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Burgemeester Mr. M. Vunderink:

'Plezierig gesprek met
standsorganisaties over
monumentenlijst'
Mede naar aanleiding van vragen van mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA) deelde
burgemeester Vunderink dinsdagavond in de raad mede dat hij maandag j.1. een ge-
sprek heeft gehad met de plaatselijke standsorganisaties. Reden tot dit gesprek was het
grote aantal bezwaren dat met name vanuit de landbouw is ingediend tegen het feit
dat panden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn gezet, zonder dat daaraan over-
leg met de eigenaars is voorafgegaan. Burg. Vunderink noemde het gesprek erg plezie-
rig.

De standsorganisaties hebben er met
name op aangedrongen om het "ver-
plichte karakter" eruit te halen. Met
andere woorden dat de eigenaren zelf
kunnen bepalen of ze hun pand wel of
niet op de lijst willen hebben.
Wanneer de commissie voor beroep-
en bezwaarschriften de circa 90 be-
zwaren heeft behandeld en het colle-
ge daarover advies heeft uitgebracht
dan zal het college bekijken of er een
heroverweging moet plaatsvinden.
De visie van de standsorganisatie zal
dan bij deze heroverweging worden
meegenomen, alsmede een opmer-
king van de heer B. van Tilburg (Pv-
dA) die van mening is dat het woord
"monument" nogal zwaar schijnt te
liggen. Hij vond het begrip "Objekten
van bouwkunst" minder zwaar we-
gen.
In elk geval zal de raad t.z.t. nog een
voorstel van het college tegemoet
kunnen zien, zo zegde burg. Vunde-
rink toe.

Gemeente wil konkurreren
met sporthallen in omgeving
Mevr. Aartsen-den Harder (CDA) ad-
viseerde het college dinsdagavond ta-
riefstijging van de huur van de sport-
hal in de hand te houden. Wethouder
Geerken (CDA) is dezelfde mening
toegedaan.
"We zullen inderdaad op moeten pas-
sen. In augustus bereikt de raad een
voorstel met betrekking tot "nieuwko-
mers" in de sporthal. We willen in elk
geval kunnen konkurreren met de
sporthallen in de omgeving", aldus
Geerken.
Mevr. Horsting (PvdA) kwam nog
even terug op een opmerking die zij in

een vorige raadsvergadering had ge-
maakt ten aanzien van de gehouden
solex-race bij het Kerkhof. In publika-
ties is de indruk gewekt dat ik tegen
solex-race zou zijn. Het tegendeel is
echter waar aldus mevr. Horsting.
Burgemeester Vunderink merkte in
dit verband op dat zal worden beke-
ken of bij toekomstige races nabij de
begraafplaats ook de parkeerplaats
vrij gehouden kan worden.

Engels
De heer M. Groen (WD) zei dat hij
het effekt van Engels op de basisscho-
len geen 7500 gulden waard vindt.
Een bedrag dat overigens weer door
het Rijk aan de gemeente wordt terug-
betaald.
Wethouder Slingenberg verweet zijn
partijgenoot dat deze iets tegen "En-
gels" heeft, "ik ben er grote voorstan-
der van dat deze taal al zo vroeg op
school gegeven wordt".
De heer Lichtenberg (CD A):'Toen ik
wethouder werd in Vorden schreven
ze destijds in de krant dat ik in feite
geen wethouder kon worden omdat ik
geen Engels kende". Overbodig te
vermelden dat de voormalige wethou-
der "voor" was. De heer Groen uitein-
delijk ook hetzij "schoorvoetend".

Raad wil subsidieverordening
Sociaal Kultureel Werk
aangepast zien
De raad had dinsdagavond geen
moeite om'ten behoeve van de kin-
dervakantiespelen jaarlijks een subsi-
die toe te kennen van 2500 gulden.
Zowel mevr. Aartsen (CDA) alsmede
de heer Voortman (PvdA) wezen op

het gevaar dat hierdoor andere priori-
teiten kunnen achterblijven. De ver-
ordening moet dan ook zo snel moge-
lijk "geëvalueerd" worden, zo vonden
zij.
Burgemeester Vunderink deed in dit
verband een beroep op de raad om
met wat suggesties te komen. Wellicht
hebben wij hier ook behoefte aan",
aldus Burgemeester Vunderink.

Polovereniging
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zei
naar aanleiding van opmerkingen van
de heer E. Brandenbarg (WD) dat de
zwem- en poloclub volkomen buiten
het "konflikt" staat tussen het FNV
(dat de poloclub belette goederen in
ontvangst te nemen die het college
deze vereniging had toegezegd) en
het collegeÉBlerzijds.
"We zullen^n elk geval nog kontakt
met de poloclub opnemen", aldus
Geerken.

"Burgerlijk«»agehoorzaamheid kun-
nen wij nieHRunen", zo sprak burg.
Vunderink tot de heer E. B randenbarg
(WD) die opmerkte dat burgers zelf
wel borden bij het kruispunt Het Ho-
ge/J3aakseweg willen plaatsen, nu de
gemeente dit niet doet.
"Het valt onder de jurisdiktie van de
provincie en daar kunnen wij niets te-
gen doen", aldus burgemeester Vun-
derink die eveneens de hoop uitsprak
dat er zo snel mogelijk een oplossing
komt.
Het beeld van Staring zal waarschijn-
lijk bij de Amro Bank geplaatst wor-
den, zo deelde wethouder Geerken de
heer Tjoonk (WD) mede. "Wanneer
weet ik niet", aldus Geerken.

De heer WJB J. Lichtenberg (CDA) in Commissie Welzijn:

Wees voorzichtig met het
verhogen tarieven sporthal9
De heer W.B J. Lichtenberg (CDA) adviseerde het college woensdagavond in de commissie
welzyn met het verhogen van de tarieven van de sporthal voorzichtig te /yn. Weliswaar ging
hy akkoord met een verhoging van drie procent maar voorzichtigheid is geboden. "We moe-
ten oppassen dat we ons niet uit de markt prij/en, want dan gaat men naar naburige sporthal-
len. Vierakker en Hengelo /ijn dichtbij", zo sprak hu.

De heer O. Wempe (PvdA) adviseerde
het college om aan de onrendabele
uren in de sporthal een speciaal prijs-
kaartje te hangen. Wethouder J.F.
Geerken (CDA) deelde hierop mede
dat de onrendabele uren binnenkort
reeds binnen het college een punt van
bespreking vormen.
De heer E. Brandenbarg (WD) advi-
seerde het college om de tarieven in
omliggende gemeentes eens onderde
loupe te nemen.
De commissie kreeg deze avond te-

vens een notitie op tafel over de zgn.
"versluierde" subsidies aan sportvere^
nigingen. De commissieleden wilden
hier inhoudelijk niet op ingaan, maar
wilden deze cijfers meenemen bij de
behandeling van de begroting van
1987.
Dat er een fonds komt voor noodlij-
dende sociaal kulturele instellingen
kon de goedkeuring van de commissie
eveneens wegdragen. "Iedereen kan
nl. in moeilijkheden geraken, hoewel
het bedrag dat beschikbaar is natuur-

lijk wel een druppel op een gloeiende
plaat is", aldus de reaktie van de heer
Lichtenberg (CDA).

Nul op rekest
voor Stichting Dorpscentrum
De Stichting Dorpscentrum heeft het
afgelopen jaar goed geboerd getuige
het batig saldo van f3270,63 dat in de
gemeentekas teruggestort moet wor-
den.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zei

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

woensdagavond dat hij juist deze
morgen een brief van de stichting had
ontvangen waarin het bestuur ver-
zoekt deze ruim 3200 gulden te mo-
gen houden, teneinde een soort "re-
servepotje" te kunnen vormen.
Dit verzoek viel bij de commissie niet
in goede aarde. "Dit pas echt niet, dit
is geld van een ander. Andere vereni-
gingen of Stichtingen krijgen ook niet
meer dan hun toekomt", zo sprak de
heer Lichtenberg (CDA).
Wel zou Lichtenberg gaarne zien dat
de Stichting in de toekomst iets meer
voor de bejaarden in Vorden zou orga-
niseren. We krijgen hier nl. steeds
meer ouderen. Deze opmerking moet
volgens Lichtenberg los gezien wor-
den van deze 3200 gulden.
Ook de heer E. Brandenbarg (VVD)
en O. Wempe vonden het niet meer
dan logisch dat het bedrag van 3200
gulden in de gemeentekas wordt te-
ruggestort. "Vooral omdat wij in het
verleden nooit "kortingen" bij het
Dorpscentrum hebben toegepast."
Waardering van de commissie voor de
mensen die zich jaarlijks inspannen
voor de kindervakantiespelen. Een
jaarlijkse subsidie van 2500 gulden is
volgens de commissie dan ook zeer
zeker op zijn plaats.

C.Chr. Voerman
gekozen in
CDA statenfraktie
Op l oktober zal de vice-voorzitter
van de CDA Statenfraktie, drs. J. Bui-
tink uit Heerde de provinciale Staten
verlaten. In verband hierme^werd in
de CDA-fraktievergadering^P heer
C. Chris Voerman uit Vord^bij ak-
klamatie in het fraktiebestuur geko-
zen.

