voor woning-
bouw in Kranenburg;
- krediet voor het bouwrijp maken
van gronden in Kranenburg;
- verkoop grond in Kranenburg aan
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best" en Verkerk Zevenaar B.V. en de-

legatie bevoegdheid tot verkoop van
twee kavels (premie C) aan particulie-
ren;
- verkoop perceel grond aan Stichting
CAI Zutphen;
- aanvulling meerjarenprogramma
restauratie Rijksmonumenten;
- voorbereidingskrediet verbouwing
koetshuis;
- voteren krediet voor de uitbreiding
van de accomodatie van de peuter-
speelzaal;
- verkoop grond aan de heer H. Arf-
man;
- aanvulling subsidie gymnastiekver-
eniging "Sparta" over 1986.

3. Verleende vergunningen voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nationale Commissie tegen
het alcoholisme vergunning verleend
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode van 29 juni tot en
met 4 juli a.s.

lanië". Dit dansfestijn is's middags ge-
pland. Deze bekende Poolse dans-
groep neemt in de maand juli in Ne-
derland aan een internationaal dans-
festival deel en kan tussen de bedrij-
ven door tijd vrij maken om in "De
Herberg" een optreden te verzorgen.
Liefhebbers van de Spaanse muziek
kunnen vrijdagavond 24 juli volop aan
hun trekken komen. De Spaanse gita-
rist Danko zal dan een optreden in
"De Herberg" verzorgen.
Zaterdagavond 25 juli vindt dan als
klap op de vuurpijl het grote open-
lucht-en zaalfestijn plaats. Dit feest
begint met het optreden van het 7
man sterke showorkest "Nevermind".
Verder wordt medewerking verleend
door het Hanska duo. In de tuin van
"De Herberg" kan men kennis maken
met de Rodeostier, terwijl een grote
barbecue er voor zorgt, dat de inwen-
dige mens niet'wordt vergeten.
En dan tot slot, zoals in de aanhef ver-
meld, het optreden van Demis Rous-
sos. In totaal zullen er voor dit optre-
den zo'n 800-900 toegangskaarten in
omloop worden gebracht.

Concert "Concordia"
en
Vordens mannenkoor
Zondagmorgen vond er nabij het bor-
des van kasteel Vorden (gemeente-
huis) een concert plaats dat verzorgd
werd door de muziekvereniging
"Concordia" en het Vordens Mannen-
koor. De belangstelling voor dit ge-
beuren was wat "mager^K.
Het eerste gedeelte var^Rt concert
werd verzorgd door "Concordia" on-
der leiding van Hans Kraxner. Het
korps zocht het, zoals bij dit soort con-
certen te doen gebruikelijk, in het lich-
te genre. Marsen, mus^fc, kortom
prettig in het gehoor liggelWrepertoir.
Een sterk nummer was onder meer
"Beattles in concert". Overigens een
drukke dag voor "Concordia", want
direkt na afloop van hun optreden
spoedde het muziekgezelschap zich
richting Keyenborg om daar bij de op-
tocht acte de présence te geven.
Het koor werd bij de nummers "Das
door het Vordens Mannenkoor onder
leiding van dirigent Bert Nijhof.
Het koor wed bij de nummers "Das
Chor der Schmiedegeselle", "Frei
Weg" en "het Priesterkoor" aan de pia-
no begeleid door Lucian Venderink.
Vanzelfsprekend ontbraken het Gel-
ders Volkslied en het "Vordens Volks-
lied" niet op het repertoir. Ludy Eij-
kelkamp ging op de solotoer in het
Wiegelied van Brahms.

Open dag
oud-cursisten
Bloemschikken
Op zaterdag 27 juni houdt mevr. Wil-
lemien Steenblik-Rietman, Dennen-
dijk 13 in Warnsveld, een open dag
voor oud-cursisten. Al sinds enkele ja-
ren organiseert zij cursussen bloem-
binden. Met als opleiding meester-
bloembindster lerarenopleiding (be-
voegd voor het Lager agrarisch onder-
wijs) en de nodige ervaring (± 10 jaar)
opgedaan in de praktijk, probeert zij
thuis haar creatieve bloemsierkunst
over te brengen op haar cursisten.
Voor haar werk kiest ze graag bloe-
men uit de natuur en vooral ander na-
tuurlijk materiaal. Bloemsierkunst is
het bloemen schikken naar jouw
hand.
De cursussen starten in september, dit
jaar ook voor gevorderden en ama-
teurs, zodat men meer kan leren dan
er even aan "ruiken", wat op een be-
ginnerscursus gebeurt,
ledere cursiste brengt zijn of haar ei-
gen materiaal mee. Je leert er van en je
ontdekt wat er allemaal voor moois
groeit in de natuur. Het is niet de be-
doeling dat we de natuur vernielen. Je
kunt bijv. veldbloemen en grassen
plukken vlak voordat ze gemaaid wor-
den.
De open dag, met boeketbinden, is al-
leen voor oud-cursisten; het wordt an-
ders te druk; ook deze keer met zelf
meegebracht materiaal.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geslaagd
Mieke Stoltenborg en Wim Barink,
beiden lid van de muziekvereniging
"Concordia" slaagden resp. voor het
WVC-ciploma "B" en "A".

Afscheid en welkom in de Dorpskerk
Aankomende zondag neemt de oud-
ste groep afscheid van de zondags-
school. En dat krijgt een feestelijk tint-
je, want dit afscheid is - als het goed is
- niet alleen een afscheid. Het is, ook
kerkelijk gezien, afscheid van de basis-
schoolperiode. Dus hopelijk gaan ze
verder! Met groeien en wijzer worden.
Met de weg van het geloof.

De komende jaren is er voor hen
eventueel ook nog regelmatig de
jeugdkerk, maar ook dat is bedoeld
om mensenkinderen te helpen een
plaats te vinden in de kerk. Om zo het
geloof op te bouwen en te versterken,
en er uit te leren leven. Want wie kan
uiteindelijk zonder geloof?

In deze dienst willen we lezen uit
Hand. 8: 4-25. Over een tovenaar in
Samaria. Die erg veel succes had,
maar toch jaloers was op een langsko-
mende volgeling van Jezus. De canto-
rij zingt ons de eerste verzen voor van
Psalm ISenGez. 407.

En de diaconie vraagt alvast uw aan-
dacht voor de uitgangscollecte van ko-
mende zondag. Die is bestemd voor
het Werelddiaconaat. En wel in het
bijzonder voor de hongergebieden in
Mozambique en Ecuador.
Ieder die ervan heeft gehoord, die be-
grijpt: van harte aanbevolen.

Geboren: Eggink, Stefan Evert-Jan
Dies; Ondertrouwd: R.A.H. Scholtz
en J.E. Hartman; Gehuwd: G. Vlessert
en J.B. Beernink, F.H. Baggerman en
S.F. Grootenhuijs, A.HJ. van Groe-
newoud en Y.S.J. Jebbink, M.M. van
Roessel en C.W.S. Elenbaas; Overle-
den: M.J.B. Berendsen-Mattijssen,
oud 45 jaar.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 juni 19.00 uur Eucharistievie-
ring; Zondag 28 juni 9.00 uur Eucharistie-
viering.

R.K. Kerk Vorden
Vrijdag26juni IS.OOuurVieringvanhetH.
Vormsel; Zondag 28 juni 10.30 uurEucha-
ristieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag28juni lO.OOuurDs.H.Westerink
m.m.v. de Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 28 juni geen dienst, zie Dorpskerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur Ds. J.B. Kuhle-
meier v. Renkurnl9.00 uur Ds. C.H. v.d.
Berg v. Aalten.

Weekenddienst huisarts
27 en 28 jun i dr. Vaneker. Tel. 2432
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 27 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00-07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
27-28 juni J.H. de Lange, Lochem. Tel.
057304357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van , 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Hekje
Maand juni: Mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



Begin
uw vakantie
bij

ASSURANTIE

Als u met vakantie gaat loopt u meer risiko's dan

normaal. Of u nu binnen of buiten Europa reist. Zorg daarom

tijdig voor een goede reisverzekering. Via OGZO Assurantie

kunt u dit voordelig regelen.

Voor slechts ƒ 1,- per persoon per dag verzekert u zich bij

OGZO Assurantie reeds van een uitstekende dekking.

