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De heer W.B.J. Lichtenberg in Commissie Openbare Werken:

'Geen raadsbesluit,
toch uitgevoerd'

De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA) toonde zich woensdagavond in
de commissie openbare werken hoogst verbaasd dat er hij het N.S.-
station een grote eik helemaal 'kaal' is gemaakt. Lichtenberg: 'Des-
tijds /ijn er aan de raad voorstellen gedaan met betrekking tot het ge-
zond maken van bomen bij het station en op het Marktplein. De raad
kon het onderling niet eens worden over het bomenplan, waarna het
college het voorstel terugnam.

Nu is er dan toch blijkbaar een hoog-
werker (anders kunnen ze er nooit bij
komen) aan te pas gekomen. Dat
moet een bom duiten kosten. Geen
raadsbesluit, toch uitgevoerd. Op
grond van welke redenen is dit ge-
beurd?', zo Informeerde de heer Lich-
tenberg.

Minister Brinkman
houdt spreekbeurt
in Dorpscentrum
Minister Eelco Brinkman van
WVC houdt maandagavond lOju-
ni een spreekbeurt in het Dorps-
centrum in Vorden.
Op uitnodiging van de afdeling
Vorden van het CDA en de staten-
kring Zutphen spreekt dé minister
over het CDA-rapport 'Van verzor-
gingsstaat naar verzorgingsmaat-
schappij'.

Direkteur gemeentewerken Ir. J.W.
Hendriks antwoordde hierop dat de
betreffende boom eigendom is van de
N.S. 'We hebben het dode hout weg-
gehaald. Dit om het neervallen van de
takken te voorkomen. In het najaar zal
de boom definitief gekapt worden', al-
dus de heer Hendriks. Hij voegde
eraan toe dat er in feite nog meer bo-
men bij het station wegmoeten. 'Over
een paar jaar gaan ze toch dood'. De
heer Lichtenberg stelde voor de 'vlag-
gemast' zoals hij de bewuste boom
omschreef maar meteen te kappen.
'Het is nu een aanfluiting voor de ge-
meente Vorden', zo sprak hij.

Parkeerproblemen
De heer E. Brandenbarg (VVD) wees
in deze vergadering op de parkeerpro-
blemen in het dorp. Met name Hotel
Bakker is nogal verbolgen over het feit
dat particulieren steeds van zijn par-
keerterrein gebruik maken. 'Hij over-
weegt om dit parkeerterrein af te slui-
ten', zo zei de heer Brandenbarg. Wet-

houder Geerken zal deze opmerking
aan het college voorleggen.
Voorts verzocht de heer Brandenbarg
om enkele kruispunten op de Linde-
seweg tot voorrangskruispunt te be-
stempelen. Verder drong hij er bij het
college opaan de N.S. te bewegen een
plateaulift mee te nemen in de trein,
zodat gehandicapten hier gebruik van
kunnen maken. 'Wellicht kan men er
ook bij de N.S. op aandringen de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk naar
Borden door te trekken.

Wiersse-tuinen
trokken

2360 bezoekers
Het bezoek aan de tuinen van huize
'De Wiersse' was met de Pinksteren
niet overweldigend. Ten dele schrijft
men dit toe aan de hoge temperatu-
ren, deels aan het feit dat de Rhodo-
dendrons nog niet in volle bloei ston-
den. Het publiek heeft hiervoor toch
wel een fijne neus. A.s. zondag 2 juni
echter, zo zegt beheerder Jan Kok,
staan de rhododendrons geheid in
volle pracht. Op Ie Pinksterdag pas-
seerden 1170 bezoekers de kassa, op
2e Pinksterdag 1190.

Afgestudeerd
Aan de subfaculteit orthopedagogiek
van de Vrije Universiteit te Amster-
dam is deze week afgestudeerd onze
dorpsgenote Marion Knol-Honing.
Haar doctoraalscriptie ging over een
deelonderzoek naar een speel-leer-
programma bestemd voor kinderen
met een^^senbeschadiging die als
gevolg dSrrvan ernstige motorische
beperkingen ondervinden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12..~0 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Openbare raadsvergadering
d.d. 4 juni 1985

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
mejer de volgende punten aan de orde.
- aanbrengen verharding rondom de

molen aan Het Hoge;
- plaatsen informatieborden bij de

invalswegen van het dorp Vorden;
- beroepschrift van de heer H.J. Par-

dijs inzake een opgelegde herplant-
plicht voor twee kastanjes in het
weiland voor het landhuis Kamp-
huizen;

- verzoek om medewerking op
grond van de Lager-onderwijswet
1920 voor het inrichten van een do-
cumentantiecentrum en het aan-
schaffen van hulpmiddelen voor
het vak muzikale vorming t.b.v. de
samenwerkingsschool te Kranen-
burg;

- krediet voor bodemonderzoek in
het kader van de milieuwetgeving;

- delegatie verkoop van een dertien-
tal bouwkavels in het bestem-
mingsplan 'Addinkhof 1983';

- krediet voor het verder bouwrijp-
maken van gronden in het bestem-
mingsplan 'Brinkerhof 1973, nr. T
(Hoetinkhof).

2. 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 eeti
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 verlenging moet wor-
den ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 23 mei
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.A.J. Hesselink, Ga-

zoorweg 2, voor het gedeeltelijk
verbouwen van een magazijn tot
sportschool aan de Burgemeester
Galleestraat.

2. AandeheerH.W. Ligtenbarg, Hoe-
tinkhof 79, voor het bouwen van
een duivenhok;

3. Aan de heer H. Huetink, Juliana-
laan 25, voor het verplaatsen van
een vogelhok;

4. Aan de heer G.J. Dijkman, Hoe-
tinkhof 102, voor het bouwen van
een houtberging;

5. Aan de heer J.H. de Jong, Vorden-
sebosweg 3, voor het verbouwen
van een woning.

3. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland

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

- Aan de heer A. Voortman, De
Boonk 23, voor het vergroten van
een keuken;

- Aan de heer J. Lenselink, Vosheu-
velweg 6, voor het vergroten van
een machineberging;

- Aan de heer J.W. Pennings, Van
Lennepweg 2, voor het bouwen
van een garage/berging en een bij-
enstal;

- Aan de heer L.Th.M. Meijer, het
Elshof l, voor het bouwen van een
berging;

- Aan Nedac Holding B.V, Nieuw-
stad 2, voor het verbouwen van een
magazijn;

- Aan de heer J.G.M. Schröer, de
Boonk 29, voor het bouwen van
een garage/berging;

- Aan de heer J.W. Salarius, Enze-
rinckweg 5, voor het verbouwen
van een woning.