Ongeluk met dodelijke
afloop op Ruurloseweg
Een dode en twee gewonden waren
het gevolg van een aanrijding tussen
een personenauto en een gierwagen
op de Ruurloseweg, ter hoogte van de
Enkweg.
Even voor half drie deed zich het on-
geluk voor. De personenauto werd be-
stuurd door mevr. R. uit Ruurlo, die in
botsing kwam met de gierwagen en na
de botsing met haar auto tegen een
boom belandde. Zij raakte daarbij ern-
stig gewond en moest door de brand-
weer worden bevrijd uit de auto.
Door de botsing had de bestuurder
van de gierwagen de Vordenaar R.
geen grip meer op het stuur. Vermoe-
delijk was de gierwagen maar gedeel-
telijk gevuld en kreeg de inhoud door
het "klotsen" vreemde krachten.
Hoe het zij de gierwagen raakte van de
straat en raakte daarbij mevr. M.
Vlugt-Groenenberg uit Purmerend,
met helaas noodlottige gevolgen. Zij
moet opslag dood zijn geweest.

De bestuurder van de gierwagen raak-
te bij een en ander ook gewond. De
brandweer heeft de straat moeten
schoonspuiten. Het verkeer werd na
het ongeluk omgeleid, hetgeen duur-
de tot ruim 19.00 uur in de middag. De
Rijkspolitie zoekt getuigen van dit
voorval.
De familie Vlugt was pas een dag in
ons dorp en was juist begonnen aan de
Achtkastelenroute.

Amateur Kunstmarkt
Voor die amateur kunstenaars, die
hun werk willen exposeren, of verko-
pen, organiseert de VW Vorden zijn
jaarlijkse amateur kunstmarkt. Da-
tum, tijd en plaats van handeling: za-
terdag 2 augustus op de oprijlaan van
kasteel Vorden.
Voor nadere inlichtingen en reserve-
ring, WV kantoor, Decanijeweg 3, te-
lefoon 1988.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

40 jaar vakbondslid
Enkele weken geleden ontvingen de
heren J.G. Hulshof en G.J. Wahl uit
Vorden de gouden speld van het FNV
wegens hun 40-jarig vakbondslid-
maatschap.
Beide heren zijn jaren lang actief ge-
weest in de bonden van de FNV
(voorheen NW).
De heer Hulshof 10 jaar als penning-
meester van de A.M.B. (Algemene
Metaalbewerkersbond).

Voor de heer Wahl was het een heel
merkwaardig 40 jarig jubileum. Hij
vertelde tijdens de uitreiking van de
gouden speld, dat hij inmiddels 72 jaar
lid is van de FNV, 46 jaar actiefin de
AB VA/KABO en 26 jaar als gepensio-
neerde. Een en ander is te verklaren
doordat tijdens de oorlog de ledenad-
ministratie is verbrand en de leden in
1946 opnieuw lid moesten worden.

De heer Wahl heeft tijdens zijn actieve
periode vele bestuursfuncties in de
AB VA/KABO bekleed o.a. voorzitter,
secretaris en penningmeester.

Afscheid van de
zondagsschool
in de Dorpskerk
In de dienst van aankomende zondag
zullen 6 kinderen van de oudste groep
afscheid nemen van de zondags-
school. Bij de voorbereiding met de
leiding heeft men afgesproken aan te
sluiten bij de bekende uitspraak van
Jezus in Marcus 10 vers 14: "Laat de
kinderen tot Mij komen, verhindert ze
niet".
Men begrijpt, nogal toepasselijke
woorden voor een dergelijk gebeuren.
Want daarvoor is er een zondags-
school, mede daarvoor is er een ge-
meente: opdat ook de nieuwe geslach-
ten de weg vinden tot Jezus en dat 't ze
niet wordt verhindert.
Na de vakantie begint de zondags-
school weer op 17 augustus.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: P.G.M. Jansen en F.B.A.
Brunings.
OVERLEDEN: Geen.

Geslaagd
1. Verleende vergunning 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 gedurende de periode van 30 juni tot en met 5 juli a.s.

Onze plaatsgenoot Jos van Dijk slaag-
de op de streekschool te Zwolle als
grafisch technicus.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 29 juni 10.00 uur mevr. drs. A.E. v.
Luttinkhuizen, Deventer. 19.00 uur ds. C.
Gros, Aalten.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 en 29 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 28 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 en 29 juni J.A. Boom, Ruurlo. Tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

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

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

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

• uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

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

i

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
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Zomer mode voordeel dagen
Profiteer van 10 tot 50% echte korting

Dames topjes
Een prachtig glanzend topje.
De grote mode van nu, in vele

mode kleuren.
Normale Tuunteprijs 12,50 nu

9,95

Dames en kinder
pantalons

Alle katoenen broeken gaan nu
de deur uit met

30% KORTING

Heren korte broeken
Van het bekende merk Akmo.
Ook als sportbroek te dragen
met brede elastiek in de band.
Normale Tuunteprijs 29,50 nu

19.95

Kinder joggingpakken
Een zomers pak met korte broek

en korte mouw. In meerdere kleuren.
Normale Tuunteprijs 29,50 nu

19,50

Glans sport shirts
Merk Panther. Met schaduw streep

Voor groot en klein.

Kindermaten van 19.95 voor 12,bU

Volwassen van 25,00 voor 15,00

Tennis sokken
Een sterke sportsok van het merk

Calzo. Sokken met ringel in de
boord. 80% katoen en 20%
polyamide met badstofzooi.

Nu 3 paar voor slechts 7,bU

Kleur wit.
Merk Super Sprint

69,90

Dames voetbed
sandalen

vanaf

39,90

Linnen schoenen
Verschillende modellen

vanaf

15,00

Tinoccfiïo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

let op tot merk!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij de Tuunte

Spaar onze sponsormunten

voor uw vereniging.

Aanbiedingen gelden van
donderdag t/m woensdag

Wij verzekeren
uw reisrisico's...

Veel Nederlanders denken nog steeds dat een reisverzekering een soort
bagageverzekering is. Gelukkig weten wij al jarenlang beter.
Daarom omvat de Rabopolis Reisverzekering véél meer.
Bijvoorbeeld de dekking van de financiële gevolgen van ziekte en
ongevallen. Ook kunt u rekenen op de daadwerkelijke hulp van SOS
International (dag en nacht bereikbaar). Wij nemen zekerheid serieus.
Goed om te weten, ook al deed
u nog nooit een beroep op ons.

Zomerhuisje te huur in

Duitsland. Bardel, ligt tussen

Gronau en Bentheim. Vrij van

19 juli t/m 26 juli en na 16 au-

gustus. Open haard, t.v. en fiet-

sen aanwezig.

Mooie waterrecreatie in direc-

te omgeving. Gelegenheid tot

paardrijden en dichtbij zwem-

bad.
Tel. 05752-1464.

Te koop: aardbeien op be-

stelling. Bellen voor 12.00 uur

of na 18.00 uur.
H.WEENK,

Schuttestraat 12, Vorden.

Telefoon 05752-6659.

UTTLAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-33 00

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Nergens
voordeliger

Compleet uitlaatsysteem

voor:

FORD ESCORT II
van 208.13 voor 119,-

FORD TAUNUS
van 211.46 voor 122,-

FIAT127
van 125.55 voor 86,-

OPEL KADETT C
van 230.62 voor 140,-

Prijzen incl. btw
ACCU'S EN SCHOKBREKERS

Gevraagd:

MONSTERNEMERS
(Salaris volgens rundvee C A.O.)

Opgave: Veehouderijbelangen

Hengelo - Vorden. Tel 05753-2828.

SCHIPHOL-VERVOER

SC DIERENSHDF

Visparaplu
2.20 m. 0 met knik nu voc

Insteekhengel
62,50

Mixed Carbon 7.80 m van 169,50 voor l 4ïlf üU

Bij aankoop van 150,- aan
hengelsportart. tas t.w.v. 27,50

GRATIS
SPALSTRAAT12 - HENGELO GLD.

's Maandags gesloten.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

SCHIPHOL-RETOUR
ZONDER

PROBLEMEN MET
TAXI DUSSELDORP

Schipholvervoerder Taxi Ousseldorp voor de Rabobanken
Lichtenvoorde. Aalten, Dinxperlo, Eibergen, Neede,
Winterswijk, Ruurlo, Varsseveld, Borculo, Groenlo,

Bredevoort en Reisburo EI-Mundo, Winterswijk

Prijzen:

Huisadres - Schiphol f 55,- enkel

Bij 5 of meer personen f 45,- enkel

Kinderen tot en met 4 jaar: gratis

TAXI DUSSELOORP
- Taxibedrijf - Ziekenvervoar
- Rolstoel en groepsvervoer - Trouwritten (ook met oldtimers)
- Schipholvervoer - Rouwvervoer

VARSSEVELDSEWEG 17 - 7131 BG L I C H T E N V O O R O E

TEL. 05443-71709

STUNT OPRUIMING STUNT

Slaapkamertapijt
In beige of grijs 400 breed
nu meeneemprijs 45,-

Parade "Praktica"
400 breed voor o.a. trap
woonkamer Q
van 155,-nu w

Parade "Colorande"
Zuiver scheerwol 400 breed «• m f\
groen van 249,- nu l *fr5J

Nu zeer veel tapijtvoordeel OP = OP.