Wilt u geneeskundige kosten meeverzekeren, dan bedraagt

de premie ƒ 1,50 per persoon per dag (met een eigen

risiko op bagage van ƒ100,- per gebeurtenis).

Vraag onze vrijblijvende informatie.

In de Ziekenfondswinkel, bij de balie in het ziekenhuis

te Winterswijk of in het OGZO-kantoor te Goor.

Wij helpen u graag.

'Een Duizendpoot in verzekeren'

OGZO ASSURANTIE
Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA GOOR

Tel. 05470-84555

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Dinsdag 30 juni.
Krato Buitentoneel
Camping de Goldberg,
Larenseweg 1, Vorden
Aanvang 20.30 uur.
terrein open 20.00 uur.
Komt u ook!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

RUIL NU IN! Superscherpe prijs
en 100,- terug voor uw oude kleuren t.v.

_^—^^^^^^•^^^^••I^M^H^^^^^^^^^ ____^W^M^^

Schitterende ERRES
kleuren televisie
TYPE RS 226102 56 Cm

Ook leverbaar met
afstandsbediening
en 50 voorkeuzez

* 20 voorkeuzezenders.
* hoofdtelefoonaansl.
* S-kanalen, scart.
* speakerschakelaar enz...

ERRESPRIJS %£&&

ONZE PRIJS 999 RUIL IN EN BETAAL

ERRES DV 468

Fantastische VHS
videorecorder met
afstandsbediening
* voorzien van vele extra's

en makkelijk te bedienen!

ERRESPRIJS J1498"

ERRES Stereosysteem ST 2106
compleet met boxen!
Tuner versterker
platenspeler
en twee
cassettedecks!

TIJDELIJK VOOR: 369.-
AKKERMANSSTRAAT 5
VELSWUK/ZELHEM
TELEFOON 08344-301

' mits in nog door ons verhandelbare conditie.

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

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

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat 25-26-27 juni

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
15 voor 3.95

MAANDAG
29 juni

PANKLARE

SPITSKOOL

500 g 1,50

DINSDAG
30 juni

PANKLARE
ANDIJVIE

500 g 1,50

WOENSDAG
1 juli

PANKLARE
ZOMER-

RODE KOOL
500 g 1,50

± 10 SOORTEN RAUWKOST UIT VOORRAAD
LEVERBAAR ̂ —-^—^—

Vers brood is 's morgens
gebakken en diezelfde
morgen in de winkel. Dit kan
alleen bij Uw warme bakker
en U proeft het!

AANBIEDING:
NNIND/MOlENB/iKKERS

Aardbeienvlaaitje
Ontbijt- en candykoek:
50 cent voordeel
Krentebollen:
6 halen, 5 betalen!

WARME BAKKER

van 1,60 voor 1,40

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKTHETVOOR U

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Hoera,
het is zomer?

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

maar het weer laat ons
in de steek, dus blijft

de barbeque nog even in de
kast, daarom zetten

we deze week de schnitzel
in 'n speciaal zonnetje.

MAANDAG + DINSDAG

FIJNE VERSE WORST
1 kiio 6,95

GROVE VERSE WORST
i kik> 9.90

RUNDER VERSE WORST
1 kilo 11,50

SPEKLAPJES
1 kilo 7,25

VLINDERVINKEN
per stuk l ,—

WEEKEND SPECIALITEIT

Schitzels, gepanneerd of
ongepanneerd of Hongaarse

len, 4 betalen
vo ELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haasrib-
karbonades ik i>9 ,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Leverworst ,
grof of fijn per 250 gram l f

Gebraden varkens-
.100 gram 1,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami +Nasi

H.o.h. Gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Schouderkarbonade
1 kiio 6,95

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Het Gouden Priesterfeest
van Pater Alfons Seesing

is dankzij de medewerking
van velen uit onze parochie

zeer geslaagd.

Vooral de geweldige belang-
stelling tijdens de eucharistie-
viering en de receptie daarna
heeft hem diep ontroerd.

Namens Pater Seesing willen
wij U allen hartelijk bedanken
voor uw aanwezigheid en uw
welgemeende goede wensen
en gaven.

M.O.V. Vorden-Kranenburg

ij
Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

$
Café-Restaurant

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

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

De RABO Studenten
Ziektekosten-
verzekering

Premie v.a. f 475,-

Rabobank Vorden
05752-1888

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

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

VAKANTIE-AANBIEDING
Regenkleding, ijzersterk, gelaste naden

Jack maat 104 t/m 140 nu 1 9,-

maat 36 t/m 60 nu 29r—

Regenbroek maat 104 t/m uo.... nu 8,-
maat 36 t/m 60 nu 1 O,—

Lange vinyl regenjas
voor dames en heren .... l l ,95

Wapen- en sporthandel

Martei
ilttdt JoeltrtffrnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden



Blij en dankbaar zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Stefan
geboren op 17 juni 1987.

Harry en Annie Eggink
Femke

Brinkerhof 70
7251 WP Vorden

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

BAS

Bert en Willy Schouten

7251 CR Vorden,
24 juni 1987,
de Stroet 30

1937 ^~~ M 1987
Onze ouders en grootouders

L. H. de Greeff
en

£ de Greeff-Maalderink

zijn D. V. donderdag 2 juli a.s. 50 jaar getrouwd.

Kinderen en kleinkinderen wensen hen dankbaar
en blij, nog veel goede jaren toe.

U wordt in de gelegenheid gesteld het bruidspaar
met hun gouden huwelijk te feliciteren
op 2 ju H a.s. 's middags van 14.30 tot 17.00 uur
of 's avonds vanaf 19.30 uur
in café "den Elter"Emmerikseweg 1 te V ierakker

Vierakker, juni 1987
Koekoekstraat 19

&*+&*tfr**{fr^^

In plaats van kaarten

De grote
is gereed.

Wij houden Open Huis
op zaterdag 4 juli a.s.

van 14.00 tot 17.00 uur en vanaf 20.00 uur,

i r

$
. r.

ALMEN

HORECA BUITENCENTRUM

Vanaf heden kunnen wij u bieden:
ZALEN, w.o. tot plm. 600 personen.

4 gelijkvloerse volautomatische KEGELBANEN

2 gelijkvloerse volautomatische BOWLINGBANEN

met daarbij behorende grote RECREATIERUIMTE.

RESTAURANTS, BARS, verplaatsbare BARBEQUE

voor binnen en buiten.

Grote goed verlichte PARKEERPLAATS!

De 4-baans automatische SCHIETKELDER

binnenkort gereed!

GUNSTJG GELEGEN IN DE STEDENDRIEHOEK

DEVENTER

ZUTPHEN LOCHEM

FAM. v.d. VAART
Scheggertdijk 10-Almen - Telefoon 05751-1296

-^
$
$
f
i

Gerrit Nijenhuis

Esselien Ouwehand

geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van
hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 3 juli 1987 om
10.00 uur in het gemeentehuis 'kasteel Vorden'. \

§
De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.15 uur in §
de N.H. Kerk te Voorst, door ds. G.J.V. Solinger.

Wij nodigen u uit op de receptie van 16.30-18.00 uur $
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

$
Toekomstig adres:
Vordenseweg 27, 7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1133

Met grote blijdschap
geven wij kennis van de geboorte

van onze dochter s

Iris Louise

J.J. de Kruif
C.D. de Kruif-Langeraar

Raadhuisstraat 19
7251 AA Vorden

geboren 16 juni 1987

BARCHEM
MUZIEKFESTIVAL

1987
3 juli George Baker Selection

4 juli Rocking Barchem
m.m.v. Ides of May, The Crew

5 juli Normaal

KAARTVERKOOP:
BONDSSPAARBANK LOCHEM BARCHEM RUURLO

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

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

BRADERIE
1987

De braderie wordt dit jaar gehouden op
donderdag 23 juli van 15.00 tot 23.00 uur
in de Dorpsstraat van Vorden.

Zaterdag 24 juli Kinderbraderie van 9.30
tot 12.30 uur in het centrum van Vorden.

Een ieder die interesse heeft wordt verzocht z.s.m.
contact op te nemen met:
G. van Zeeburg tel. 1 531
H. Rombouts tel. 3111
P.H. Emsbroek tel. 2081
Secr. WV-kantoor, Decanijeweg 3, tel. 3222

De eerste winnende
nummers voor een
GRATIS BIEFSTUK zijn nu bekend!