Deze bouwplannen liggen tot 14 juni
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

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

4. Militaire oefeningen
Op 4 en 5 juni aanstaande zal er in de-
ze gemeente een militaire oefening
worden gehouden. Deze oefening
wordt gehouden langs de openbare
wegen. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen. Er zal geen gebruik
worden gemaakt van losse munitie.

5. Tijdelijke' verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 2 juni aan-
staande, hebben burgemeester en
wethouders besloten de volgende ver-
keersmaatregelen te nemen:

- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg
tot aan de spoorbaan;

- afsluiting van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers.

6. Inzamelen chemisch afval
Zoals reeds vaak in deze rubriek is
meegedeeld kunt u iedere eerste en
derde maandag van de maand uw che-
misch afval kostenloos inleveren bij
de gemeentewerf aan de Zutphense-
weg 50a.

7. Sluiting gemeentesecretarie
31 mei aanstaande

In verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje zal de gemeentesecretarie
op 31 mei aanstaande de gehele dag
gesloten zijn.

Bureau Bevolking en de Burgerlijke
Stand zijn echter wel van 09.00 tot
12.00 uur geopend. Ook het opgeven
van kadavers kan op de normale wijze
gebeuren; de telefoon zal de gehele
dag hiervoor bemand worden.

Mutaties in
Rode Kruis Comité
Donderdag 23 mei heeft het Rode
Kruis comité Vorden afscheid geno-
men van twee comitéleden, t.w. de
heer Ruiterkamp, buurtschap Linde
en de heer Scheffer, buurtschap Del-
den. Beide heren hebben vele jaren
het werk van het Rode Kruis in Vor-
den op een voortreffelijke wijze be-
hartigd.
Beide heren werden door de voorzit-
ter, de heer A.W. Enzerink, toegespro-
ken en dank gebracht onder aanbie-
ding van een geschenkenbon.
Het Rode Kruis kent een zgn. wijkge-
richte opbouw van haar comité, o.a.
met het oog op de organisatie van de
jaarlijkse collecte. Als nieuwe comité-
leden werden begroet Mevrouw Rui-
terkamp, buurtschap Linde, Me-
vrouw Besselink, buurtschap Delden
en de heer Spithoven voor de Kranen-
burg.

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad

Rode Kruis steunt
op bereidheid tot
geven
We weten het allemaal. Dat er men-
sen zijn die veel hebben. Dat er men-
sen zijn met niets. flfc
We kennen ze, die plaatjes van hologi-
ge, dikbuikige, hongerige kinderen.
Die beelden met gezichten vol paniek
en verdriet van mensen op de vlucht
voor geweld. Die foto's ^yi ravage
achtergelaten door aa^Bbvingen,
wervelstormen en wat dies meer zij.
We hebben hem wel, die gedachte van
'wat kan ik daar nu aan doen', dat ge-
voel van frustratie en machteloos-
heid. Het is nu eenmaal niet eerlijk
verdeeld in de wereld.
Maar toch.
Er kan veel worden gedaan. Want ie-
dereen die heeft, kan geven. En iedere
gever draagt bij aan het geheel. Zo
wordt een gift uit kleine beetjes groot
en kan het gebaar van hulp worden ge-
maakt, dat eerst zo onmogelijk leek.
Elk jaar doet het Nederlandse Rode
Kruis in zijn campagne-periode een
beroep op iedere Nederlander bereid-
heid te tonen het zijne bij te dragen.
Hoe veel of hoe weinig dat ook is.
Het is die goedgeefsheid die het Ne-
derlandse Rode Kruis in 1984 o.a. in
staat stelde vele honderdduizenden
droogteslachtoffers in Afrika te hel-
pen en zijn binnenlandse taken uit te
voeren.

De noden zijn de wereld nog niet uit.
Nog lang niet. Mogen we u daarom
ook in 1985 weer vragen te laten zien
dat u wilt helpen. We kloppen daar-
voor bij u aan in de periode 27 mei tot
en met 9 juni.

Reisje N.C.V.B.
De dames van de Vordense afdeling
van de N.C.V.B. zullen op 4 juni per
bus een bezoek brengen aan het Crea-
tief Centrum in Helmond en aan een
champignonkwekerij. Het vertrek is 's
morgens vanaf de Ned. Herv. kerk.

Ook het tweede beroep
aangenomen
Van ds. H. Westerink uit Hemmen ont-
ving de kerkeraad van de hervormde ge-
meente te Vorden het bericht, dat hij het
hem toegezegde beroep naar deze ge-
meente heeft aangenomen. Ds. Weste-
rink zal de predikantsplaats innemen,
die vacant wordt, doordat ds. Veenen-
daal zich bereid heeft verklaard, ver-
vroegd met emeritaat te gaan (gebruik
makend van de V.U.T.-regeling voor
predikanten).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het is de bedoeling, dat ds. Westerink
zich zal vestigen met /ijn gezin in de
pastorie aan de Deldenseweg nr. 2.
Over het t i jds t ip van /ijn overkomst
naar Vorden kan op dit moment nog
niets worden meegedeeld.
Wel is de verwachting gegrond, dat bei-
de beroepen predikanten, ds. Klaassens
en ds. Westerink, aan het begin van het
winterseizoen (de maand september)
voor hun taak in de gemeente van Vor-
den beschikbaar zullen /ijn.

Kerkdienst in Achterhoeks
dialekt
Aanstaande zondagavond om 19.30
uur zal in de Dorpskerk een kerk-
dienst worden gehouden, waarin het
gesproken woord en het gezongen
lied in het Achterhoeks zullen plaats
vinden. Het initiatief tot het houden
van zo'n dialekt-dienst is uitgegaan
van de Vereniging van Vrienden van
de streektaal in Lochem en omgeving.
Deze Vereniging heeft de kerkeraad
van de hervormde gemeente te Vor-
den verzocht, de verantwoordelijk-
heid voor deze bijzondere dienst te
dragen.
De voorganger is ds. G.W. van Dunne-
wold, predikant te Winterswijk. En
het Achterhoeks Vocaal Kwartet zal
met zijn zang aan deze dienst mede-
werking verlenen.
Ongetwijfeld zullen veel Vordenaren
deze dienst willen meemaken, omdat
het een bijzondere ervaring is, het
Evangelie te horen in de 'moedertaal'.