Parade "Princess
topkwaliteit 400 breed
van 289,-
nu en gratis gelegd 198,-

Zie nu onze etalage
veel tapijt couponnen
voordeel

Parade "Component"
400 breed rood
voor o.a. trap, woonkamer, zolde
van 139,- meeneemprijs

HELMINK ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN - TELEFOON 05752-1514

DE VALEWEIDE

1 Bos Montrea rozen 20 stuks 5,—
1 Bos C h rysan ten veie kieken 3,95
5 Geraniums 10,—
2 Kamerplanten Kalanchoë(vetplant) 5,

de Timmerieë iy
RESTAURANT* CAFÉ JM

JiL. \
MTl ̂  [

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Timmerieë M
RESTAURANT* CAFÉ jM

Arie Maalderink /CMfoi __
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Te koop aangeboden wegens

vertrek naar de Wehme, ge-

deeltelijke inboedel o.a. klei-

ne wasmachine f 100,-; oma-

fiets Gazelle f 150,-; houten-

bank met kussens; naaimachi-

ne en vele andere zaken in g.st.

Verkoop zaterdag 28 juni
van 10-12 uur.
Margrietlaan 27, Vorden.

Hondentrimster
Joanne Zelle
Praktijk adres: Burg. Galleestraat 23, Vorden

Voor afspraak: 05752-3128

Wij gaan op vakantie van 4 juli t/m 20 juli.



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

M475
H. Makkink
A. Makkink-

Wuestenenk

Warnsveld, 22 juni 1986
„'t Schouwbroeck"
Kerkhofweg 1a, 7231 RG.

Onze hartelijke dank voor uw
belangstelling, bloemen en at-
tentiester gelegenheid van ons
25-jarig huwelijk, mede waar-
door het voor ons een onverge-
telijke dag is geworden.

FAM. HAVEKES-
EIJKELKAMP

Linde, juni 1986.

Wij willen u die 12 juni voor
ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt heel hartelijk
bedanken.

MARTIE EN INA
DIJKMAN

Kapel weg 8 a
7251KMVorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
alle felicitaties, bloemen en ka-
do's die wij mochten ontvan-
gen op ons 40-jarig huwelijks-
feest.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geweest.

FAM.A.WOLTERING-
EIJKELKAMP

Vorden, juni 1986.

Te koop: schoolboeken
z.g.a.n. M.D.G.O.Zutphen mo-
de en kleding 1 e jaar. Na 19.00
uur tel. 05752-1264.

Gevraagd: zelfstandige huis-
houdelijke hulp. 2 dagen per
week.
Inl. van 5 tot 7 uur n.m.
tel. 2383.

Merk spijkerbroeken Alle
maten o.a. Balloons, Slim,
Cracker, gebleekt of stone
wash, bandplooi of strak mo-
del. Tvens kinderbroeken
f 15,- p.s..
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717
Vanaf 1 uur's middags.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

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

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Te koop wegens omstandighe-
den: z.g.a.n. FenderTwin Re-
verb. gitaarversterker. 130W.
ca. 2 jaar oud.
Tevens, zeer goede Music
Man gitaarversterker. 115 RP.
100W in zeer goede staat en
flightcase.
In een koop f 2500,-, p.st.
f1400,-.
Inlichtingen 05753-2254
(na 5 uur).

Te koop: alle soorten kool-
planten.
Fa. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 64.

Te koop: gasconf ektor 6000
caloriën, geschikt voor o.a. sta-
caravan enz.
Mini keukengaskachel
z.g.a.n.
Potkacheltje (allesbrander).
Eethoek, ronde tafel en 4
stoelen met rieten zitting.
Tel. 05752-2269.

WEEKENDAANBIEDING

ROZUNENBOLLEN

W/J

ERIK TER BEEST
en

GE J A H EU EN K

gaan trouwen op D. V. woensdag 2 juli om
77.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Om 15.15 uur wordt ons huwelijk kerkelijk
ingezegend in de Gereformeerde kerk te
Vorden.

Receptie van 16.45 uur tot 17.45 uur in
zaal „De Herberg".

Ons adres is:
De Bongerd 24
7251 CD Vorden.

BERT DE BROUWER
en

gaan op 4 juli a.s. trouwen in het
gemeentehuis te Vorden om J3.45 uur.

De kerkelijke inzegening door ds.
Westerink vindt plaats in de N.H. kerk te
Vorden om 14.30 uur.

Receptie van 16.15 uur tot 17.30 uur in
Hotel Bakker.

Juni 1986
Adres: Sibeliusstraat 274
7604 KL Almelo.
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Op maandag 30 juni zij n wij

THEONIJENHUIS
en

RIEKY NIJENHUIS-LIJFTOGT

25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen willen wij dit
feest vieren op 4 juli a.s. in Bar-Bodega „ 't
Pantoffeltje ", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gelegenheid te feliciteren vanaf 15.00 uur
tot 16.3O uur.

Nieuwstad 18
7251 AH Vorden.

î "> ̂ ^-> î -> <-^~-1&--1&* ^&^ -~&^ t^~> --̂ * "-̂ * i^^ <-^> ̂ ^ ^&* ̂ &' <i&~' *4r> *&< *&*> <&*> ̂ &~- ̂ ^ *&* ^&* <&** <4P*>j
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Op zaterdag 5 juli a.s. hopen wij D. V. met \
onze kinderen en kleinkinderen ons 40- §
jarig huwelijksfeest te vieren.

Tevens vieren wij het 25-jarig bestaan van
onze autorijschool "de Eendracht".

J.H. HILFERINK

A.W. HILFERINK-MENGERS

Wilt U ons komen feliciteren dan bent U
van harte welkom op onze receptie van
15.00 uur tot 16.30 uur bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

De Boonk 39
7251BTVorden.

E nzerink Transport b.v.
Op 1 juli bestaat onze zaak 25 jaar.

Wij nodigen hierbij al onze vrienden en
bekenden uit om dit op zaterdag 5 juli,
onder het genot van een drankje en een
hapje, tijdens een open huis met ons te
v/eren van 15.00 tot 19.00 uur aan de
Plagweg 14 te E moe.

Directie en medewerkers.
E nzerink Transport b. v.

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

Burgemeester Galleestraat 22

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.

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 30 juni t/m 14 juli

Dinsdag 15 juli gaan de ovens weer

aan voor dat heerlijke brood.

Warme Bakker

OPLAAT Tel. 1373

Terug van weg geweest
Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

'JAN HASSINK'
is a.s. maandag 30 juni om 7.30 uur weer

OPEN

Weet U

dat wij

TUINGEREEDSCHAP
verkopen

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen. Tel. 18411

Dorpsstraat 19-7251 BA Vorden - Tel. 05752 - 1436

ook

i

S JULI'
+J

ruime, keuze, in

n'&t voor

10% le
andere,

(al i t ae.ldt niet voor snijbloemen)

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vnj, zat 26,27,23 juni

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Heel kilo

Aardbeien
3,95

MAANDAG
30 juni

jonge
tuinboontjes

kilo

1,50

DINSDAG

1 juli

Andijvie
kilo

0,95

WOENSDAG
2 juli

Vers gesneden

zomer
rode kool

500 gram 1,25

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

n»i WH mu uiy yiij ||iii

.I^Fï. ï**^^, >=

Deze week extra voordelig

Magere baklapjes
500 gram 9,48

MAANDAG

Speklapjes Perkg. 6,98
DINSDAG

Verse worst 5oogram 4,98
WOENSDAG

Gehakt h.o.h. 500 gram 4,98

t
ïKEURSLAGER

VOOR DE BOTERHAM:
UIT EIGEN WORSTMAKERU
GEKOOKTE ACHTERHAM
100 gr
LEVERWORST aan stuk
half pond 1,98
RAUWKOST SALADE
100 gram

1.98

0,98

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - TEL. 1321

wmsm\ \

OPEN HUIS
De Openbare Basisschool
zal vrijdag 27 juni a.s.
officieel heropend worden
na de ingrijpende
verbouwing.

Iedereen is van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur!

Bouwvakvakantie

Wil diegene die nog
É|rf voor binnen en
Buiten klaargemaakt

wil hebben, en
behang nodig
hebben, dit
vroegtijdig

bestellen, want de
vakantie staat weer

voor de deur.
U kunt nog

bestellen tot en met
woensdag 9 juli

1986.

Schildersbedrijf
UITERWEERD BV

Meester schilders
Ruurloseweg 35, Vorden

Tel. 05752-1523.

Caravanstalling •
Inl. K. Meenink.
Maandagweg 3, Vorden.
Tel. 05753-7321.

Laat Vorden
maar komen!
R u itspij kerbroek
(bandplooi,
geweven ruit)
normaal 69,50

Gebleekte spijkerbroek
normaal 69,50

ACHTER DE KERK

KERKPLEIN - RUURLO

Tien jaar Normaal in Toldijk
bij Flophouse

1. Vrijdag 27 juni

NORMAAL

2.

Voorverkoop a f 1 5,- bij:
Café "De Zwaan", Hengelo; café "Sesink" Baak; café "De Engel", Steenderen;
café "'t Winkeltje", Zutphen; café "De Herberg", Vorden;
platenshop Sutterland, Doetinchem; Jeugdsoos Flophouse.

Zondag 29 juni

met deKOFFIECONCERT
GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
AANVANG 11.00 UUR.
Voorverkoop café "De Engel", Steenderen; café "De Herberg", Vorden;
café "Sesink", Baak; Jeugdsoos Flophouse.



Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: zwart lederen porte-
monnee inh. f35,- en foto; antenne-
sleuteltje; bruine portemonnee; bos
sleutels met label "AN"; 13 runderen
(pinken); verzekeringsplaatje WFB-
294; bankbiljet f 100,-; jong grijs poes-
je; fietssleutel nr. 12; fietssleutel met
hangertje Slotboom; bastaard hond,
zwart/bruin/wit; 2 giropasjes t.n.v.
Smit en of Batema; leeg fotorolletje.
VERLOREN: 2 regenpakken, rood en
blauw; lederen schooltas, bruin met
rekenmachine en sportkleding; brui-
ne portemonnee inh. f200,- en pasfo-
to; sleutelbos met label "S"; blauw re-
genpak; 2 sleutels aan ring; sleutelbos
met lederen stuk; groen rose Collie
(dwerg papagaai); klein tasje met sleu-
tels; crèmekleurig vest met korte
mouw; rood zijschild van motor met
letters DR; fotorolletje Fuyi in rolletje
van Hema; oranje kokertje aan nylon
touwtje inh. klein geld; tabakzak;
bruine portemonnee inh. f20,-; rode
kater; bouvier, zwart met gecoupeer-
de oren en staart; bruin lederen porte-
monnee inh. f45,-; los geld, legitima-
tiebewijs, rabobankpasje en auto sleu-
tels; sleutels aan groene hanger "Ga-
rage Bloemenkamp Doetinchem".

Rode Kruis collecte
geslaagd
De collecte ten bate van het Rode
Kruis heeft in Vorden het mooie be-
drag opgebracht van f 10.852,- (1985:
9.912,-). Ook dit jaar weer hebben de
Vordense bedrijven de actie gesteund.
De jaarlijkse collecte is één van de be-
langrijkste financiële pijlers van het
Rode Kruis.

Alle gevers, geefsters, collectanten en
zij die op andere wijze aan het welsla-
gen van deze collecte hebben meege-
werkt:
HARTELIJK DANK.

Oud-papier aktie
Door omstandigheden zal als gebrui-
kelijk de laatste zaterdag vanjuni door
s.v. Ratti geen papier worden ingeza-
meld. In tegenstelling tot andere jaren
zal dit jaar echter wel de laatste zater-
dag van juli worden benut en komen
de Rattianen dan langs voor het inza-
melen.

Geslaagd
Gert Grooters en Jan Nijhuis slaag-
den 21 juni aan de HTS te Arnhem als
werktuigbouwkundig ingenieur.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofïeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JUNI
27 „Open Huis" Openbare Basisschool
29 „De Snoekbaars" Seniorwedstrüden

Gorssel/Lochem/Laren/Vorden

JULI
4 Medlertolfeesten
5 Medlertolfeesten
5 Pretty markt

Zwem- en Polover. „Vorden '64"

AUGUSTUS
2 „De Snoekbaars" seniorwedstrijden

10 „De Snoekbaars" seniorwedstrijden
Vorden/Hengelo

13 Kindervakantiespelen
14 Kindervakantiespelen
15 Kindervakanüespelen
31 „De Snoekbaars" seniorwedstrijden.

IN VOGELVLUCHT

• Schiphol-vervoer met
taxibedrijf Dusseldorp

Lichtenvoords taxi- en ziekenver-
voersbedrijf Dusseldorp heeft haar
vervoersactiviteiten uitgebreid met
het opzetten van een zgn Schiphol-
lijn.
Het taxibedrijf doet dit, als eerste en
enige in deze regio, voor vakantie- en
zakenreizigers die hun reis hebben ge-
boekt bij een twintigtal reisbureaux
c.q. banken. De reiziger kan zowel 's
nachts als overdag van huisadres met
een taxi worden afgehaald en met
eventueel meerdere reizigers naar
Schiphol gebracht worden.

Bij terugkomst staat de taxi weer op
Schiphol te wachten om hen weer
naar huis te brengen. Zo heeft men
geen last van extra lange wachttijden,
geen gesjouw met zware koffers en
hoeft men ook geen familielid lastig te
vallen. En bovendien geen parkeer-
problemen. Een paar weken lang par-
keren op Schiphol brengt namelijk
niet alleen de nodige risico's zoals het
onbewaakt parkeren, maar ook de no-
dige kosten met zich mee.

Kortom: Met een Schiphol-ticket van
taxibedrijf Dusseldorp heeft men een
compleet thuis-uit-thuis pakket in
handen, welke nog goedkoper is dan
men denkt.

Boeken kan men ook rechtstreeks via
het kantoor van taxibedrijf Dussel-
dorp of bij de Rabobanken Vorden,
Ruurlo en Hengelo Gld.
(Zie advertentie).

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht St. Quentin, d.d. 14-6-
1986: D. de Beus 1,8; H. Boesveld
2,3,6; G. Nekkers 4; A. Sterkeboer 5;
JA. Eulink 7,9; J.J. van Gijssel 10.

Wedvlucht Oreans d.d. 14-6-1986: J.A.
Eulink 1,4,6,9; H. Nijhuis 2,10; A.
SterkehDer 3; H. Boesveld 5; D. de
Beus •w. Bosvelt 8.

• Geslaagden R.K. School voor
Techniek en Ambacht

Namen en woonplaatsen van de leer-
lingen die het diploma behaalden in
ons verspreidingsgebied van Contacft
Mechanische techniek: Lochem: W.
Vossebelt; Ruurlo H. Tragter; Varssel
A.M. Firing.
Bouwtechniek diff. timmeren: Ruurlo,
A. Ribbers.

Bouwtechniek, diff. metselen: Vorden,
J. Wiltink.
Consumptieve Techniek: Lochem,
E.H.G. Dieperink; Ruurlo, C.M.M.
Ernst, R. van Wessel.
Mechanische techniek, art. 31: Henge-
lo Gld. R.G.W.M. Sueters; Ruurlo, A.
Wesselink; Vorden, MJJ.Th. Sueters.
Bouwtechniek, diff. timmeren, art. 31:
Mariënvelde F.P.M. Storteler; Ruurlo

E.J.B. Geverink.
Bouwtechniek diff. metselen, art. 31:
Halle, A. Olthuis, G.J. Wolsink; Ruur-
lo H.J. Groot Bramel, F.G. Hukker,
J.G.H. Visschers; Velswijk A.G. Bik-
kei.
Consumptieve techniek, diff. Brood-/
Banketbakker! art. 31; Ruurlo: R.W.J.
Hendriksen, M. ter Maat, M.G.J. Na-
les. Veldhoek: H. Vink.

U zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap,
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende" gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

bodeoa

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

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

KNIPTIP (g)
Een sterke draagriem voor uw camera
is in deze tijd, waarin je extra op je
spullen moet letten, geen overbodige
luxe.

Zomermode
voor sport en vrije tijd
dames en heren shorts
polo en baretta shirts
pullovers en spencers
heren en jongens
zwemslips

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
\lrtdt JorltrtflrnJI

ZUTPHENSEWEG -VORDEN

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 - varctaa- telefoon 05752-1404

KLEURENFOTO'S

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

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

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en
nabestellingen levert Fotohome voor 85 cent
per afdruk. Profiteer ook van onze ontwikkei-
service en breng uw filmpje snel naar uw
Fotohome-dealer. Die kan u ook alles vertellen
over 30% grotere foto's voor een
dubbeltje meer per foto. UW GARANTIE DAT UW FOTO'S WORDEN

AFGEDRUKT OP KODAK PAPIER
James Wattweg 68,

Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:
Sig. Spec. Braam
Sig. Mag. Tante Pietje

Burg. Galleestraat 1Oa, Vorden

Dorpsstraat 17a, Ruurlo

Een echte
blij de tijd fiets

Topper
De "alle maten" fiets door zijn
vele verschillende frame- en
wielmaten. Dus voor groot

en klein. Met roestvrijstalen
eigen, zijreflektie,

een exclusieve kunst-
stof koplamp en
veiligheidsslot.
Terecht een
Topper!

TOPPER Vanaf 589,-
FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

/TicHTine
DORP/CEflTRUfïl

Het Dorpscentrum heeft plaats voor een

medewerker in algemene dienst
voor minimaal 20 uur per week.

Funktie: het verrichten in onregelmatige
diensten van alle voorkomende werkzaam-
heden bij de exploitatie van het Dorpscen-
trum. Eisen: goede contactuele eigenschap-
pen; ervaring in het serveren strekt tot aan-
beveling, doch is niet vereist; leeftijd vanaf
18 jaar. Salaris: volgens bestaande regeling.

Sollicitatie-brieven binnen 10 dagen te rich-
ten aan de beheerder L. Bos, Raadhuisstraat
6, 7251 AB Vorden. Te. 05752-2722.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast.
Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Dinxperlo.
Tel. 08355-1177

Moezelvakantie
Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte CARAVANS met
grote voortent. Op Camping
Pommern a.d. Mosel in het
prachtige Moezeldal in Duits-
land, 8 km van Cochem.
Nog maar enkele weken vrij.
FAM. LOVINK,
Thorbeckestraat 22
7021 AX ZELHEM.
Tel. 08342-1548.

Vanwege a.s. vakantie

EXTRA KORTING
op veel produkten uit eigen bakkerij.

Profiteer ervan
WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U Tel 1373

weet u....

dat de meeste brandwonden thuis ontstaan,
dat dit per jaar ca. 100.000 keer gebeurt,
dat kinderen van 0-4 jaar vaak slachtoffer zijn van heet-water verbrandingen

(thee, koffie, soep e.d.),
dat ca. 4.000 mensen ten gevolge van brandwonden in het ziekenhuis

worden opgenomen,
dat velen van hen daarna nooit meer "de oude" zijn,
dat brandwonden te voorkomen zijn,
dat .. dat zelfs vrij eenvoudig is,
dat de NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING daarbij helpt!