Op het grote bord staan de eerste winnende nummers. Elk nummer is
goed voor een GRATIS BIEFSTUK van een % kg. zwaar! Ook deze

week geven wij weer kanskaartjes uit bij f 10,- besteding!
Misschien wint u!

Runderstoof lappen
500 gram O/9 ö

HEERLIJK VOOR HET WEEKENDRECEPT

Roomschijven
5 HALEN-4 BETALEN

TIP VOOR DE BOTERHAM

S n ij worst 100 gr 1,39

Rauwkostsalade

150grl,O9

Special

Pampa-
schijf

(uitgeb. karbonade gevuld
met ontbijtspek), 100 gram

1,65
MAANDAG

Speklappen
1 kilo

6,98

DINSDAG

Verse worst
500 gram

4,98

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gram

4,98

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

tJog nagenietend van onze
rouwdag op 12 juni j.l. willen
vij iedereen hartelijk danken
foor de vele bloemen, kado's

en gelukwensen,
't Was hartstikke mooi.
Jan en Rietje Hendriksen,
Ruurlo, juni 1987,
Burg. v. Arkellaan 13.

Dr. Haas is afwezig
van 29 juni t/m 18
juli.

Waarneming:
Voor patiënten A t/m K:
dr. Vaneker, Zutphense-
weg 62, tel. 2432.
Voor patiënten L t/m Z:
dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

LEGO
BAZAR SUETERS

Op zaterdag 27 juni a.s. willen wij ons
nieuwe kantoor aan de Christinalaan 1a te
Ruurlo officieel in gebruik nemen.

Het verheugt ons dat wij de Edelachtbare
Heer J. Ordelman, burgemeester van
Ruurlo, bereid hebben gevonden dit pand
om 14.00 uur te openen.

Daarna houden wij tot 17.00 uur open
huis.

U bent van harte welkom.

Bedrijfs Economisch Adviesburo

W. Groot Wassink bv
Telefoon 05735 - 3044 ADM.
Telefoon 05735 - 3200 Calc.

P.M.: Het nieuwe woonadres van de fam. W. Groot
Wassink is Garvelinkkampweg 4*1, 7261 CG Ruurlo,
telefoon 05735-3103.

40%
korting

20%
korting

50%
korting

30%
korting

Uw vakantie begint bij

dames-
mode OPRUIMING

jeugd-
mode

kinder-
mode START VAN ONZI ! OPRUIMING IS VANDAAG



loveel goeds
in één brood.
Gebroken rogge:

bevat vitaminen,
mineralen en ook
sporenelementen. Het
brood blijft langer vers

Gebrokan sojadraagt
bij tot een goede spijs-
vertering

Lijnzaad:
een oeroude en voor het
menselijk organisme zeer
belangrijke plant waarvan het
bestaan ca 6000-8000 jaren
bekend is
Zijn bestanddelen dragen bij
tot een volwaardige voeding
en maken het brood goed
verteerbaar

Sesamzaad
zorgt voor een afgeronde
en aangename smaak
In de oven ontwikkelen
zich aromastoffen, die het
brood het bijzondere
cachet geven

Zo nnebloemp 111 en:
hebben een hoog gehalte aan
linolzuren (een wezenlijk
bestanddeel van vetzuren) en
geven aan het brood een
geliefde notensmaak

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit voor
slechts 49 cent per afdruk. Dat is nog eens echt goed
nieuws voor fotograferend Nederland.

Uw keurenfoto's op de maten:
9x9, 9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en nabestellingen levert
Fotohome vanaf 85 cent per afdruk.
Profiteer ook van onze ontwikkelservice en breng uw
fimpje snel naar uw Fotohome dealer.

GROTERE
'O KLEURENFOTO'S

Formaten: 11x11,11x14 en 11x16,5 cm. per stuk voor slechts

UW FOTOHOME DEALER:

Sig. SpeC. Braam, Burg. Galleestraat 10a, Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje, Dorpsstraat 1 ?a
...meer kwaliteit voor uw foto's

SOVITAL BROOD
met de oerkracht van
Proteïnen -Vitaminen

en mineralen.
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Uw
meubels

versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoff en.

interieuradviseur

ceferse

Hackforterweg19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags d^P&hele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Hondebrok
per 25 kg. zak, afgehaald

29,75
Bij afname van 250 kg.

EXTRA KORTING

Veevoeder- en Kunstmesthandel

Harry Lang werden
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

VRI'DAG 26 JUNI

Veurprgramma: MOBY DICK

Veurverkoop bi'j:
* Jeugdsoos Flophouse, Toldiek
* Café "De Zwaan", Hengel
* Café "De Engel", Steendern
* Café Kromhout, Brummen

* Café "'t Winkeltje", Zutphen
* Café Sesink, Boak
* Café "De Herberg", Vorden
* Platenwinkel Sutterland, Durkum

De hökeri'je in de grote feesttente begint um half achte 's oavens

ZONDAG 28 JUNI:

KOFRECONCERT
met de

't Begint um elf uur en de veurverkoop is bi'j:
* Service, Hummel * Super Spar, Steendern
* Slager Aalderink, Toldiek * Slager Driever, Boak
* Café "De Bremer", Toldiek * Café "De Herberg", Vorden
* Café "De Engel", Steendern * Boekwinkel Wolters, Hengel

ALLES IN EN UMME JEUGDSOOS FLOPHOUSE

TOLDIEK

SPECIALE
WEEKENDAANBIEDING:

Müsli-kruidkoek
t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Om te onthouden!

Tijdens de kermis.
woensdag 22 juli:
D'Boom Harper band
(Leeuwarden)

donderdag 23 juli:
's middags voor de kin-
deren:
'Appie en Flappie';
's avonds 'Hanska Duo',
'Spring en Maribelle'

vrijdag 24 juli:
's middags voor de Vor-
dense bejaarden en ver-
dere belangstellenden:
Poolse dansgroep (40 p.)
'Powislanië';
's avonds Spaanse
avond m.m.v. 'Danko'

zaterdag 25 juli:
OPENLUCHT- EN ZAAL-
FESTIJN m.m.v.
- Hanska duo
- showorkest NEVER

MIND
- Rodeo-stier
- Barbeque
- nachtoptreden

DEMIS ROUSSOS

(nadere informatie volgt)-

OTTEN WIL HET LEUK HOUDEN

„Vakantie is uitrusten"
Kamperen best, maar dan wel leuk. Het weer moet mooi zijn. Daar kan OTTEN zelf niet
voor zorgen. (Een andere Otten misschien wel met een computer). Kamperen best,

• maar dan wel in een goeie tent. En niet een die lekt. En haringen kun je beter opeten
dan in de grond stoppen. Vakantie is ontspanning. Vooral uitrusten, gemakkelijk
zitten.
En dat betekent een bank of fauteuil van OTTEN !
Maar probeer zo'n fantastisch zitmeubel eens in de auto te pakken! Want als je dat kunt
meenemen, weet je zeker dat je gemakkelijk zit. Daarom zit OTTEN liever thuis in zijn
fauteuil dan in een tentje op de hei.
Ook voor u heeft hij mooie, degelijke meubels.
Bankstellen, kasten, tafels, stoelen. Ruime keuze. Allemaal gemaakt van het mooiste
eikehout. Bekleding van de mooiste stof of het fijnste leer. Ook skintex of lamous. De
keus is aan u!
Meubels van topkwaliteit tegen lage prijzen, rechtstreeks van ons aan u!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen probleem, OTTEN maakt hem voor u speciaal op maat.
Belangrijk voor u is, dat OTTEN steeds een leuke prijs geeft voor uw oude bankstel, als
u bij hem een nieuw koopt.
Kom kijken in de verkoophal in Halle, het is de moeite waard !

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.
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Onthulling standbeeld
van dichter A.C.W. Staring

voering uitgegaan, waaraan met veel
genoegen gehoor is gegeven.
Leerlingen en oud-leerlingen van
mevr. Bayer en andere bekenden zijn
van harte welkom. In verband met be-
perkte plaatsruimte graag vóór zater-
dag ,a.s. telefonisch bericht: 2326.