Jeugddienst
A.s. zondagmorgen 2 juni wordt er
weer een Jeugddienst gehouden in de
Hervormde Dorpskerk te Vorden.
Dominee v.d. Brug, Hervormd predi-
kant te Zutphen, zal deze dienst lei-
den.
Er is deze keer ook weer een koor uit-
genodigd en wel gospelgfoep 'The
Ballad Singers' uit Lochem.
De jeugddienstcommissie heeft nage-
dacht over een onderwerp. Zondag 2
juni is de zondag na Pinksteren, de uit-
storting van de Heilige Geest heeft
dan al plaatsgevonden. Afgevraagd
kan worden: 'Wat doen wij met die
Heilige Geest? Leven wij er naar? Een
zendeling als Paulus had er alles voor
over om het geloof te verkondigen, en
wij die het op dat punt veel gemakke-
lijker hebben dan Paulus destijds?'
Enkele jeugdddienstcommissieleden
hebben dominee v.d. Brug bezocht en
het bleek dat het besprokenen bij hem
weerklank vond.
Na de dienst is er natuurlijk weer gele-
genheid tot het drinken van een kopje
koffie in de Voorde.
De jeugddienstcommissie heet oud
en jong hartelijk welkom.

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: S. Helder en I. Smit;
R.W.A. Hartman en E.J.R. Berend-
sen.
OVERLEDEN: D. Oskamp, oud 78
jaar.

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 2 juni 10.00 uur ds. G.W. van de
Burg, Zutphen. Jeugddienst.

19.30 uur ds. G.W. van Dunnewold, Win-
terswijk, dienst in Achterhoeks dialekt
m.m.v. Achterhoeks Vocaal Kwartet.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 2 juni 10.00 uur dhr. G. Wielenga,
Lochem.
19.00 uur dhr. Hoornenborg uit Aalten.

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 juni dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dingende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag l juni 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Wcchgelaer, tel.
1566. Verder de gehele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 juni J.H. Hogedoorn, Lochem. Tel.
05.730-1483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wolters, telefoon 1262.
Graag bellen voor half 9.

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.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05 / 53-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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 geheelGelderland 085-452220.

. OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, d i, 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.

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 tot 10.00 uur.

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. Ü 700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Zelhem wint C-jiiniorentoernooi

Het team van de voetbalvereniging Zelhem is er in geslaagd om het
toernooi voor C-junioren, welke door het jeugdbestuur van 'Vorden'
op het gemeentehjk sportpark werd georganiseerd, winnend af te
sluiten. Dit gebeurde na een hij/onder spannende finale tegen het C-
team van WVC uit Winterswijk. Zelhem won na verlenging met 2-0 en
kwam daardoor voor het tweede achtereenvolgende jaar in het bezit
van de fraaie Sorbo-cup die door de heer Jac. H. de Jong, president-
direkteur van de Nedac Holding aan de aanvoerder van Zelhem werd
uitgereikt. De derde plaats werd behaald door het team van de Gazel-
le uit Dieren. De organiserende vereniging 'Vorden' werd vierde. Dit
team behaalde overigens wel de fair-play cup.

Drie-weekenden
toernooi Ratti
A.s. zaterdag l juni neemt het 'Drie-
weekenden-toernooi' van de sport-
vereniging Ratti een aanvang. Op die
dag is er 's morgens een E-pupillen-
reeks, waaraan deelnemen de pups
van de verenigingen Voorst, Sleende-
ren< Terborg, SVBV en Ratti.
In de middaguren vervolgt het toer-
nooi met wedstrijden voor elftallen,
uitkomende in de tweede klas zater-
dag.

Ratti l ontmoet als tegenstanders
SSSE, Sp. Eefde en Boswinkel. Ratti 2
moet kampen tegen Sp. Ambon,
EGVV en Zelos.
De zondag da.s. de wedstrijden voor
ploegen, uitkomende in de vierde klas
zondag.
In deze reeks moeten o.m. aantreden
Vorden 6 en Ratti 2.

Mix-toernooi
'Vorden'
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging 'Vorden' organi-
seerde op het gemeentelijk Sportpark
een zogenaamd mix-toernooi waar-
aan werd deelgenomen door de senio-
ren-elftallen en de A-junioren. Win-
naar werd het team van 'Onslein'; 2.
'Kiefskamp'; 3. 'Den Bramel'.

Jeugdtoernooi
voor B-junioren

De juniorencommissie van de voet-
balvereniging 'Vorden' organiseert op
zondag 2 juni op het gemeentelijk
Sportpark een voetbaltoernooi voor
B-elftallen.

Hieraan zullen een aantal gerenom-
meerde clubs akte de presense geven
zoals: Vitesse, Enschedese Boys, Sp.
Enschede, Robur et Velocitas e.d.

Familie-
zaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoelbalvereniging
'Velocilas' organiseert op zaterdag l
juni een familiezaalvoetbaltoernooi
welke gehouden wordt in de sporthal
'l Jebbink.

Er zal worden geslreden om de 'Van
Goethem-wisselbokaal' welke mo-
menteel in het bezit is van de familie
Rouwen.
De deelnemende families zijn in Iwee
poules ondergebracht.
In poule A komen uit de families:
Lenselink; v.d. Vlekkert; Spilhoven;
Eijkelkamp; Slokkink en Bongers.
In poule B komen uil: Overzel; Heu-
velink; Rouwen; Looman; Addink en
Bos.

Slotbal 'Vorden'
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging 'Vorden' organi-
seert zaterdagavond 8 juni een slolbal
in bar-bodega 't Pantoffeltje. Tijdens
deze balavond zal het elftal van het
jaar bekend worden gemaakt; het
sportiefste elftal; de topscorer over
het afgelopen seizoen en de minst ge-
passeerde keeper.

Avondfietsvierdaagse
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. 'De Achlkaslelenrijders'
organiseert van maandag 3 juni lol en
met donderdag 6 juni voor de zesde
maal een avondfietsvierdaagse. Men
kan kiezen uit twee afstanden Ie we-
ten 20 of 30 kilometer. De heren Eskes
en Arfman zullen de routes uilzellen.
De deelnemers krijgen elke avond
frisdrank en een versnapering aange-
boden. Zij die lenminsle drie van de
vier avonden zullen rijden onlvangen
een leuke herinnering van de 'Acht-
kastelenrijders'. De start is vanaf
maandag 3 juni bij café het Zwaanlje
aan de Hengeloseweg.