Als u dat allemaal weet, dan helpt u mee!



CONTACT
VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 26 juni 1986

48e jaargangnr. 13

Stichting Sociaal Kultureel Werk
wordt ontbonden
Het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk te Vorden heeft het gemeentebestuur schriftelijk
op de hoogte gesteld dat de Stichting per 30juni aanstaande zal worden ontbonden. De oprichters van
de "Stichting Sociaal Kultureel Werk in Vorden" stond het doel voor ogen om het sociaal kultureel
werk te behoeve van de inwoners van Vorden te bevorderen. Voor het stimuleren, coördineren en or-
ganiseren van het werk werd op l september 1982 een beroepskracht aangesteld.
Deze beroepskracht heeft veel tijd en
energie moeten besteden aan het ver-
krijgen van de noodzakelijke midde-
len. In de herfst van 1984 bleek de fi-
nanciële basis definitief onvoldoende
en werd de beroepskracht op zijn ver-
zoek per 31 december 1984 ontslag
verleend.

Initiatieven
Gebaseeerd op het beleidsplan van ju-
ni 1984 had de Stichting inmiddels en-
kele initiatieven genomen zoals deel-
name aan het projekt "Mensen zon-
der Werk", het bijdragen aan de ont-
wikkeling van het zogenaamde oude-
renbeleid, waarvoor wordt gestreeft
naar een vorm van overleg en samen-
werking. Tevens werd een filmhuis ge-
sticht die eenmaal per maand films in
Vorden vertoond.
Toen de beroepskracht wegviel moest
het bestuur zich bezinnen op de mo-
gelijkheden van voortzetting van de
Stichting. In november 1984 gaf het
bestuur aan in 1985 de lopende zaken
te zullen blijven behartigen en om
daarna op grond van de verkregen er-
varingen tot een definitief besluit te
komen.
In deze periode werden initiatieven
genomen zoals de Kindervakantie-
spelen, filmhuis en het ouderenwerk.
In overleg met het gemeentebestuur
werden deze in 1985 min of meer als
zelfstandige projekten voortgezet,
waarvoor het Stichtingsbestuur
"slechts" als verantwoordelijk bemid-
delaar optreedt.
Het bestuur van de Stichting Sociaal
Kultureel Werk bestaat uit vertegen-
woordigers van het georganiseerd

jeugd- en jongerenwerk te weten Jong
Gelre, jeugdclub Vorden/Kranen-
burg, de gereformeerde Jeugdraad, de
Stichting Jeugdsocieteit Vorden en de
David G. Alfordgroep. De aangeslo-
ten jeugd- en jongeren organisaties
zijn volgens de Stichting inmiddels
volwassen geworden en kunnen auto-
noom voortbestaan.

Gemeentebestuur
De Stichting is van mening dat de be-
hoeften in de Vordense samenleving
beter gepeild moeten worden, dan
waartoe dit bestuur in staat is. De ge-
dachten over de toekomst van het so-
ciaal kulturele werk en de struktuur en
de organisatie daarvan zijn ter bespre-
king bij het gemeentebestuur inge-
bracht.
De Stichting dacht daarbij aan een
overkoepelende organisatie en een
meer beleidsgerichte deelname van
de daaraan deel te nemen zelfstandige
verenigingen. Het gemeentebestuur
zou daaraan een aanzet moeten ge-
ven. Aan een voorlopige verkregen
toezegging is volgens de Stichting
door het gemeentebestuur geen ge-
volg gegeven.

Na grondige overweging heeft het be-
stuur van de SKW unaniem besloten
de Stichting te ontbinden. De heren
B. van Tilburg en Th. Beek zullen de
"lopende zaken" verder afwikkelen.

De boeken en bescheiden wil men bij
het gemeentebestuur onderbrengen.
De kantoorinventaris is beschikbaar
gesteld aan de aangesloten en nog ak-
tieve jeugdorganisaties.

Als gevolg van de ontbinding van de
Stichting verdwijnt daarmee de
rechtsvorm, die het projekt filmhuis
voor zijn voortbestaan behoeft. Het
gemeentebestuur heeft nog geeq be-
sluit genomen de technische voorzie-
ningen te subsidieren, waarmee werd
beoogd aan de terechte voorschriften
van brandveiligheid te voldoen, ten-
einde het filmhuis na l juli 1986 in de
huidige lokatie te kunnen blijven
voortzetten.
Evenmin, zo stelt het bestuur van het
SKW, is antwoord verkregen op het
verzoek voor bijdrage in het tekort
van de exploitatiekosten over het
tweede halfjaar 1985 (ad. f928,65).
Het Stichtingsbestuur stelt daardoor
vast dat voor het filmhuis de zelfstan-
dige rechtsvorm, alsmede de struktu-
rele en financiële basis ontbreken. Op
deze gronden wordt het aangaan van
nieuwe verbintenissen voor het ko-
mende halfjaar voor de projektgroep
problematisch en zal het projekt per l
juli aanstaande moeten worden
beëindigd.
Het bestuur acht een gestruktureerde
aanpak van het ouderenbeleid drin-
gend en noodzakelijk. Als een speci-
fieke aktiviteit is het "ouderenbeleid"
echter te beperkt om het voortbestaan
van de Stichting te rechtvaardigen.
"De vele voorbeelden en aktiviteiten
in andere gemeenten en het inmid-
dels verschenen provinciaal ontwerp-
plan "Zorg uttr Ouderen" te behoeve
van het flü^eren Ouderenbeleid,
ondersteunen de zienswijze zoals wij
die eerder aan het gemeentebestuur
voorlegden", zo schrijft het bestuur
van de Stichting Sociaal Kultureel
Werk aan h^fcpllege te Vorden.

FNV belet poloclub
goederen op te halen
In verband met de sluiting van de "Kringloopwinkel" in Vorden, heeft
het college van BenW besloten de nog aanwezige spullen aan de
zwem- en poloclub "Vorden '64" te schenken. Deze vereniging kan
dan trachten deze artikelen op de jaarlijkse Pretty markt te verkopen.

Toen afgevaardigden van de poloclub
zaterdagmorgen bij het voormalige
jeugdcentrum arriveerden teneinde
de goederen op te halen vonden zij de
deur "gebarricadeerd".

De FNV afdeling Vorden verhinderde
middels een tweetal "geparkeerde"
auto's dat de spullen meegenomen
konden worden.
De reden tot deze barricade was het
bezwaar dat de FNV had, dat het ge-
meentebestuur spullen die gemaakt
zijn door "De mensen zonder werk"
zomaar weggeeft. Dit is volgens de
FNV een emotionele misgreep van de
eerste orde.

De mensen van de polovereniging
hebben zaterdagmorgen gewoon
rechtsomkeert gemaakt. Inmiddels
hebben zij het college laten weten de
goederen alsnog te willen accepteren
wanneer "De mensen zonder werk",
het daarmee eens zijn.

Volgens de heer H. van Woudenberg,
de gemeentelijke maatschappelijke
werker, blijven de goederen op dit mo-
ment gereserveerd voor de poloclub.
Wel zal het college zich nog nader
over de ontstane situatie beraden.

Dat de Kringloopwinkel is gesloten is
volgens de heer van Woudenberg een
voor Vorden gunstige ontwikkeling.
"Het aantal langdurige werkelozen is
gelukkig teruggelopen. Inmiddels
hebben de meesten een definitieve of
tijdelijke baan gevonden. Er bleef nog
één man over. Voor het college aanlei-
ding om te besluiten de kringloopwin-
kel in voorbereiding te sluiten", aldus
de heer van Woudenberg.

Kritiek van plaatselijke
FNV op wethouder
Het afdelingsbestuur van de FNV te
Vorden heeft de raadsfrakties in Vor-
den een brief geschreven, waarin zij
stellen vernomen te hebben dat de
verzamelde en opgeknapte spullen
waar de "Mensen zonder werk" heel
wat uren ingestoken hebben, wegge-
schonken worden (Zoals bekend is de
Kringloopwinkel voor deze "Mensen
zonder werk" inmiddels gesloten).
Volgens het FNV bestuur in haar
schrijven, zouden de bewuste goede-
ren ten goede komen aan de waterpo-
lovereniging "Vorden '64" die ze via
de jaarlijkse Prettymarkt ten gelde
zullen maken.
"Iemand die ooit wel eens iets met
zijn handen gemaakt heeft zal kunnen
begrijpen dat dit een emotionele mis-
greep van de eerste orde is", aldus een
passage uit deze brief.
Deze brief kwam woensdagavond ter
sprake in de commissie Welzijn. Zo-
wel de heer E. Brandenbarg (WD)
alsmede de heer O. Wempe (PvdA)
wilden nadere informatie van de wet-
houder. Wethouder Geerken deelde
evenwel mede dat hem tot op heden
geen brief van het FNV had bereikt.

Ook de heer Lichtenberg (CDA) stel-
de een dergelijke brief niet ontvangen
te hebben. Wel zegde de heer Geer-
ken toe dat hij, wanneer hij van het
schrijven kennis heeft genomen, hier-
op nader in de commissie te zullen te-
rugkomen. Het FNV wilde weten of
de bewuste goederen zomaar aan een
vereniging geschonken kunnen wor-
den.