T.T.V. Vorden
De touwtrekvereniging Vorden orga-
niseert op woensdag 15 juli haar jaar-
lijkse bedrijfstoernooi om het Kam-
pioenschap van Vorden aan de Ruur-
loseweg 110.
Hieraan kunnen bedrijven, verenigin-
gen, straten en buurtverenigingen
deelnemen. Maar deze moeten alle-
maal wel economisch gebonden zijn
aan of afkomstig zijn uit de Gemeente
Vorden. De ploeg bestaat uit zeven
personen plus leider. Er wordt getrok-
ken met zes personen, er mag gewis-
seld worden, maar alleen met een
nieuwe trekbeurt. Er mogen geen
mensen aan meedoen die op welke
wijze dan ook binding hebben met de
Nederlandse Touwtrek Bond of op
een andere manier verbonden zijn
met de touwtreksport; de leider maakt
hierop een uitzondering.
Bij voldoende deelname heeft de
touwtrekvereniging gemeend ook het
Kampioenschap touwtrekken van
Vorden voor Dames te moeten orga-
niseren. Hier worden dezelfde regels
als bij de Heren gehandhaafd, alleen
een Damesploeg bestaat uit zes Da-

Vorige week donderdag onthulde Ir.
D.M.W, Staring ter nagedachtenis aan
de dichter A.C.W. Staring (l 767-1840)
een standbeeld. Dit standbeeld staat
op de hoek van de Raadhuisstraat en
de Dorpsstraat.

Het beeld is in opdracht van de ge-
meente Vorden vervaardigd door de
beeldhouwer Frank Letterie, die se-
dert eind 1970 in Vorden woont en
werkt.
De kosten van het beeld zijn voor 50%
gedragen door de gemeente Vorden
en voor 50% door de provincie Gel-
derland in het kader van de provincia-
le bijdrageregeling bevordering beel-
dende kunst.

Het standbeeld is uitgevoerd in brons
en toont de 19e eeuwse landsedelman
Staring. Het beeld straalt, aldus de in
1985 ingestelde adviescommissie, be-
staande uit de heren M. Beks (literator
Graficus), W. Berkhemer (beeldhou-
wer) en L. van Weelden (directeur
tentoonstellingsdienst Gelderland),
de sfeer uit die wordt aangetroffen in
het werk van de dichter Staring.

De commissie is van mening dat het
beeld aan de voorwaarden Voldoet en
dat een eerbetoon in deze vorm aan
de vaak ondergewaardeerde dichter
A.C.W. Staring zeker op zijn plaats is.

Karnavalsvereniging
"De Deurdreajers"
optimistisch
voor de toekomst
De jaarvergadering van de karnavals-
vereniging "De Deurdreajers", welke
in "De Herberg" gehouden werd,
stond in het teken van de afsluiting
van het afgelopen verenigingsjaar, als-
mede in het teken van het program-
ma, zoals dat het komende seizoen in
residentie "De Herberg" zal worden
gehouden.
Voorzitter Martin Westerik konsta-
teerde dat het "Deurdreajerskarna-
val" een groeiende belangstelling ge-
niet. Ook uit de regio komen karnaval-
vierders naar Vorden. Voor "De Deur-
.dreajers" aanleiding om de bakens te
verzetten en in te spelen op de ontwik-
kelingen", aldus voorzitter Westerik.
Alle karnavalsaktiviteiten voor het
29e karnaval zullen plaats vinden in
"De Herberg", de enige residentie van
"De Deurdreajers".
Op 3 oktober vindt het traditionele
grote regio karnaval plaats. Ditmaal
bij "De Pleerdöpkes" in Barchem. Op
14 november installatie nieuwe Prins.
De traditionele pronkzitting is op za-
terdag 23 januari. Op 12 februari be-
zoek aan de scholen en aan dejongste
en oudste inwoner van Vorden.

Van 13 t/m 16 februari vindt het grote
karnaval plaats.

Tijdens deze vergadering werd duide-
lijk dat de financiële positie van "De
Deurdreajers" goed is te noemen. Me-
de door de grote mate van zelfwerk-
zaamheid binnen de vereniging. De
vereniging prijst zich gelukkig dat er
jaarlijks vele aktiviteiten op touw kun-
nen worden gezet zonder subsidie van
de plaatselijke overheid. De begroting
gaf ruimte om de dansgardes van de
vereniging voor het komende seizoen
in nieuwe kleding te steken.
Bij de bestuursverkiezing werden de
heren M.J. Westerik en J. Engberts bij
akklamatie herkozen.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
M.J. Westerink, voorzitter; R.
Schmitz, sekretaris; mevr. G. Hel-
mink-ter Huurne, penningmesteres-
se; Joh. Engberts, president; A. Meye-
rink, vice-voorzitter en voorzitter
Raad van Elf; mevr. F. Meyerink, 2e
sekretaresse en F. Kosse lid en verte-
genwoordiger propaganda-commis-
sie.

De basisscholen en de
bezuinigingsmaatregel
De basisscholen in Vorden hebben
zich in een gezamenlijk overleg bera-
den over de consequenties, die ver-
bonden moeten worden aan de bezui-
nigingsmaatregel van het Ministerie
van Onderwijs. Door die maatregel
tellen vierjarige kleuters voor de for-
matieberekening voortaan als 0,54 en
niet meer als 1. De nu afgeslankte uit-

SPAARDERS OPGELET!
Uw geld staat nu extra patent

op de PatentRekening.

De Patent Rekening is momenteel
extra interessant door de nog steeds
opmerkelijk hoge rente en premie.
Tot maar liefst 5%! Terwijl uw spaar-
geld vrij opneembaar blijft. Zonder
boete of opnamekosten. Vergeleken

met andere spaarvormen biedt
de Patent Rekening van de
bank met de S dus meer. Alle
vrijheid én een hoge rente.
Vraag meer informatie bij
een kantoor in uw buurt.

uoeie <

'5%
Zonder

vastzetten

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

mes plus leider. Er wordt getrokken
met vijf Dames, er mag gewisseld wor-
den.
Het bestuur van de touwtrekvereni-
ging Vorden hoopt dat er veel groepen
aan mee doen. Er wordt geen in-
schrijfgeld gevraagd, maar elke deel-
nemer krijgt wel een herinnering van
de touwtrekvereniging Vorden.
Er is natuurlijk ook gelegenheid om te
trainen voor Dames en Heren, onder
een deskundige leiding. En dat is op
dinsdagavond en op vrijdagavond bij
de clubaccomodatie Ruurloseweg
110, Medler.

Nieuw *
De touwtrekvereniging wil ook voor
de jeugd het Kampioenschap touw-
trekken organiseren, bij voldoende

deelname. De deelnemende ploegen
mogen bestaan uit Jongens, Meisjes
óf gemengd.

Er wordt getrokken met vijf deelne-
mers; verder worden dezelfde regels
gehanteerd als bij de Heren en Da-
mes.
Opgave voor l juli bij M. Engel, Julia-
nalaan 23. Tel.: 2836.

Uitslagen van het touwtrektoernooi,
gehouden te Beltrum:
Jeugd: l.Bekveld, 2. Heure, 3. Bi-
sons, 4. Vorden; 640 A-klasse: 1. Bi-
sons, 2. Eibergen I, 3. Oosterwijk, 8e
plaats Vorden; 640 B-klasse: 1. Noor-
dijk I, 2. Halfweg Boys, 3. Olden Ei-
bergen I, 7e plaats Vorden.

46Krato" verdiende meer publiek
bij openluchtspel
Het openluchtspel "Op 'n mooie dag in Mei", dat de Vordense to-
neelvereniging "K rato" voor deze zomer in studie had genomen, en
dat vorige week vanwege de regen afgelast moest worden, kon zater-
dagavond wel doorgang vinden.

Het organiseren van evenementen in
de openlucht blijft in Nederland een
hachelijke zaak, zo bleek ook zater-
dag. Het bestuur van "Krato" was
's middags al tijdig bijeen gekomen
om de weerssituatie in ogenschouw te
nemen.
Henny Sueters: "We waren opnieuw
bang dat het weer roet in het eten zou
gooien. Allemaal triest en een donke-
re lucht. Het was in elk geval droog.
We hebben toen tegen elkaar gezegd,
wanneer het droog blijft dan laten we
het doorgaan".
Inderdaad was dit het geval, hoewel
de temperatuur nu niet bepaald aan-
genaam was. Dit heeft vanzelfspre- ,
kend direkt zijn invloed op het toe-
schouwersaantal. Zo'n 100 personen
kwamen bij de camping "De Gold-
bcr^" een kijkje nemen.
"Ik ben ervan overtuigd dat we bij
"warmere" temperaturen zeer zeker
250 tot 300 toeschouwers hadden ge-
kregen", aldus Henny Sueters.