Voetbalvereniging
'Vorden' in
nieuwe shirts
De aktiviteitencommissie van de
voetbalverenging 'Vorden' heeft de
kontrakten inzake shirtreklame met
haar sponsors verlengd. Alle senio-
renteams zullen met ingang van het
nieuwe voetbalseizoen worden voor-
zien van een outfit waarop de spon-
sornaam staat vermeld. Ook enkele
jeugdelftallen worden het komende
seizoen op deze wijze in een nieuw te-
nue gestoken. De aktiviteitencom-
missie, bestuur en de spelende leden
zijn uiteraard bijzonder verheugd dat
de sponsoraktiviteiten gekontinueerd
worden.
De verdeling van de elftallen is als
volgt: Vorden l - Kluvers Sport Totaal;
Vorden 2 - Camping de Reehorst; Vor-
den 3 en Vorden 6 - Eetcafé-bar 'De
Herberg'; Vorden 4 en Vorden AO -
Restaurant de Rotonde en bar-bodega
't Pantoffeltje; Vorden 5 - Bosonder-
houd 'Wesselink'; Vorden 7 - Café
'Uenk'; Vorden 8 - Snackbar-zaal
'd'Olde Smidse'.
De A.C. en spelers van 'Vorden' zijn
de heren J. van Ark, L. Verkijk, C. ten
Barge, N. van Goethem, T. Wesselink
en A. Schut zeer erkentelijk voor hun
sponsorschap.

Wielrennen
De beide Pinksterdagen is de jeugd
van de wielrenvereniging Vierakker-
Wichmond aktief geweest. Eerste
Pinksterdag was er een landelijk toer-
nooi in Oldenzaal.
Daar lieten zij zich goed van voren
zien bij de 8 jaar werd Marjan de Greef
2e. 11 jaar Luco Zonneveld 16e; 11
jaar Sifra Waarlo 15e; 13 jaar Netty
Vrouwerfff 14e; 14 jaar Mano Waarlo
6e.
Tweede Pinksterdag was er een wed-
strijd in Eefde, georganiseerd door de
E.T.P. uit Zutphen.
De uitslagen van de in zwart, rood,
geel rijdende renners uit Vierakker-
Wichmond waren daar: 14 jaar Mano
Waarlo 4e; 13 jaar Netty Vrouwerff
18e; 11 jaar Sifra Waarlo l le; 8 jaar
Marjan de Greef Ie.

Damiren
Kwartfinales
In de laatste ronde van de kwartfinales
heeft nu ook Tjeerd Harmsma uit
Borculo z^^oor de halve finales ge-
plaatst. In het duel met winnaar Gerrit
Boom wist Harmsma de remisegrens
net in het oog te houden. Johan Kra-
jenbrink wist zich door winst op Henk
Grotenhuis ten Harkel alsnog een ge-
deelde 3e plaats te verwerven, samen
met Grotenhuis ten Harkel en Bruns-
man. Deze drie spelers spelen nog een
barrage, omdat de 3e en 4e plaats
geeft op deelname aan de volgende
kwartfinales.
Gerrit Wassink speelde een snelle par-
tij tegen Gep Leeflang. Hij eindige als
laatste. Eindstand: 1. Gerrit Boom 15
pnt; 2. Tjeerd Harmsma 12 pnt; 3. Jo-
han Krajenbrink, Henk Grotenhuis
ten Harkel en Erik Brunsman 9 pnt; 6.
Henny van Aalten, Jan Schippers en
Geert Prinsen 8 pnt; 9. Gep Leeflang 7
pnt; 10. Gerrit Wassink 5 pnt.

Juniorenviertallen
In Huissen werd de eerste dag van de
juniorenviertallenwedstrijden om het
kampioenschap van Gelderland afge-
werkt. Met tweemaal een 4-4 gelijk-
spel zit een kampioenschap er niet
meer in, maar plaatsing voor de halve
finles (de eerste drie aankomenden) is
nog ruim in zicht. Er werd gelijk ge-
speeld met DVD Doetinchem (winst
voor Martin Boersbroek, remise voor
Jurgen Sluter en Henk Hoekman,
Wieger Wesselink verloor verrassend
van Peter Hoopman) en DES Lunte-
ren (winst voor Wieger Wesselink en
Henk Hoekman). Winst was er tegen
BDV Bennekom (5-3 door overwin-
ningen van Wieger Wesselink en
Henk Hoekman en een remise van
Martin Boersbroek). Stand aan kop:
Huissen 6 pnt; Lunteren 5 pnt en Vor-
den 4 pnt. Op zaterdag 22 juni worden
de laatste 2 ronden afgewerkt.

Bekerwedstryd
Troesoe Arnhem - Vorden 2-6
DCV heeft ook de kwartfinales over-
leefd van de strijd om de Gelderse
dambeker. Het in de 3e klasse distrikt
Noord uitkomende Troesoe werd met
flinke cijfers van het bord gezet, al
mocht Henk Ruesink niet klagen over
zijn remise tegen de sterke Leo Aliar.
In de halve finale komt DCV uit tegen
NOAD Nijmegen; de andere halve fi-
nale is tussen DV Huissen en Dios Ei-
bergen.
L. Aliar - H. Ruesink l -l; J.C. Harpal -

G. Wassink 0-2; M.G. Jas - H. Hoek-
man 1-1; F. Aliar - J. Krajenbrink 0-2.

Onderlinge kompetitie
HOOFDKLASSE: S. Wiersma - J.
Koerselman 1-1; T. Sluiter - H. Graas-
kamp 0-2.
EERSTE KLASSE: M. Boerkamp - B.
van Zuylekom 1-1; W. Berenpas - J.
SlutterO-2;B.Breuker-J.Kuinl-l;G.
Brummelman - R. Sluiter 0-2.

• PV. DE BLAUWKRAS
Lossingsplaats Cambrai. Datum 18-5-
'85. Gelost om 8.00 uur. Afstand 303
km. Aantal duiven 285. Tijd Ie duif
12.44.10; tijd laalsle duif 13.09.55.
1. Dhr. Kappert; 2. J.A. Eulink; 3. J.A.
Eulink; 4. J.A. Eulink; 5. J.A. Eulink;
6. J.A. Eulink; 7. J.J. v. Gijssel; 8. J.A.
Eulink; 9. H. Boesveld; 10 Chr. Kap-
perl.

Stichting redt de
kinderen I
Geschiedenis
Na afloop van het Internationale Jaar
van Gehandicapten (1981) waarin o.a.
een plan voor een inentingsprojecl in
Boven-Volla werd opgesleld, werd dil
projecl in 1982 overgenomen door de
Stichling Redl de Kinderen (Neder-
land), mei H.K.H. Prinses Juliana als
erevoorzilsler.