Avondorientatie-
wandeling trok veel
belangstelling
De Oranjecommissie Medlertol kan
weer op een geslaagde avond terug-
zien. De wandelaars konden weer ge-
nieten van de mooie omgeving en van
het prachtige wandelweer. De wan-
delroute ging door de omgeving van
de Wiersse en het Medler. De voorzit-
ter Hendriksen ging om 23.00 uur
over tot bekendmaking van de win-
naars. Uit de bus kwam met de minste
strafpunten de heer en mevr. Lam-
mers,Zutphensewegmet31 strafpun-
ten.
2. Groep Teun Brummelman; 3.
Groep Andre KI. Geltink; 4. Groep
Reinier Gr. Neulend; 5. de heer en
mevr. Bosch.
En de poedelprijs ging naar groep Erik
Dimmendaal met 188 strafpunten. De
voorzitter dankte iedereen voor de be-
langstelling en hoopte ze weer te kun-
nen begroeten op het Oranjefeest op
vrijdag 4 juli.
De lesel Kapel uit Doetinchem met
de bekende Egelander muziek en met
Huus Kets Manus als conferencier.
Zaterdagmiddag bij de Volksspelen en
's avonds is er een groot bal in de feest-
hal met muziek van het Madigo Com-
bo.

De afdeling Vorden van de N.B.v.P.
heeft dezer dagen een excursie ge-
maakt naar de Mepal in Lochem. Hier
kreeg men een dia-voorstelling alsme-
de een uitleg over het bedrijf. Na een
korte rondleiding door de fabriek was
er onder het genot van een kopje kof-
fie gelegenheid tot het stellen van vra-
gen.

Een paar dagen later kwamen de da-
mes alweer in aktie. Ditmaal voor een
fietstocht door de omgeving van Vor-
den, Lochem en Barchem. Bij de
Zwiepse Molen werd gepauzeerd.

(Buiten verantwoording
van de redaktie).

Aforismen allerlei
VERWEND: Misplaatste liefde
kweekt verwende kinderen. Een wel-
vaarts-staat vertoont er de typische ge-
breken van bij hele volksstammen
(HvD).
BAARD: Sommigen doet een baard
op een heilige lijken, anderen op een
wijze, - er is geen enkel bezwaar tegen,
maar velen doet een baard op een
struikrover lijken; als dit het geval is,
luidt mijn advies: scheer hem er ogen-
blikkelijk af, er gaat geen heilige mee
verloren, maar misschien is er een wij-
ze mee gewonnen (HvD)
ARMOEDE: Armoede kan heel mooi
zijn in gedichten maar heel kwalijk in
huis; mooi in spreuken en in preken,
maar heel kwalijk in het werkelijke le-
ven (H.W. Beecher).
ARBEID: Gestadigde arbeid komt
alles te boven (Vergilius).
APEN: Ze zien er, heel verstandig,
vanaf om te gaan praten, misschien
wel uit vrees dat ze anders aan het
werk worden gezet om hun brood te
verdienen (Kenneth Graham).
APEN II: Leren lezen is een gunst van
God, het is een aap niet gegund, want
de mens is van Gods geslacht (HvD).

Henri van Dorsten.

Bakfïetsenrace
In samenwerking met de plaatselijke
VW organiseert Wim Oldenhave za-
terdagavond 19 juli een bakfïetsenra-
ce in Vorden. Deze race wordt gehou-
den rondom het grasveld in het cen-
trum van het dorp. Deelname is voor
iedereen mogelijk.
Wim Oldenhave verwacht zo'n 30
teams. (Elk team bestaat uit vier man-
nen of vrouwen). "De Achterhoekse
Bakfietsenorganisatie komt al met 21
teams aan de start. Er word^fclgens
een bepaald klassement gereoW. Elke
race bestaat uit een wedstrijd van ze-
ven minuten en 2 ronden. Hebt U
geen bakfiets, geen enkel probleem.
Bel Wim Oldenhave (05752-U28) en
voor een bakfiets wordt gez^B. Te-
vens kan men tot 12 juli bij hem opge-
ven. Oldenhave stelt zelf twee wissel-
bekers beschikbaar, onder meer één
voor de beste plaatselijke ploeg. Om
mee te doen moet men tenminste 16
jaar zijn.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de bi-
bliotheek in de afgelopen periode.
Céline, L.F. "Het leven en werk van
Philip Semmelweis"; Schuppens, van.
"Nederland 5 km per uur"; Verheul, K
"Kontakt met de vijand"; Jong, J.A.
de. "Gras: cultuur en conservering";
Vries, E. de "Reclamedrukwerk ma-
ken"; Fleming, I. "Kalm aan mr.
Bond"; Catalogus van de postzegels
van Nederland enz.; Hoorn, M. va.
"Grenzeloos geluk"; Overeem, J. "De
hoeve bij Grijze Veen"; Bradford, Ba-
bara Taylor "Koester mijn droom";
Carter, P. "Het zwaard van de Islam";
Kellendonk, F. "Mystiek lichaam";
Rubens, B. "Van de dode niets dan
goeds"; Westhoff, H. "Natuurlijk ge-
boorteregelen in de 20e eeuw"; Ro-
senboom, Th. "Vriend van verdien-
ste"; Schouten, D. "Muzelmannen";
Altmann, Th. "Moord op kersta-
vond"; Fernandez Dantos, J. "Buiten
de muren"; Engelen, W. van. "Op safa-
ri door de Atari"; Prüller, H. "Grand
Prix story '85"; Bijstand: een recht;
Plusser, D. "Jezus"; Geel, V. van "Sta-
gebegeleiding"; Oss, F. van 'Textiel
kleding, mode, van producent naar
consument"; Mane, H.P. van. "Kasper
Hauser"; Duzee, L. "In de schaduw
van de overwinning"; Bradford, S. "De
Borgia's"; Zwier, G.J. 'Witte heksen";
Woelre, J. "Mijn zoon is verslaafd";
Jackson, A. en D. Day "Handboek re-
paratie en onderhoud van dierbare
dingen"; Gezinsgeschiedenis, 4 eeu-
wen gezin in Nederland"; Kooten, K.
van. "Meer modernismen"; Lam-
mers, FJ. "Beatrix Regina 1986"; V^/a\-
lace, A. en B. Henkin "De geest ge-
neest"; Jaarboek Achterhoek en Lie-
mers 1986; Hofstra, J.W. "Vanavond
om een uur of acht"; Wijnaendts van
Resandt, W. "Op zoek naar onze voor-
ouders"; Atoomproeven, de Pacific,
nucleair paradijs.

Touwtrekvereniging
Diverse verenigingen, bedrijven, za-
ken hebben reeds inschreven voor de
jaarlijkse touwtrekavond, te organise-
ren door de Touwtrekvereniging Vor-
den. Om het kampioenschap van Vor-
den zal worden getrokken op woens-
dag 9 juli a.s. Plaats van handeling is
de sportweide rondom de accomoda-
tie van de vereniging aan de Ruurlose-
weg 110.
Deelnemers moeten economisch ge-
bonden zijn of afkomstig zijn uit Vor-
den. Een ploeg bestaat uit zeven per-
sonen en een leider. Er wordt getrok-
ken met zes personen. Er kan dus ge-
wisseld worden, echter alleen bij een
nieuwe trekbeurt.
Nieuw is dit jaar de instelling van een
aparte afdeling voor dames. Een da-
mesploeg bestaat uit zes dames plus
een leider. De dames trekken met een
ploeg van vijf.
Het bestuur hoopt dat dit jaar veel

buurtvereniging, verenigingen naast
de bedrijfsploegen zullen inschrijven.
Secretaris: M. Engel, Julianalaan 23
zal U gaarne inschrijven. De inschrij-
ving sluit op l juli.

Jeugdwielrennen
Afgelopen zondag 22 juni is de jeugd
van de wielrenvereniging R.T.V. Vie-
rakker/Wichmond naar Arnhem ge-
weest om daar een district wedstrijd te
rijden, die was georganiseerd door de
wielrenvereniging R.E.T.O. uit Arn-
hem.
De jeugd uit Wichmond heeft daar
zeer goed gereden. Bij de 11 jaar was
Michel van de Aar het snelste Ie; Ed-
win Maalderink eindigde als 6e.
12 jaar Maureen Homrighausen 8e;
SifraWaarlo lle.
13 jaar Luco Zonneveld 22e.
10 jaar Marjan de G reef 5e; Karin
Homrighausen lle.

Volleybalvereniging "Dash"
bezorgde 600 mensen een
sportief maandje
De Vordense Volleybalvereniging "Dash" heeft de afgelopen we-
ken weer een boel Vordenaren in de gelegenheid gesteld op een
recreatieve wijze volleybalsport te bedrijven. Zestig ploegen (ruim
600 deelnemers/sters) kwamen tijdens dit grote stratenvolleybal-
toernooi in de sporthal het Jebbink in aktie.

Zaterdagmorgen werd eerst nog een
restant van de wedstrijden uit de voor-
rondes afgewerkt, waarna een begin
kon worden gemaakt met de kwartfi-
nales.

De uitslagen waren hier: Gems - Bes-
te Burenclub (BBC) 2-0. Delden - Sor-
bo l-1 (Sorbo wint dankzij beter setge-
middelde); Harten Zes - Amro 0-2;
PTT - Monday Stars 2-0.

In de halve finale speelden Amro en
PTT met 1-1 gelijk (Amro won dank-
zij setgemiddelde). Sorbo won met 2-
0 van de Gems.