Geen spijt
De aanwezigen zullen echter geen
spijt van hun bezoek aan deze open-
lucht-primeur van Vorden gehad heb-
ben "Krato" zette onder regie van
Hanneke Kok een leuk blijspel op de
planken dat zich afspeelde in pension
"Veldzicht". Een pension met vele ho-
ge gasten.

Tot hilariteit van het publiek kamen
de matrozen Toon en Wietje (beide
hartstikke verliefd) zelfs met een auto
bij het pension aan. Auto is eigenlijk
een te duur woord. Het vehikel, "Don-
derkoppie" genoemd, maakte zo'n
herrie dat horen en zien je verging.

Medespelenden aan het blijspel wa-
ren: Bennie Mullink, Joke Wullink,
Ivo Eijkelkamp, Annie Rutgers, Her-
man Rutgers, Wilma Nijenhuis, Har-
rie Sueters, Rita Roelvink, Bert Wun-
derink, Annie Bos, Geert Wasseveld,
Bertus Waarle, Herbert Rutgers en de
muzikant Jan van Bolderen.
Regisseuse Hanneke Kok; souffleuse
Anneke Roelvink; grimeuses Ineke
Wunderink en Anneke Roelvink. Ber-
ta Momberg zorgde voor de adviezen
bij de kleding.
Vanwege de afgelasting op zaterdag
13 juni heeft "Krato" voor dinsdaga-
vond 30 juni een extra avond ingelast.
Ook nu weer plaats van handeling
camping "De Goldberg".

Het bestuur van "Krato" beraadt zich
er nog over of er deze zomer nog een
voorstelling gehouden zal worden.
Wel ligt het in de bedoeling om in de
toekomst om de twee of drie jaar een
openluchtspel op te voeren. Dit alles
onder het motto "eens zullen de zo-
mers weer mooi zijn in Nederland".

komst van de formatieberekening be-
paalt met hoeveel leerkrachten een
school mag gaan werken.
Eén ding stond al gauw vast: de afslan-
king mag niet opgevangen worden
door het vergroten van de jaargroe-
pen. Unaniem werd vervolgens geko-
zen voor een geleidelijke opbouw van
het aantal schooluren voor kleuters,
aansluitend bij die van de peuterspeel-
zaal:
* Kleuters die na 30 sept. a.s. vier jaar
worden gaan alleen tijdens de mor-
genuren naar school.
* Kleuters die vóór l okt. a.s. vier jaar
zijn gaan tijdens de morgenuren naar
school plus nog twee middagen.
* Kleuters die vóór l okt. a.s. vijfjaar
zij gaan hele dagen naar school. Zij
hebben op vrijdagmiddag geen

.school.
Voor de andere jaargroepen blijven de
bekende schooltijden gelden.

t

Een huisconcert
Het twee jaar bestaande ensemble
voor oude muziek "Passatempo",
geeft op zondagmiddag 28 juni een
huisconcert'bij de familie Bayer-Kreu-
len.
Het ensemble, bestaande uit Josée
Zuiver, blokfluit, Liesbeth Janssen,
viola da gamba en Arno Rog, spinet,
zal werk ten gehore brengen van Fon-
tana, Frescobaldi, Uccellini, Tele-
mann en Corelli.
De uitvoerenden studeren aan het
Hilversums Conservatorium. Arno
Rog is zojuist afgestudeerd voor kerk-
orgel. Josée Zuiver en Arno Rog vor-
men sinds vier jaar een vast duo.
De muziekpedagoge mevr. Bayer- •
Kreulen had jaren geleden Josée Zui-
ver als leerling voor piano en blokfluit.
Van haar is het initiatief voor deze uit-

Leerlingwerving
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf

Leerlingen van de 5e en 6e klas van de
basisscholen binnen de afdeling Zut-
phen hebben een bezoek gebracht
aan de werkplaats van Bargeman en
Zonen Vorden en de bouw Drukkerij
Weevers. Dit gebeurde in samenwer-
king met de Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf. De leerlingen konden

zoal kennis maken met de werkzaam-
heden in de bouw. Dit om de jeugd te
interesseren voor het bouwbedrijf,
daar ook in de bouw een groot gebrek
is aan toekomstige vaklieden.
Op deskundige wijze werd de jeugd
uitgelegd hoe een "bouw" tot stand
komt; veel vragen werden door de

schooljeugd gesteld. Onder meer wer-
den bij Bargeman machines bekeken
die gebruikt worden bij het maken van
kozijnen.
Na afloop toog het gezelschap naar de
Nieuwstad waar een kijkje werd geno-
men bij het in aanbouw zijnde be-
drijfspand van drukkerij Weevers.



Opbrengst aktie "Cercimarante"

De aktie van 3 Vordense scholen voor het Portugese tehuis voor gehandicapten "Cercimarante" heeft f 5.250,- opgele-
verd; Dit bedrag was het dubbele van wat de organisatoren van de braderie/rommelmarkt van te voren gehoopt hadden.
Daarnaast hebben, los van deze aktie, ook diverse Vordense bedrijven, instellingen en particulieren geld en materialen
aan het tehuis geschonken.
Het gironummer van de Stichting "Vrienden van Cercimarante" te Gouda is: 66.16.77.

Openstelling tuinen "de Wiersse"
De tuinen van "de Wiersse" houden op zondag 5, maandag 6 en zondag 12 juli hun zomeropenstelling: in de hoogtij van
de bloei van de thee- en floribundarozen in de Franse parterre en van hun klimmende familieleden, afgewisseld met cle-
matis en kamperfoelie aan de pergola.
In de borders heersen de zomerbloeiende vaste planten, oude bekende en ongewone, groeiend naast elkaar of met elkaar
verstrengeld in de doordachte chaos waarvoor de Engelse tuinkunst zo beroemd is.
De wandeling door de twaalf hectare grote romantische wilde tuin zorgt voor steeds nieuwe en onverwachte ervaringen -
doorzichten over water en weilanden, klaterende fonteinen, prieeltjes en beelden, weelderige varens en statige bomen,
een beschutte ouderwetse moestuin en een bochtige berceau van beuk.
Een tuin om in te dwalen of om op een bank te zitten genieten.

PTT en Monday Stars winnen
stratenvolleybaltoernooi
Onder grote belangstelling werden zaterdag de laatste wedstrijden
gespeeld van het stratenvolleybaltoernooi dat de plaatselijke volley-
bal vereniging Dash de afgelopen weken samen met de Rabo te Vor-
den heeft georganiseerd.

Vanwege het grote aantal teams (71)
was het noodzakelijk om dit monster-
toernooi over vier speeldagen te ver-
delen. Zaterdagmorgen werden eerst
de "restanten" uit de voorrondes afge-
werkt, waarna tegen het middaguur
met de kruisfinales kon worden be-
gonnen.
Bij de prestatieteams drongen de
teams van de PTT, Sorbo, Amro en
Boetiek '32 tot de laatste vier door.
Uiteindelijk werd PTT winnaar door
in de finale met 2-0 van de Amro te
winnen. In de strijd om de derde
plaats zegevierde de Sorbo met 2-0 te-
gen Boetiek '32.