Doelstelling
De Slichling heeft ten doel het bevor-
deren van het welzijn en de welvaart
van kinderen, het lenigen van hun no-
den, alsmede het bevorderen van hun
levensomstandigheden, waar ook Ier
wereld en ongeacht ras, kleur, natio-
naliteil, geloof of geslacht.

De Slichling Irachl haar doel Ie berei-
ken mei inachlneming van de door de
Verenigde Naties opgestelde verkla-
ring van de rechlen van hel kind, wel-
ke verklaring door de Slichling wordl
onderschreven.

Het project
Mei een speciaal voor dil land opgezel
inenlingsprogramma probeert de
Slichling Redl de KinderenJNeder-
land) Ie voorkomen dal k^^ren in
Boven-Volla, dal sinds korOiurkina
wordl genoemd, hel slachloffer wor-
den van besmellelijke ziekten. Boven-
Volla grensl aan hel Sahel gebied in
weslelijk Noord-Afrika en is ongeveer
vier keer zo grool als de Be^nx. Hel
heeft 6.7 miljoen inwonersen is één
van de armsle landen Ier wereld.
De voornaamsle problemen van de
volksgezondheid in hel land zijn:

- hel hoge slerfle- en zieklecijfer,
vooral len gvolge van besmellelij-
ke zieklen;

- gebrek aan voedsel;
- problemen bij walervoorziening en

hygiënische verzorging.
Er is prake van een hoge zuigelingen-
slerfte, alsmede een hoog kinderster-
tecijfer: plm. 250 van de 1000 kinderen
slerven in hun eersle levensjaren.
Beslolen werd met een inenlingspro-
jecl Ie beginnen in hel relatief dichl
bevolkle dislricl Kaya in hel cenlrum
van hel land. Dil dislricl ligt in de Sa-
hel en heeft meer dan andere delen
van het land ernstig te lijden van de
droogte.

In de eerste fase van het projecl wordt
ernaar gestreefd kinderen onder de 4
jaar in Ie enten tegen 7 besmetlelijke
ziekten, n.l. kinderverlamming; l.b.c.;
difterie; telanus; kinkhoest; gele
koorst; mazelen.
Er wordl o.a. gebruik gemaakt van een
vernieuwd geïnactiveerd vaccin tegen
kinderverlamming, ontwikkeld in hel
Rijksinsliluul voor de Volksgezond-
heid in Billhoven. Dil vaccin biedt o.a.
het voordeel dat hel in een cocklail
mei andere vaccins kan worden loege-
diend, waardoor mei minder inenlin-
gen kan worden volstaan. In Iwee vac-
cinalies mei een lussenpoze van 6
maanden is de immunisalie van hel
kind vollooid.

Samenwerking
Over de uilvoering van hel projecl
heeft de Slichling Redl de Kinderen
(Nederland) een overeenkomsl geslo-
len met hel Minislerie van Volksge-
zondheid in Boven-Volla en mei de
Franse Associalion pour la Promolion
de Médécine Prévenlive (APMP).

Een adminislraleur Ier plaatse van de
Stichting Nederlandse Vrijwilligers
houdt loezicht op de vaccinaties. Ook
de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) sleunl hel inenlingsprogram-
ma. Hel Nederlandse Rijksinsliluul
voor de Volksgezondheid werkl nauw
mei de Slichling samen.

Resultaten
In het begin van de zomer dit jaar had
80% van de kinderen in het district
Kaya in Boven-Volta de eerste inen-
ting gehad tegen alle bovengenoemde
ziekten. Meer dan de helft van de kin-
deren werd voor de tweede keer in-
geënt.

Fondsenwerving
Van verschillende kanten ontving de
Stichting geldelijke steun. Onder an-
dere van het Prinses Beatrix Fonds,
het Nederlands Comité voor Kinder-
postzegels, de Britse zusterorganisa-
tie 'Save the Children Fund', die al
meer dan 60 jaar bestaat, en de Deen-
se zusterorganisatie 'Red Barnet'. Een
Tros-Aktua documentaire over de
problemen in Boven-Volta leverde
15.000 reacties op met overmakingen
tot een bedrag van f 450.000,-.

Een aktie van Mies Bouwman in het
tijdschrift 'Margriet' was goed voor
ongeveer l miljoen gulden. Met deze
giften en schenkingen is het inen-
tingsproject in Boven-Volta gefinan-
cierd tot en met 1985.

Uitbreiding
Het ligt in de bedoeling in 1985 het im-
munisatieproject uit te breiden. Deze
uitbreiding zal tweeledig zijn. In de
breedte: meerdere gebieden binnen
Boven-Volta en ook hierbuiten, zullen
bij het project worden betrokken. In
de diepte: niet alleen inenting, ook
voedselvoorziening en een meer uit-
gebreide medische verzorging staan
op het programma, zoals door Unicef
wordt gepropageerd.

Donateurs
De Stichting is van plan dit jaar een
donateursbestand op te bouwen,
waarmee ze zich verzekerd weet van
een jaarlijks terugkerend inkomen.
Dit zal de continuïteit in de uitvoering
van de projecten ten goede komen.
Donateurs (a f 25,- per jaar) kunnen
zich opgeven bij: Stichting Redt de
Kinderen (Nederland), Stationsweg
137, 2515 BM 's-Gravenhage. Tele-
foon: 070-896688.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

LASWERK

U kunt bij Oldenhave te-
recht voor het huis, tuin
en keuken laswerk, maar
ook alle gespecialiseerde
soorten laswerk, zoals
het lassen van roestvrij
staal en aluminium bent u
bij ons aan het goede a-
dres.
LASWERK van Oldenhave
isKLASSEWERK !

INSTA! L AT If BtDHUf

GJ.OLDEMHAVE

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

INDUSTRIEWEG 5, VORDEN
TEL05752 3425

Iedere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

ledere dinsdagavond reptitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vie-
rakker.

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.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje

1 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
2 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

ringwedstrijd te Zutphen.
Opgave op 19 mei.

2 juni gezellig dansen voor ouderen
in zaal de Herberg.