Het was tenslotte het team van de
Amro-bank dat met de hoogste eer
ging strijken. Het was een uitermate
spannende strijd, die eindigde in 1-1.
Een derde set moest de beslissing
brengen. Amro bleek over de minste
zenuwen te beschikken en mocht zich
kampioen van Vorden noemen.
De strijd cm de derde plaats tussen
PTT en de Gems werd in het voordeel
van de PTT beslist. Na afloop van dit
sfeervolle toernooi reikte de voorzit-
ter van Dash de heer Henk Groenen-
dal de prijzen uit, waarbij hij alle me-
dewerkers en deelnemers dank bracht
voor het sportief verlopen toernooi.

Vrydag 27 juni a.s.

Officiële heropening
Lagere Dorpsschool
Vrijdagmiddag a.s. zal Burg. Mr. M. Vunderink het bord onthullen
met het opschrift "Dorpsschool - Openbare Basisschool". Daarmee
wordt dan op officiële wjjze aangegeven dat de openbare dorpsschool
is verbouwd tot basisschool. Een verbouwing in twee fasen, waar in ja-
nuari j.l. mee is gestart.
"Blij toe want het was voor het onder-
wijzend personeel soms moeilijk wer-
ken", zo zegt het hoofd van de school
de heer H. van Meerem.
"Ik moet er echter bijzeggen dat er in
de afgelopen maanden goed overleg is
geeest met aannemer Bargeman.
Men heeft vooral bij de "zware ge-
reedschappen" zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de lessen op
school. Met andere woorden men
heeft zoveel mogelijk getracht het
"storen" tot het uiterste te beperken",
zo zegt van Meerem.

Gemeenschapsruimte
De verbouwing is al direkt zichtbaar
aan de oostzijde van de school, waar
de muur bij de ingang is "recht" ge-
trokken. In de school zelf is een leslo-
kaal omgebouwd tot gemeenschaps-
ruimte. Deze ruimte doet op dit mo-
ment nog als klaslokaal dienst maar
zal met het nieuwe schooljaar ge-
bruikt worden als een ruimte waar
speciale bijeenkomsten kunnen wor-
den gehouden.
Denk b.v aan vergaderingen .met ou-
ders, het geven van een film of b.v als
ruimte waar de kinderen kunnen oe-
fenen voor de jaarlijkse musical avon-
den. De gehele school is voorzien van
vloerbedekking, terwijl voor alle loka-
len nieuw meubilair is aangekocht.
Aan de achterzijde van de school zijn
enkele berghokken weggebroken. De
ruimte die hier is ontstaan, wordt on-
der meer voor handenarbeid gebruikt.

De toiletten in de school zijn gemo-
derniseerd. In alle gangen zijn nieuwe
plafonds aangebracht. Tevens is de
keuken vergroot. In de gemeen-
schapsruimte kan men met een vaste
trap naar boven naar een ruimte waar
de lesmaterialen worden opgeslagen.

Specifiek voor de groepen l t/m 3 is er
aan de achterzijde van de school, waar
vroeger de eerste klas was gehuisvest,
een speellokaal gekreëerd. Buiten de
school treft men een zandbak met
daarachter een bergruimte voor de
schepjes, de harkjes e.d.

Peil handhaven
De school telt mometeel 164 leerlin-
gen. Er zijn zeven vaste leerkrachten
en een vakleerkracht die de ADV-
uren opvangt. De heer van Meerem
heeft goede hoop dat de school de ko-
mende jaren op hetzelfde leerlingen-
aantal kan blijven zitten.

Tijdens de openingsdag zullen de kin-
deren nauw bij de opening worden be-
trokken. Zo is er een ballonnenwed-
strijd op touw gezet. Er komt een goo-
chelaar, terwijl er op het' schoolplein
een groot ganzebordspel wordt ge-
speeld.

Verder staat er een playbackwedstrijd
op het programma, terwijl er indien de
weersomstandigheden het toelaten
op het schoolplein gezamenlijk de
broodmaaltijd zal worden genuttigd.
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Huur
Steam

•n reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

MirterStaamiitihuurbij:

_J H E LM l N K
VOHIUN Z iJTPHLMStWEG IEL 05752 1514

Vanaf dinsdag 1 juli gaan onze restanten
zomerschoenen voor

bijzonder
lage prijzen

de deur uit

Zoals bijvoorbeeld:

Jacobs sandalets
vanaf

Anita pumps
vanaf

49,-
39,-

Cristall
sandalen vanaf 125,-

49,-

l

Piedro sandalen
vanaf

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

DE OCCASION DIE U ZOEKT
STAAT BI J:

•ROOI , UXI49 , _ »

AUTOBEDRIJF TEGER BV
Stationsstraat 18
05735-1426
Ruurlo aaaa

Zwiepseweg 25
05730-1480
Lochem

Fiat Regata 85 S, groen metaal 1984
Fiat Panda 45 S, 30^000 km 1983
Fiat Panda 34, rood 1985
Fiat Panda 45, blauw 1985
Fiat Panda 45, wit 1982
Fiat Uno 45, wit 1984
Fiat Uno 55, beige 1983
Fiat Ritmo 65 L, oranje 1981
Fiat Ritmo 60, blauw 1983-1984-1985
Fiat Ritmo 85 S, zilver met 1982
Fiat Ritmo 70, rood 1984
Fiat 133, rood, APK-gekeurd 1974
Fiat 127 1050, rood 1980
Fiat 127 900, spec., rood 1982
Fiat 131, zilver met 1982
Fiat 128, rood 1977
Fiat 500, APK-gekeurd 1975
Volvo 66 Stat. 1978

Mitsubishi Colt GLX, bruin met 1981
Honda Civic, 4-drs., geel 1979
Peugeot 305 GR, grijs met.,
APK-gekeurd 1978
Lada 2105 1300, rood 1982
Suzuki Alto, 3 drs., rood 1983

Officieel A PK-station
Officieel Fiat-dealer
voor Ruurlo, Lochem
Hengelo (Gld.), Borculo

J' l Gebruikte wagens
/ plus systeem

Huur 'n Fiat v.a. f 25,- per dag

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Schooltassenreparatie
Gebracht voor 23 juli, gega-
randeerd op tijd voor het nieu-
we schooljaar klaar.
SCHOEN MAKERIJ

VISSER
Raadhuisstraat 18, Vorden.

Te koop: Alle soorten kool
en preiplanten, selderie,
peterselie, sla, andijvie,
rode biet, knolraap, bies-
look en koolrabieplanten.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.
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He ene hypotheek
is de andere niet..

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele ext ra s In vi|l modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marren
ZUTPHENSEWEG - VOROEN

uw v-kman
-1 van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI • TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

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

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

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

Bij de bank met de Ê
kunt u kiezen.

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-33 00

b.g.g. 1256
Hyundai dealer

Nergens
voordeliger

Staalgordel radiaalbanden
van o.a.: VIKING, CONTI-
NENTAL, VREDESTEIN.

MICHELIN, STOMIL
135 SR-12 62,00
155 SR-13 82,50
145 SR-13 73,65

185-70 SR-13 94,00
Prijzen incl. btw en montage

ACCU'S EN
SCHOKBREKERS

DESSO DOET MEER MET WIJT
ZOALS TOT 7JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE

Laat U de uitgebreide kolloktie tonen en
een goed advies geven door

interieuradviseur

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

VOORLICHTING
AAN DE JEUGD IS

HOOGNODIG

Socutera. 2 juli,
Ned. l, 20.23 uur

t>NCA
Nationale Co

hrl Alcoholisme n
uiderr verslavingen

WilliMii H;irriilM : lïr.vhl.
Telefoon 0:10-71 li'OO

STUNTMAN
OTTEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

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

OTTEN houdt van stunten.
En dan niet zomaar stunten,

nee, hij houdt van krakers
van stunts. En u kunt van

die stunts profiteren!
Wat gaat OTTEN doen?

Op vrijdag 27 juni a.s. gaat hij
om precies 13.30 uur één zitkombinatie
„wegstunten". Een 3,1,1 - kombinatie in
stof, voor de prijs van slechts / 1365,00.

Ja, u leest het goed:

bankstel
(geen inruil mogelijk)

Dat bankstel kan voor u zijn, als u op tijd
bent. En contant betaalt. Wees er dus bij!

1365,-

Nog een stunt van OTTEN. Maar dan op zaterdag
28 juni a.s., om 13.30 uur 's middags. Dan geeft

OTTEN weer een klant een kans op extra voordeel.
Kans om één 3,1,1- kombinatiein mohair in handen

te krijgen. En dat voor maar ƒ 1550,00.
Het staat er echt:

bankstel
(geen inruil mogelijk)

Grijp die kans, kom als eerste de verkoophal
binnen die zaterdagmiddag!