Bij de recreatieve teams drongen De-
licia, Wigabe, Jong Gelre en Monday
Stars tot de laatste vier door.
Monday Stars werd kampioen door in
de finale met 2-0 van Delicia te win-
nen. Jong Gelre werd derde door met
2-0 van Wigabe te winnen.
Na afloop van het toernooi reikte wet-
houder J.F. Geerken de prijzen uit.
Voor de winnende teams betekende
dit een wisselbeker die volgend jaar
weer verdedigd moet worden. De
heer Geerken prees de organisatie
voor het vele werk dat nu eenmaal
met een dergelijk groots opgezet toer-
nooi gepaard gaat

Weekend
recept
Slagery
Vlogman

Gestoofd rundvlees "Mexicana"
In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kJ (610 kcal)

Marcel Bulten wint
cross "de Graafschap-
rijders"
De Vordense motorclub "de Graaf-
schaprü^rs" organiseerde op het
"Delde^Circuit" voor de tweede keer
in dit seizoen een crosswedstrijd.
De wedstrijden hadden een spannend
verloop. Marcel Bulten werd in de A-
Klasse winnaar. Bij de jeugd ging de
overwligfcg naar Henk Jan Teunis-
sen. ^F

De uitslagen waren:
Jeugdklasse: 1. Henk Jan Teunissen
40 punten; 2. Dennis Helmink 32
punten; 3. Marcel Vruggink 32 pun-
ten; 4. Gerard Lenselink 26 punten;
5. Herbert Harmsen 22 punten.
Senioren: 1. Marcel B uiten 40 punten;
2. JanKleinBrinke 32 punten; 3. Ste-
phen Braakhekke 26 punten; 4. Rob
G root Tjooitink 24 punten; 5. Jan Ton
Sessink 22 punten.

Volleybalvereniging
"Dash"
gaat bedrijfsleven
benaderen
Adel verplicht, zo luidt een bekend
gezegde. Bij de Vordense volleybal-
vereniging "Dash" realiseert men zich
ten volle dat de promotie van de da-
mes naar de landelijke 2e divisie ver-
plichtingen met zich brengt.
Door de uitstekende prestaties van
genoemd damesteam in het afgelo-
pen seizoen, zal "Dash" het komende
seizoen verder moeten reizen. Tevens
zal er extra getraind moeten worden
teneinde de prestaties te kontinueren
en, indien mogelijk, nog een stapje ho-
ger op de divisieladder te komen. Het
afgelopen seizoen bestond het Dash-
damesteam louter uit Vordense da-
mes.

Voorzitter Henk Groenendal: "De
laatste tijd zijn we nogal benaderd
door speelsters uit de omgeving met
het verzoek bij "Dash" te mogen spe-
len. Allemaal prima maar bij ons blijft
het opleiden van eigen jeugd hoog in
het vaandel staan. Dash is met zo'n
300 leden één van de grootste sport-
verenigingen in Vorden en zeer zeker
de grooste binnensportvereniging. In
het distrikt IJsselstreek nemen we,
wat betreft het aantal deelnemende
kompetitieteams, de koppositie in.
Het beleid voor de toekomst is hierop
afgestemd", aldus Groenendal.
De promotie van de dames moet vol-
gens Groenendal ook doorwerken in
de andere teams. "Willen we de kwali-
teit handhaven en verbeteren, dan
zullen we een nog groter deel van de
beschikbare zaalruimte in de sporthal
moeten afhuren. Dat kost geld. Om de

beleidsfase waarvoor Dash nu staat te
realiseren is de hulp van sponsors
onontbeerlijk. Nog voor de vakantie
zullen we het bedrijfsleven in Vorden
benaderen om hieraan gehoor te ge-
ven", aldus Henk Groenendal.

Zwemvierdaagse
van start
Het weer van de afgelopen dagen is
niet zodanig dat men staat te trappe-
len om het zwembad in te duiken.
Toch is de organisatie van de zwem-
vierdaagse niet ontevreden over de
deelname aan dit sportevenement.
130 personen gingen dinsdagavond
van start om het eerste baantje te trek-
ken. De deelnemers konden kiezen
uit twee afstanden, te weten 250 me-
ter of 500 meter per avond.
Tijdens deze openingsdag was de Vor-
dense brandweer aanwezig om de-
jeugd bezig te houden met een soort
waterspuitfestijn. De nationale re-
kordjacht moest vanwege gebrek aan
belangstelling worden afgelast. Het is
voor de organisatie te hopen dat de
weersomstandigheden vrijdagavond
van dien aard zijn dat het "Midsum-
mernightswimming" doorgang kan
vinden.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht Carnbrai d.d. 14-6: J.A.
Eulink l, 5; H. ter Beek 2,7; H. Boes-
veld3,8;J.W.Bosvelt4,10;H.Nijhuis
6; A. Bielderman 9.
Wedvlucht Orleans d.d. 14-6: H. Boes-
veld l, 6,7,10; J.A. Eulink 2,8; H. ter
Beek 3, 4, 5; G. Nekkers 9.

Jeugdcompetitie:
Ronny de Beus l, 6,7,9,10; Annegeer
Hilferink 2, 4, 8; Antoine Derksen 3;
Marcel N ijhuis 5.

Brinkerhof
is voorlopig
"pamper-hof"
Op woensdag 17 juni was het groot
feest op Brinkerhof 70. ?j^Ém was ge-
boren, vandaar dat de 0e tuin was
versierd met pampers en ballonnen
en zelfs de "trouwe" ooievaar was
weer op het dak gestrand.
Voor liefhebbers is er beschuit met
muisjes, zolang de vafcring nog
hangt bij Harrie en AnnJ^op Brinker-
hof 70.

AGENDA

JUNI:
25 Feestelijke ouderavond School

Het Hoge, Dorpscentrum
30 Buitentoneel "Krato"

JULI:
3 Buurtfeest Deldense buurtvereniging
4 Buurtfeest Deldense buurtvereniging

evenementen

Simultaan Damevenement
De VW organiseert op zaterdag 18
juli in samenwerking met de damclub
DCV een simultaandamevenement
op het Marktplein.
Op een reuzedambord van 4 bij 4 me-
ter wordt tussen de twee internationa-
le cracks Johan Krajenbrink en Wie-
ger Wesselink een damwedstrijd uit-
gevochten. De Vordense wethouder
van sportzaken, de heer J.F. Geerken,
zal de openingszet doen. Er bestaat
gelegenheid om tegen Wesselink en
Krajenbrink simultaan te dammen.
Voor inlichtingen kan men terecht bij

de plaatselijke VW en de damclub
DCV.

Staringavonden
De VW organiseert op de donderda-
gen 16 en 30 juli de inmiddels landelijk
bekende Staringavonden. Onder lei-
ding van de huidige eigenaar van kas-
teel "de Wildenborch" Ir. Staring, een
nazaat van de dichter A.C.W. Staring,
wordt er een wandeling gemaakt door
de tuinen van kasteel "de Wilden-
borch".

Tijdens de wandeling wordt door een
aantal deskundigen de flora toege-
licht. Na terugkeer uit de tuinen wordt
koffie en koek geserveerd, waarna de
voormalige Vordense dichter Jaap
Zijlstra gedichten van A.C.W. Staring
voordraagt. Hij zal tevens over het
verdere leven en werken van Staring
vertellen.
De avond wordt besloten met een
diapresentatie van Johan Dolphijn
over de Vordense natuur om en nabij
de kastelen.

In aansluiting op het door de politie gepubliceerde ar-
tikel over de afwezigheidskaart, die u onder andere op
het politiebureau kunt verkrijgen, willen wij het vol-
gende ook nog even onder uw aandacht brengen.
Het komt regelmatig voor dat de politie, vooral in de
nachtelijke uren en weekenden, gestuurd wordt naar
inbraakmeldingen, betrekking hebbende op wonin-
gen met een alarminstallatie. Om doeltreffend op te
kunnen treden in zulk soort situaties is het een vereis-
te dat de politie beschikt over bepaalde gegevens van
de betreffende woning en het alarm-systeem. Ge-
dacht moet hier worden aan een sleutelhouder van
het betreffende pand. Derhalve zijn er op het bureau
formulieren verkrijgbaar waarop deze gegevens inge-
vuld kunnen worden.

Betreffende formulieren kunnen tijdens kantooruren worden afgehaald op:
Het groepsbureau der Rijkspolitie, Raadhuisstraat 3-5, 7251 AA Vorden

Week van 17 t/m 23 juni Politievaria
Op 17 juni werd in het bos langs de Eldersmaat een lege zonnebrillenstandaard
gevonden. Het ding bleek afkomstig uitDoetinchem en was ontvreemd tijdens
een inbraak de avond tevoren. De standaard kon aan de rechtmatige eigenaar
worden teruggegeven.

De afgelopen week zijn enkele klachten binnengekomen over oefenende mili-
tairen. De klachten zijn doorgegeven aan de Koninklijke Marechaussee die de
zaken behandelde.