2 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
3 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
5 juni VRTC avondfietsvierdaagse
5 juni Voetbalwedstr. Ratti-Vorden in

kader Torenfonds
5 juni HSV de Snoekbaars, jeugdwedstr.

vertrek vanaf Marktplein
6 juni VRTC avondfietsvierdaagse
6 juni Bejaardenkring Dorpscentrum
8 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
8 juni Openbare les Nuts blokfluit en

melodicaclub in Dorpscentrum.
8 juni Opendag zwembad In de Dennen

Gratis entree.
9 juni Opendag zwembad In de Den on

Gratis entree.
9 juni Jong Gelre klootschieten

De Boggelaar
9 juni Drie-weekendentoernooi Ratti

10 juni CDA, Minister Brinkman in het
Dorpscentrum

10 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
13 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
14 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Drie weekenden-toernooi Ratti
16juni Slotdrie-weekendentoernooi Ratti
16 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
18 j|ini Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash Sporthal
23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
23 juni Politiehonden dressuurwedstrijd

P. H. D. C.
30 juni HSV de Snoekb mrs, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave op 23 juni,
samenkomst de Herberg.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

IRENE
Gerrit en Wil ma
Rossel-Kerseboom
Marieke.

7251 PN Vorden
25 mei 1985
„'t Vroessink"
Deldenseweg 6.

In plaats van kaarten.

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeaus
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

B. LAMMERS

E.H. LAMMERS-

BEERNINK

7251 EB Vorden.
Burg. Galleestraat 26
Mei 1985.

In plaats van kaarten.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk danken voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeau's,
die wij bij ons huwelijk moch-
ten ontvangen.

BAS EN JANNY

DE BRUIJN

Kloetschup 57,
7232 CJ Warnsveld.

Hartelijk dank voor zo veel ge-
lukwensen, bloemen cadeaus
die we van u allen op ons zilve-
ren huwelijksfeest mochten
ontvangen.
Héél hartelijk dank voor het be-
grip en de éénheid die we 's
avonds met elkander mochten
beleven.

We wensen Rieken haar fami-
lie heel veel sterkte toe.

HENDRIK EN DINIE

MAALDERINK

Bleuminkmaatweg 1
7251 MS Vorden.

Hartelijk dank aan iedereen,
die op welke wijze dan ook, 10
mei voor ons tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

JAN EN MARTIEN

ZWEVERINK

7255 AZ Hengelo Gld.
Mei 1985
Plataanweg 2a.

Voor de getoonde belangstel-
ling tijdens de ziekte en het
medeleven na het overlijden
van onze broer en zwager

EVERTJANLETTINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Meenink-Lettink
Fam. Lettink-Florijn

Vorden, mei 1985.

VERHUISD

per 1 juni
H.W. Groot Brarrval en
A.G. Groot Bramel-Ruiter-
kamp van Ruurloseweg 12
naar P. van Vollenhoven-
laan 21.

Te koop: Renault 5TLz.g.o.h.
Bouwjaar nov. '82. Donker
rood. 1e eigenaar. Redelijke
prijs.
Tel. 05752-2518.

Grashakselen eventueel met
toevoegmiddel.
Loonbedrijf:
B.J.H. Seesink, tel. 1572
H.J. Groot Enzerink, tel. 1571

Bouwgrond te koop ge-
vraagd in Vorden of dir. omg.
Tel. na 18.00 uur
05750-26810.

HOERA
BERNARDO WORDT

MORGEN
50JAAR

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

DICKGOTINK
en

H ER M l ENFOKKINK

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te treden op
vrijdag 7 juni 1985 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke bevestiging en inzegening zal
plaatsvinden om 14.00 uur in de Nederlands
Hervormde kerk te Hengelo Gld. door ds.
G.H. Verhaere.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo
Gld.

Vorden, Brinkerhof 51.
ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

Op zaterdag 1 juni zijn wij 25 jaar getrouwd.
Dit willen wij vieren met een H. Mis in de
St. Augustinuskerk te Gaanderen-Zuid,
om 10.30 uur.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.00 uur in café-rest. „ 't Wapen van
't Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.

JOHAN EIJKELKAMP
en

ANNY EIJKELKAMP-RABEN

7011DP Gaanderen, mei 1985
Nachtegaalstraat 44

ss s/ ss ss s/ ss ss ss ss

G.BOGCHELMAN

ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss .
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G. BOGCHELMAN-BOSCH

hopen op zaterdag 8 juni met kinderen en
kleinkinderen hun 40-jarig huwelijk te
herdenken.

't Pantoffeltje in Vorden is een vrij grote
„Pantoffel" geworden.

Toch /s het nostalgische sfeertje bewaard
gebleven.

Vandaar dat we gewoon bij de naam
„ 't Pantoffeltje" blijven.

Door een uniek wandsysteem /5 er voor ieder
feest van klein tot zeer groot een precies
„passende" zaal.

Ook /5 onze keuken vergroot en van de modernste
apparatuur voorzien.

Het geheel /.9 airconditioned.

Wij willen u uitnodigen op onze

openingsreceptie
op woensdag 5 juni v.a. 19.00 uur, kunt u meteen
zien of onze leus:
„ 't Pantoffeltje, eigenlijk uniek voor deze
omgeving" niet overdreven is.

TIN E EN NICO VAN GOETHEM

bod<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

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

Cetountvifl

êtutr ui

scubnJ* itonafr

Wegens familiefeest zijn wij

zaterdag 1 juni de gehele dag

GESLOTEN
Café-restaurant

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

Vorden
van maandag 10 t/m
donderdag 13 juni 1985
Inschrijf adressen:
Mevr. E. Jansen, H.v.Bra?nerenstraat 4,
Tel. 2653

Mevr. A. Geurds, Mispelkampdijk 56,
Tel. 3196

of bij de start: Openbare school aan de
Kerkstraat te Vorden.

Kosten: 6-14 jaar f 4,50.
Vanaf 15 jaar f 5,50.
Na 1 juni f 1,- extra.

saunaslipper voor bad, strand en thuis.

In wit en blauw. Eigen merk.

Dus uiterst voordelig.

Maten 30 t/m 46.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

Tomaten 500 gram 1 ,45
Spinazie u,,,, 0,98
Aardbeien ba^ 1,45
Maroc iostuks 3,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

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.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

GOED VOOR MINDER BEID

onshdpen

GELDIG VAN 30-5 t/m 1-6

10,98
VOOR DE BOTERHAM:

5 verschillende soorten nu per 1 00 gram il f
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

met
Televisie

reparaties
—i- direct

> i | > naar

Gelegenheid tot feliciteren van 20. 00 tot
21.30uurin„DeHerbe-g ", Dorpsstraat 10te
Vorden.