155O,-

Mochten deze stunts aan u voorbij gaan, omdat u op die dagen te laat bent, wees dan niet boos of
verdrietig. Ga dan toch in de verkoophal kijken. Daar staat een prachtige sortering meubels. En u

zult zien dat de prijzen dèarvan ook wel stuntprijzen genoemd mogen worden! Verrassend voor u.
-• Trouwens, voor iedere bezoeker is er een verrassing.

e\/||O .•!/*£ Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
$6' Stoelen, tafels, fauteuils, bankstellen, kasten, bedden in de verkoophal, in de

fabriek, van

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Kleine prijzen voor het reizen
Modecentrum

Ruurlo

KINDERAFDELING:
Alle broeken v.a. 25% korting
Sweatshirts 25% korting
Kinderjacks radicaal afgeprijsd

HERENAFDELING:
Poplinpantalons v.a. 49,-
Overhemden korte mouw 24,50
Overhemden lange mouw 39,-
Katoenen sportsokken 3 paar 10,-

DAMESAFDELING:
Japonnen v.a. 69,
Rokken v.a. 69,-
Blouses v.a. 49,

Op de totale
Emanuelle kollektie

25% korting

l

Schiesser slips 12,95
Schiesser hemden 12,95

Katoenen herenslips 3 voor 17,50
Katoenen damesslips 3 voor 10,-

MOTOR-
BANDEN

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-33 00

b.g.g. 1256
Hyundai dealer

NERGENS
V O O R D E L I G E R

Metzeler - Pirelli - Conti
Michelin - Trelleborg
Cross-endurobanden

130-90-18 MXR
(cross) 145,-

500/17 type 16/25
(cross) 95,-
350/1885,-

300-21 END 115,-
Tourbanden

100/90 H19TL Pirelli 135,-
410V19TT 110,-
350-16 TT 75,-

Volgende week bij

Vishandel van de Groep
uit Spakenburg

Hollandse nieuwe pe^kk 2,-
-| W^"""

l ,Ovl

l \Jf^

Verder vele soorten warme en verse vis.
Wij gaan met vakantie van 7 juli t/m 28 ĵ P

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

6 stuks voor

Zelf schoonmaken per stuk

8 stuks voor

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

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

SPÉCIAALAANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

KIWI-
KWARKPUNTEN

't winkeltje in vers brood en banket

il H U l il'
Burgemeester Galleestraat 22

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

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

krgatief OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

50% - 80%
CERKEPAD

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752,1921

KORTING
OP ALLE ARTIKELEN

Knoop nu uw eigen vloerkleed voor

minder dan de helft van de prijs
Winkelinventaris:
o.a. Toonbank, div. stellingen in goede staat, tegen elk aannemelijk bod.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Kippepoten 7 stuks voor
Roomsnitzels
6 halen
4 betalen

10-

ELKE WEEK VOORDEEL

UÏT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

Boeren-
leverworst

250 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

BAMI OF NASI

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6.95
Grove verse worst 1 uio 9,90
Runder verse worst 1 k,io 11,50

Speklappen
1 kilo.

7.25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

PER KILO
5,95

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIAirTEfT EXTRA AANBIEDING

Runderrollen

5 halen 4 betalen
HAMBURGERS

6 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Fleurige Francs,
schitterende Schillingen,

deeeliikeH-Marken,
prachtige Fesetas:

Travellercheques
sverzekermgen

De bank met de S is een echte vakantie-
bank. Waar alle geldzaken voor uw

vakantie snel en degelijk worden gere-
geld. U haalt er dat prachtige, kleurige

buitenlandse geld. En ook uw (tegen
diefstal verzekerde!) Traveller-

cheques of Eurocheques.

U sluit er een goede en voordelige reis-
verzekering 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.

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

bondsspaarban k
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: Geerdmksweg 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



W Vorden
zomerprogramma

1986
ZONDAG 29 JUNI
CONCERT door het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof en de muziekver. Concordia o.l.v. H. Kraxner.
Nabij 'Kasteel Vorden'. Aanvang 11.45 uur.
Bij slecht weer in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24.
Toegang gratis.

DINSDAG 1 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 19.00 uur.

DONDERDAG 3 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 1 9.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2,- p.p.

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

ZATERDAG 5 JULI
Pretty Markt op het marktplein te Vorden van 10.00 tot
1 7.00 uur. Vlooienmarkt/rommelmarkt met veel antiek,
curiosa, meubilair, boeken etc. Koffieterras, oliebollen-
kraam, barbeque, kinderspelletjes, doelschieten.

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

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

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

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

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

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

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

DINSDAG 15 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 16.00 uur precies.

WOENSDAG 16 JULI
R.T.V. Vierakker-Wichmond. Wielerronde van Vorden.
Start 17.00 uur recreatierijders; 18.00 uur nieuwelingen;
19.30 uur liefhebbers en veteranen.
Parcours: Burgemeester Galléestraat.

WOENSDAG 16 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

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

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

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

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

In de grote zaal van De Herberg de Volendamse
superformatie

SPRING EN MARIBELLE

Aanvang 21.00 uur.

Stemmingsmuziek in Hotel Bakker
en in 't Pantoffeltje.

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

Spectaculaire bakfietsenrace in het dorp.

Zaal De Herberg: Groot Openlucht- en Zaalfes-
tijn, rodeokampioenschap op de mechanische
stier, barbeque. Orkest 'New Four'.

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

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

MAANDAG 21 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf Markplein om 19.00 uur. Kosten f 1.- p.p.

DINSDAG 22 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij WV-kantoor^fcpvang 19.00 uur.

WOENDAG 23 JULI
Gelderse avond. M.m.v. dansgroep 'de Knupduuks-
kes' uit Vorden en de boerenkapel 'de Acht Kastelen-
darpers' en Gerritje Brummelstruuk (Mevr. van Til).
Entree f 2,50, t/m 12 j^Af 1.50 in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, KranefRrg-Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

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

DONDERDAG 24 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 1 9. Aanvang 16.00 uur pre-
cies.

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

ZONDAG 27 JULI
V.A.M.C. De Graafschaprijders.
Oriëntatierit. Er kan gereden worden in drie klassen. A, B
en Tourklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelna-
me is mogelijk per auto/motor/bromfiets.
Achtkastelenrit. Start vanaf 1 3.30 uur bij café Schoena-
ker te Kranenburg-Vorden.

MAANDAG 28 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf het Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1 .-
P-P-

DINSDAG 29 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 29 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VW-kantoor. Aanvang 19.00 uur.

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

DONDERDAG 31 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

VOORLICHTING
AAN DE JEUGD IS

HOOGNODIG

Steun de Nationale Collecte Alcohol- en
Drugsvoorlichting

30 juni t/m 6 juli 1986
via gironr. 7575 of banknr. 70.70.70.775

tn.v. NCA-Utrecht.

Socutera, 2 juli,
Ned. l, 20.23 uur

Nationale Commissie
tegen het Alcoholisme en

andere verslavingen

Willem Barentszstraat 39, 3572 PC Utrecht.
Telefoon 030-711200.

VERKLEINBN

VERGROTEN

VERGROTEN

van uw advertentie-materiaal behoort bij
ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

KNIPTIP (£

Een sterke draagriem voor uw
camera is in deze tijd, waarin
je extra op je spullen moet
letten, geen overbodige luxe.

HOE "VRIJ" IS EEN GEHANDICAPTE
MET TEVEEL VRIJE TIJD?

AVO-NEDERLAND bemiddelt bij
en zoekt >rk voor mensen met
een handicap. Reeds 60 jaar.
AVO-Nederland maakt nog meer
mogelijk, o.a. opleidingen,
vorming, creatie, aanpassingen.

l qvv* J beschermvrouwe HM de Koningin
antwoordnr.201,3800VB Amersfoort.
Tel.:033-6352 14
giro 625.000

Opdat b.v. teveel vrije tijd toch
positief gebruikt wordt.
AVO-Nederland helpt waar
wettelijke voorzieningen écht te
kort schieten. Voor iedere
gehandicapte!

Vraag inlichtingen STEUN ONS WERK

Tips om verbranding te voorkomen.
Veel verbrandingen ontstaan
door heet water; dus nooit water-
ketels, thee-, koffie en soep-
potten binnen het bereik van
kinderen laten.

Gebruik nooit benzine (of andere
zeer brandbare vloeistoffen)
binnenshuis. Opslag van meer
dan 5 liter benzine is zelfs
verboden.

Lucifers, aanstekers e.d. moeten
buiten het bereik van
kinderen blijven.
Indien u gas ruikt, nooit (!) vuur
maken; ook niets veranderen
aan de verlichting. Ieder vonkje,
bijvoorbeeld van een schakelaar,
kan een explosie veroorzaken!
In dergelijke gevallen de hoofd-
kraan in de gastoevoerleiding
sluiten, raam openzetten en de
aansluitingen controleren met
zeepschuim. Kunt u geen defect
vinden, dan de technische dienst
van het gasbedrijf waarschuwen.

Bij barbecue, openhaard-vuur e.d.
geen spiritus of petroleum
gebruiken wanneer houtskool of
hout eenmaal is aangestoken. Ook
niet als u meent, dat het vuur niet
meer brandt. Het is aan te raden
in het geheel geen vloeibare
stoffen te gebruiken. Er zijn
uitstekende vaste aanmaak-
blokjes in sportzaken en
warenhuizen te verkrijgen.

• Die zijn veilig.

Maak een bromfiets, waarvan de
onderdelen nog warm zijn, nooit
schoon met benzine!

Vlam in de pan? Gas uit,afzuigkap
uit, deksel op de pan. Ga niet met
de pan lopen en gooi de pan
vooral niet weg.

Wees op de camping en in de boot
uiterst voorzichtig met butaan-
of propaangas. Controleer regel-
matig alle slangen en aansluit
stukken met zeepschuim.

Bij autorijden altijd de veiligheids-
gordels gebruiken, maar nooit
de deuren van binnen op slot
doen. Want dan kan men u bij
brand niet bereiken!

Zorg ook dat u in de auto en de
boot een goede brandblusser bij
de hand hebt, die geschikt is
bevonden voor het doven van
benzinebranden. Verder zijn
dikke handschoenen aan te
bevelen.

BRAHDWOMD?