Op 19 juni vond op de Kerkstraat een aanrijding plaats met als gevolg lichte ma-
teriële schade. De schade ontstond doordat de bestuurder van een geparkeerde
auto het portier opende terwijl een andere automobilist juist wilde passeren.
In de nacht van 19 op 20 juni werden van vier langs Het Hoge geparkeerd staan-
de auto's de buitenspiegels afgebroken. Nadat een buurtonderzoek werd ge-
houden kon op 20 juni een 17-jarige jongen uit Hengelo worden aangehouden.
Hij bekende de vernielingen te hebben gepleegd. De schade zal worden ver-
goed en tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Op 20 juni verleende op de kruising Hamelandweg/Enzerinkweg de bestuurder
van een personenauto geen voorrang aan de bestuurder van een andere perso-
nenauto die voor hem van rechts kwam. Het gevolg was een aanrijding. Beide
voertuigen werden dusdanig vernield dat ze moesten worden weggesleept.
Van een in het centrum van Vorden geparkeerd staande personenauto is in de
nacht van 20 op 21 juni een raampje vernield waarna uit die auto een radio-cas-
setterecorder werd ontvreemd.

Op 21 juni werd op de Deldensebroekweg een reebok doodgereden. Flinke
schade aan de betrokken personenauto was eveneens een gevolg van de bot-
sing.

In de afgelopen week werd tweemaal een persoon aangetroffen die geen vaste
woon- of verblijfplaats kon opgeven. Voor beiden werd (voorlopig) onderdak
geregeld.

Verder werd nog aangifte gedaan van diefstal van een fiets, diefstal van een gas-
fles en werd een opgevoerde bromfiets uit het verkeer genomen voor onder-
zoek. De bestuurder van de bromfiets kreeg een proces-verbaal.

Op dinsdagmorgen 23 juni gebeurde op de kruising Deldenseweg/Rondweg
een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets. De bestuurder van de
bromfiets, een 19-jarige jongeman uit Vorden, verleende bij het oversteken van
de Rondweg geen voorrang aan de automobilist die in de richtingHengelo reed.
De bromfietsbestuurder werd met een gecompliceerde open beenbreuk naar
"Het Nieuwe Spittaal" overgebracht. De bromfiets werd totaal vernield en de
personenauto werd zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.

GEVONDEN: medaille wandelvierdaagse, groot konijn, groene parkiet met
blauwe staart, dameshorloge merk "Angora Quartz", bruine portemonnee met
foto en sleutel, zwarte kater, rugleuning van tuinstoel (wit), l tang t.b.v. het kap-
pen van hoeven, knipportemonnee f75,-, beugelslot van bromfiets, twee
siereenden en leverkleurige damestas, overslag portemonnee f 250,- en VW
sleutel (eig. reed vermoedelijk in een groene VW Golf), plastic bal, broche gelij-
kend op en "Zeeuws Knopje", blauwe jas met witte voering, elastieken spin
(geel- rood), diverse sleutels.
VERLOREN: gouden halsketting met gouden vijfje, pakket vrachtbriefjes,
huissleutel "Assa" aan veiligheidsspeld, zwarte kat met witte bef, zwarte dames-
handtas met paspoort, sleutels en foto's; goudkleurig halskettinkje, horloge met
witte cijferplaat (quartz), groen/blauwe meisjesjas, gouden schakelarmband
met veiligheidsslot, grote zwarte hond "Riesenschnauzer", bruine knipporte-
monnee f20,- en een pasje, neuswiel van aanhangwagen, plastic zakje met
f 50,-, donker groene fietstas (nylon), lederen voetbal, Eurocheque pas (Rabo)
nr. 36.64.13.252, krijt rode portefeuille met rits inh. f 35,- off 135,-,4bankb. van
f25,- en 2x f 10,- met rekening G.H. Jansen, diverse sleutels.

VW Vorden
zomerprogramma 1987
Juni
Di 23-26 Zwembad

Wo 24 Marktplein

Za 27 Medler
Di 30 De Belten

Zwembad In de Dennen:
Zwemvierdaagse
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
Medlertol: Avondwandeling
VW: Bezichtiging Pinetum

Juli

Wo 1 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding

Vr 3-4 Medler Medlertol: Oranje volksfeest
Medlertol

Za 4 Marktplein Zwem- en Polover. Vorden '64:
Pretty-markt

Zo 5-6 De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van
de Wiersse

Ma 6 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel Vorden
Di 7 De Belten VW: Bezichtiging Pinetum

Wo 8 Wientjesvoort Camping de Wientjesvoort: Film
over de opfok en verzorging van ara's

Wo 8 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding

Wo 8 De Bramel VW: Avondwandeling
Zo 12 De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van

de Wiersse
Ma 13 Marktplein VW: Avondwandeling
Ma 13 Kasteel Vorden VW: Bezichting kasteel Vorden
Di 14 Marktplein VW: Viswedstrijd
Di 14 Mennink VW: Boerderij bezichtiging van de

Hr. Mennink
Wo 15 Wientjesvoort VW: Lezing over de vordense natuur
Wo 1 5 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Wo 15 Medler Touwtrekvereniging: Touwtrekken

om het kampioenschap van Vorden
Do 16 Wildenborch VW: Staringavónd
Za 18 Marktplein VW: Simultaandamevenement
Za 1 8 Graaskamp H A.M.-party: Caribisch strandfeest
Zo 19 De Herberg VRTC: Zomerfietstocht 40 km.
Ma 20 Marktplein VW: Avondwandeling
Ma 20 Kasteel Vorden VW: Bezichting kasteel Vorden
Di 21 Bouwmeester VW: Boerderij bezichtiging van de

H r. Bouwmeester
Di 21 Marktplein VW: Viswedstrijd



Dinsdag 30 juni.
Krato Buitentoneel
Camping de Goldberg,
Larenseweg 1, Vorden
Aanvang 20.30 uur.
terrein open 20.00 uur.
Komt u ook!

met
Televisie

reparaties
_ direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
We.-j naar Laren 56,

Zutphen.'Tel. 05750-13313
Dorpsstraat 8

Vorder Te.. 05752-1O(X

Te koop: alle soorten kool-
planten, tomaten, selde-
rie, peterselie, rode biet,
sla, knolraap, andijvie,
preiplanten, bïeslookpol-
len, jonge konijntjes
kleurdwerg
D. Klein Geltink, Schutte-
Straat 1, Vorden.
Tel. 05735-1498.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter1 en
kaasboerderij
„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

T.K. Kuilgras 3.70 ha. Br. inl.
t/m vrijdag 26 juni 17 uurG.o.v
H. Leemkuil, Maandagweg 4
Vorden.

Te koop: eetaardappelen
Surprise en Pimpernel en alle
soorten kool planten
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876.

Woningruil van Apeldoorn
naar Vorden, eengezinswo-
ning, tel: 055-423871

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

GROOTSE OPRUIMING,
VANAF VRIJDAG 26 JUNI

HOEKKOMBINATIES IN: STOF, LEDER EN LEDER LOOK
WANDMEUBELEN IN: ALPINE WIT, GRENEN, BLANK

EN DONKER EIKEN

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN, EETHOEKEN ETC.
RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS, MATRASSEN
ETC.

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

COUPONNEN TAPIJT EN OVERGORDIJNEN,
NU NOG VOLOP KEUZE

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-UIT-PRIJZEN. WACHT NIET TE LANG.

Vormgeving, kwaliteit en comfort voor de laagste prijs.
Keuze uit 4 aktuele kleuren
Als 3 + 2-zits in rundieder
(Idem in Draion velours 1498,-)

interieuradviseur

Voordelig? Nouenoti
Q l «*

tlcKcll ni33r... of laat het ons eens voorrekenen!
Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Wij gaan met vakantie van
4 t/m 19 juli.
Schoenmakerij Visser,
Raadhuisstraat 18, Vorden.

Te koop: vouwbed, z.g.a.n.,
op wieltjes, compleet met
matras.
Telefoon 05752-3308.

Preiplanten te koop.
K. Hoetink, 't Hoge 13.

Te koop:
videorecorder Toshiba
Bèta + 21 banden met diver-
se speelfilms + 15 zonder films
f 650,-.
Telefoon 05752-2704.

Wegens familiefeest a. s. vrij-
dag 26 juni géén koop-
avond.
Wij zijn vanaf 18.00 uur geslo-
ten.

Zutphenseweg 64, Vorden.