Mei 1985
Christinalaan 2
7251 AX Vorden.
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In plaats van kaarten.
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uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Zaterdag 8 juni a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club
in het Dorpscentrum.

Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Kinderen die

lid willen worden, gratis entree.

Het Bestuur.

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

Te koop: 1 judopak maat S.
Telefoon 05752-1971.

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

Voetbal Vereniging Vorden

Opgaaf
nieuwe leden
voor het seizoen 1985/1986
Opgave bij:

Pupillen: jongens en meisjes vanaf 6 jaar,

J. ROUWENHORST, De Stroet 18, tel. 2444.

Junioren: jongens vanaf 12 jaar,

G.H. STOKKINK, De Boonk 33, tel. 2684.

Senioren: vanaf 18 jaar,

B.G. VLOGMAN, B.v. Hackfortweg 58, tel. 3236

KE5 JE VOLGENDE BEHA
MEÏSOEPELHBD-ALLYA.

• i .

'Triumiih

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VOflOEN- TEL 05752-1971

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
* interieuradviseur

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

enorm n pasvorm

Ook voor

losse steunzolen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

^^^^ Dorpsstraat 4 - Vorden /^Ê/'



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05754-517

DIERENPENSION

'De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:
Dierentehuis "De Bronsber-
gen", Bronsbergen 10, Warns-
veld. Tel. 05750-20934.

RHODODENDRONS
openstelling tuinen van

DE WIERSSE,
VORDEN

op zondag 2 juni
van 10.00 tot 18.00 uur.

Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

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

Te koop: Anjers, ijsbloe-
men, agraten, duizend-
schonen en vele andere
planten bij:
Willem Hazekamp,
Het Jebbink 69
Tussen 18.00 en 21.30 uur.

Kunstgeblttenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Houten
hordeuren
Op maat gemaakt
nu voor 69,50

Horramen
vanaf 19,80

Nu ook rolhorren.
Timmerbedrijf-
Timmerwinkel

HenkFrericks
Burg.Galleestr.36
Vorden
Tel. 05752-3376

Wij willen U allemaal heel hartel i jk
bedanken voor het warme onthaal in

Vorden. Het was fantastisch en de
bloemenzee overweldigend.

Door konstante kwaliteit en eigen-
gemaakte produkten hopen wij uw

vertrouwen te kunnen winnen.

Jan en Nel Rodenburg
en medewerksters.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag-vrijdag-zaterdag

Haas/Ribkarbonade
kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

150 gram l . l O

Gekookte Worst
250

gram 2.25
SPECIALITEIT

Cordon Blue

100 gram l A D

aan het stuk
ZeeUWS Spek 250 gram

MARKT
AANIBI DING

HAMBURGERS
6 halen

4 betalen

Openingstijden: ma. di. do. 8.30-18.00 uur/wo. 8.30-12.30 uur/vr. 8.30-21.00 uur/
, za. 8.30-16.00 uur/alle dagen gesloten van 12.30-13.30 uur

jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Voor zonnige dagen!
vaZonnejurkjes

Topjes en zonnehemdjes
Bermuda's v a
Shorts v a
Grote kollektie badkleding van

va
30,-
1 4,95
49,-
35,-

en Triumph.
Inleveren JUBILEUM WAARDEBONNEN
nog t/m zaterdag 1 juni

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6 - 7 uur.

Wij bakken voor u dagelijks vers,

... fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

• puur na tuur en toch n ie t te / « a a r
• gebakken /onder enige toevoeging van ve t t en
• sni jdt gemakkel i jk
• lekker lang mals met behoud van het brooilaroma
• hij/onder smakelijk en jv
• ook de kinderen vinden het lekker brood
• mistekend in te vne/en

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

DE VALEWEIDE"
4 Tomatenplanten 5,-
10 Chrysantenstekken veie kleuren 2,95
Vlijtig Mesje 4 kleurig 10 stuks 6,25
1 Pracht boeket bloemen 4,50

Vandaag bedenken, morgen beginnen en gisteren klaar
Je kunt natuurlijk veel willen en nog veel meer plannen, maar degenen die

het zullen bouwen moeten wel mee willen doen.
Architect, gemeente, vooral aannemers en hun medewerkers, electriciëns,
staalconstructeurs, vouwwandenfabrikant, koel technici, schilders, c.v.- en
luchtbehandelingsspec., voegers, tegelzetters, stratenmakers, stucadoor,

keukeninstallateur, interieurmensen, loodgieter, geluidsmensen, airconditioning spec.,
dakdekker etc. etc.

Dit team, onder leiding van Wim Bielderman met als hoofdaannemers Bennie Rondeel
en Henk Groot Roessink, was voor ons geweldig; zelfs bereid bij tegel(n)slag 's nachts

door te gaan.
Ondanks een geweldig snelle bouwtijd, 'n perfect resultaat, goed doordacht en met

een uniek wandsysteem, voor ieder feest, groot of klein, een precies „passende" zaal;
zonder pilaren of storende tussenwanden.

Tine en ik zijn erg blij met het resultaat; met deze sfeervolle nieuwe zaal en
de nieuwe keuken met de modernste apparatuur.

Wij en diegenen die het hebben gebouwd, willen U graag laten zien dat onze leus:
„ 't Pantoffeltje, eigenlijk uniek voor deze omgeving", niet overdreven is.

Mede names onze bedrijfsleider, Willy Massen, nodigen wij U allen uit op
onze openingsreceptie op

woensdag 5juni a.s. vanaf 19.00 uur

Dorpsstraat 34 - Vorden - Telefoon 05752-1770

net verschil tussen leven en dood
schuilt in een simpel gebaar.

Stalen Fort kruiwagen Atika betonmolen
80 Itr. rondneus met stalen velg en luchtbandwiel;
de bak is doorgelast op het onderstel verbonden.
H.C.I. prijs

type Universal, 180 Itr., 220 Volt
en 1 Pk motor, met rem en
volrubber wielen.
H.C.I. prijs 890,-

95,-
Atika betonmolen
type Rapid, 140 Itr., 220 Volt
en 3/4 Pk motor, met rem en
volrubber wielen
H.C.I. prijs 655,-

H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121
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ECHTPAAR WILBRINK IN POLEN

Opnieuw goederen naar Polen

Op het moment dat "Contact" bij u in de brievenbus glijdt, zal echtpaar Wilbrink, met hun cam-
per boordevol goederen, zijn aangekomen bij het plaatsje Dzierzbin Woj Kalisz in Polen. Dzierz-
bin Woj Kalisz is een klein plaatsje met zo 'n 300 inwoners gelegen in het midden van Polen, waar
nog nooit iets van een hulpaktie is ontvangen.