Oranjefeest Medlertol 1987
voor de 62e keer

Zaterdag 27 juni:
Avondoriënteringswandeling.
start: 20.00 uur bij café Eykelkamp

Vrijdag 3 juli:
20.00 uur in de feesthal
toneelver. "Steeds beter" brengt voor het voetlicht
Hee is zo wies
Na afloop dansen o.l.v. Henny Vrieze

Zaterdag 4 juli: Volksspelen
13.00 uur: vogelschieten, dogcarrijden, enz.
20.00 uur: Groot bal, in de feesthal
met dansorkest Allegro Combo

Vakantieaanbfeding
ALLEEN BIJ ONS

KOSTEN

BANDEN
BIJVOORBEELD:

155-12

155-13

165-13

175-70-13

185-70-13
(incl. B.T.W. en montage)
Bij aankoop van vier banden
balanceren gratis en
uitlijnen f 25,-.
Klaar terwijl u wacht

en u rijdt weer

AUTOBEDRIJF

Benny Wenting
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.)
tel. 05753-3300

Fleurige Francs,,
schitterende Schillingen,

degelijke D-Marken,
prachtige Pesetas:

'u.

ECHT EDS... JE PROEFT^
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Sarah
Bernhard

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDFN TH 1384

Buitenlands geld Eurocheques
Travellercheques Reisverzekeringen
U sluit er een goede en voordelige reisverzekering af. En huurt er
voor weinig geld een kluis voor uw sieraden en waardepapieren.
Want die gaan niet op vakantie. U wel. De bank met de S wenst u
gelukkige weken. En levert graag een bijdrage aan de voorpret.

Buitenlandsgeld van de bank met de S.
Dat is geld dat gelukkig maakt.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Volop koolplanten in diverse ƒ
soorten en tevens nog park-
planten voor de tuin.

Zutphenseweg 64, Vorden.

Eurnie
Tok, Tok, Tok.
Veel succes op 2 juli a.s.
JH-36-HR.

Week 26:
Snel even een paar kilootjes
minder? Begin dan meteen
met Malsovit-afslank-
brood. Malsovit wordt am-
bachtelijk voor u gebakken
door:

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

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,

: gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg-

^Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN TEL 1384

Alle spijkerbroeken en
zomerbroeken gaan weg
met HOGE KORTING:
spijkerbroeken vanaf f 20,-
zomerbroeken katoen, vanaf
f 15,-.
's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden.

In verband met de zomer-
vakantie begint de verkoop
van de staatsloten 1 week
vroeger.
En wél op maandag 29 juni
en eindigt op vrijdag 10 juli.

Indien u in augustus met va-
kantie gaat kunt u die loten ook
al meenemen!
Openingstijden: ma. t/m vr.,
's morgens van 8.30 tot 12.30
uur, 's avonds van 17.00 tot
19.00 uur.

Hierbij wens ik u allen een fijne
en zonnige vakantie toe.

M. Stoffels, Zutphenseweg 4,
Vorden, tel. 2367.

Dinsdag 30 juni.
Krato Buitentoneel
Camping de Goldberg,
Larenseweg 1, Vorden
Aanvang 20.30 uur.
terrein open 20.00 uur.
Komt u ook!

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
26 juni op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur geduren-
de een maand ter inzage de navolgende verzoeken om
een vergunning ingevolge de Hinderwet, onder de
aantekening, dat het Dorpscentrum in verband met
vakantie is gesloten m de periode van 13 juli tot en met
3 augustus a.s.:

1. dhr. H.G. Brummelman, Deldensebroekweg 1, 7251
PL Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een landbouwbedrijf, adres in-
richting Deldensebroekweg 1 te Vorden;
2. fa. Bijenhof's Rijnhout Bewerking B.V., Industrie-
weg 2, 7251 JT Vorden om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor e.en meubelma-
kerij, adres inrichting Industrieweg 2 te Vorden;
3. dhr. J. Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 LG Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open betonsilo voor mestopslag, adres in-
richting Lieferinkweg 4 te Vorden;
4. dhr. B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16, 7251 LG
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een varkens- en veehouderij,
alsmede een ondergrondse mengmestkelder, adres
inrichting Wiersserbroekweg 16 te Vorden;
5. gebr. Klein Winkel, Beunkstege 2,7251 MA Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open betonsilo voor mestopslag, adres in-
richting Beunkstege 2 te Vorden;
6. dhr. B. Rossel, Hilverinkweg 3, 7251 RH Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open mestsilo van geëmailleerd plaatstaal,
adres inrichting Hilverinkweg 3 te Vorden en;
7. dhr. J.F.M. Zents, Ruurloseweg 119, 7251 LD Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een metalen silo voor de opslag van mest,
adres inrichting Ruurloseweg 119 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerpbeschik-
king tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na 26 juni 1987
schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in per-
soon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te
mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden voor 19 juli
1987.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het
gemeentebestuur worden ingediend.

Datum: 25 juni 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.

mr. A.H.B, van Vleuten. mr. M. Vunderink.

A.s. zondag 28 juni grote
bingo.
Aanvang 19.30 uur.
Café 'Den Olde Kriet', Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
05754-285.
Eén briefjesronde gratis.

Gras op stam te koop.
Telefoon 05752-6490.

Gevraagd: woningruil van
Rheden naar Vorden.
Ééngezinswoning, hoek
met grote tuin.
Telefoon 08309-3167.

BLOEMSCHIKKEN
zaterdag 27 juni
Open dag — boeketten bin-
den voor oud-cursisten van
10.00 tot 16.00 uur. Kosten
f 2,50, incl. koffie.
Materiaal voor een boeket zelf
meenemen.
Willemien Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, 7231 RD
Warnsveld, tel. 05752-2810.

Op de door ons verkochte an-
jerloten zijn deze keer helaas
geen prijzen gevallen.
Voor het doen slagen van de
aktie zeggen wij u hartelijk
dank.

Muziekvereniging
Concordia.

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Stoam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vfoerbedakkmg kunt reinigen.

Mister Steem is tt huur bij:

HELMINK

WEGENS INVENTARISATIE
zijn onze DEPOTS en WELKOOPWINKELS te

HENGELO (G)
RUURLO
VORDEN en
ZELHEM

op maandag 29 juni a.s.

GESLOTEN
V.LC. De G raaf schap

Ruurlo

VOHfMA' Z'JTPHENStWFG TEL057 ' j 2

De RABO Studenten
Ziektekosten-
verzekering

Premie v.a. f 475,-

Rabobank Vorden
05752-1888

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vor«-.,,i. Tel. 05752-1486

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
«(«</» doellreffrnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

de goedkoopste

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
f m 7251

fons Jansenee
erkend gas- en watertectmisch
installateur —- Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Poelier
J.H. H off ma n

2 braadkuikens

NIEUW... NIEUW... NIEUW... NIEUW...

Kip-zigeuner-
schnitzels 1,65

DE VALEWEIDE

Trosanjers
Rozen
Fuchsia's
Geraniums

1 bos

20 stuks

5 stuks

5 stuks

ALLE 1-JARIGE PERK-
PLANTEN 24 stuks

5/75
5/75

10-
10-

9/75

VERVANGEN WORDT VERBETEREN
met KUNSTSTOF RAAMKOZIJNEN
van de H.C.I.

Zijn uw raamkozijnen aan vervanging toe?
H.C.I. levert nu kunststof raamkozijnen in alle maten,
in de kleuren wit en bruin.
Kompleet met isolatieglas en draaikiep beslag.
H.C.I.-kunststoframen hebben een hoge isolatiewaarde en vragen
geen onderhoud.

Bent u geïnteresseerd?
Vul de bon in of kom naar de H.C.I.-showroom.
Onze medewerkers adviseren u graag en vrijblijvend.

De meeste modellen kunnen ook in hout geleverd worden

BON voor gratis prijsofferte

D Ik verbouw en ben van plan P.V.C.-ramen in te bouwen.
Aantal ramen:

D Ik bouw en wens een prijsofferte voor ramen in P.V.C.
Aantal ramen:

D Graag vertegenwoordigersbezoek.

Naam:

Straat: .

Postcode:

Telefoon:.

Woonplaats:

Bij voorkeur om:

Te zenden aan:
H.C.I., Kruisbergseweg 13, 7255 ZG Hengelo (Gld.)

A
H.C.IL
H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121.