De Wilbrinks hopen in de komende
maanden nog eens op de steun van
Ruurlo, Vorden en Barchem te mogen
rekenen. ledere financiële bijdrage is
van harte welkom. U kunt uw bijdrage
storten op nr. 92.36.30.600 van de
Bondsspaarbank t.n.v. Aktie Hulp Po-
len.

Na maandenlange voorbereiding kon
het echtpaar Wilbrink vorige week
vrijdag de camper volpakken voor hun
eerste reis naar Polen. De goederen
waren opgeslagen op de bovenverdie-
ping van de Amrobank.
"De kleding was dit keer van bijzon-
der goede kwaliteit, waar we erg blij
mee waren. We kunnen straks weer
vele mensen een lachje op het gezicht
toveren", zeggen de Wilbrinks blij.
Sumier is de voorraad levensmidde-
len, terwijl financiële hulp in het ge^
heel is uitgebleven. Vermoedelijk is
dit te wijten aan de landelijke akties
voor Afrika die in dezelfde periode
werden gehouden. Niettemin willen

Wim en Wil Wilbrink een ieder heel
hartelijk danken voor alle goederen.
In Dzierzbin Woj Kalisz zullen de bur-
gemeester, de pastoor en de dokter
voor een eerlijke verdeling zorgdra-
gen.
In augustus gaat echtpaar Wilbrink
voor een tweede keer naar Polen,
maar dan gaat de reis weer naar Lwa-
sin. Aan goederen ontbreekt het niet,
want de voorraad was dit keer zo
groot, dat de heel partij kon worden
opgesplitst. Ze zouden heelgraagook
levensmiddelen, medicijnen en wat
apparatuur willen meenemen. Dit
zou dan gericht moeten worden inge-
kocht.

W"DruklflBf Weevers willen wij heel
hartelijk bedanken voor het plaatsen
van alle artikelen en voor alle mede-
werking bij het inzamelen van goede-
ren", aldus Wim Wilbrink.
Zodra J^ echtpaar is teruggekeerd
naar RcMo zullen we in "Contact"
verslag uitbrengen van hun reis.

Veel jongeren uit
Vorden in het kader
operati on f riendshi p
naar Amerika
Operation Friendship is dit jaar weer
aan de beurt om te gaan reizen naar
Amerika. Vorigjaar heeft men in Ne-
derland rond de zestig jongelui ont-
vangen uit Amerika en Schotland. In
juli vertrekken ruim 80 jongelui tus-
sen de 1 5 en 25 jaar naar Amerika naar
de staten New Jersey, Indiana en Mas-
sachusetts. Ook zal een groepje jonge-
ren onder leiding van landelijk voor-
zitter Jan Rigterink drie weken naar
Israël gaan.
Na lange tijd van voorbereiding is het
bestuur erin geslaagd om de uitwisse-
ling met Israël van de grond te krijgen.
Iedereen is benieuwd of het nieuwe
projekt zal slagen.
Niet zo nieuw meer zijn de uitwisse-
lingen met Amerika waar deze zomer
acht groepen uit Nederland naar toe
gaan. Uit de omgeving Vorden, Zut-
phen vertrekken maar liefst drie groe-
pen naar de Verenigde Staten. Bij el-
kaar betekent dat er 32 mensen uit
Vorden en omgeving de oversteek
gaan maken. ledere groep gaat naar
een andere bestemming, waar Opera-
tion Friendship Amerika een pro-
gramma voor de jongelui heeft opge-
steld.
De jongelui verblijven drie weken in
een gastgezin en neemt men deel aan
het programma dat het plaatselijk be-
stuur in de betreffende staat heeft op-
gesteld. Vorden gaat zowel naar India-
na, New Jersey en Massachusetts.
Op het programma staan onder ande-
re kampeerweekeinden, bezoeken
aan de grote steden zoals New York,
Chicago en Washington. De bedoe-
ling is dat de jongelui de cultuur en de
gewoonten in een ander land leren
kennen. Culturele evenementen wor-
den afgewisseld met sport- en feestak-
tiviteiten.
Volgend jaar is Nederland weer aan de
beurt om als gastland op te treden.
Naast Nederland ontvangen ook En-

geland, Schotland, Ierland en Duits-
land gasten uit Amerika.
Ook hoopt Operation Friendship Ne-
derland volgend jaar een groep jonge-
lui uit Israël te kunnen begroeten.
Half juli echter staan de vliegtuigen
klaar om op Boston, New York en Chi-
cago te vliegen om de jongelui van
Operation Friendship Nederland naar
Amerika te brengen. .
Voor Vorden en omgeving is het de
derde keer dat een groep jongelui naar
de V.S. vertrekt, met dit keer dus een
ongekend groot aantal deelnemers.

Amnesty nieuws
Op de schrijfavonden kunt U nadere
inlichtingen verkrijgen over de werk-
wijze en het werkterrein van Amnes-
ty. Wat deze maandelijkse schrijfa-
vond betreft:
In Jordanië zit Hashim Gharaibeh
voor 10 jaar opgesloten wegens zijn
vermeend lidmaatschap van de Jor-
daanse Communistische Partij.
In Cuba is Ricardo Bofill Pages het
niet eens met Fidel Gastro en zit daar-
om in de gevangenis.
In Nigeria wordt Tai Solarin zonder
proces vastgehouden wegens kritiek
op de regering.
Wilt U een handje helpen deze drie
mensen weer op vrije voeten te krij-
gen? Op maandag 3 juni 's avonds van
zeven tot negen kunt U terecht in het
Dorpscentrum om een briefte schrij-
ven waarin U vraagt deze mensen vrij
te laten. De gegevens over hen liggen
ter inzage. U kunt zelf een brief op-
stellen of een 'voorbeeldbrief over-
schrijven. En niemand zal U wegstu-
ren als U bij een kopje koffie nog wat
na wilt praten.

Verloren en
gevonden voorwerpen
Gevonden: 1. dameshorloge (doublé);
2. groen werphengel; 3. Duitse Staan-

der (dood gevonden); 4. blauw/rose
kinderjas; 5. witte kunststoffen wiel-
dop; 6. verkeerskegel; 7. steekwagen;
8. bruine portemonnee, inh. f 15,60; 9.
f50,-; 10. 4 kleurenbalpen; 11. rode
portemonnee ca. f 10,-; 12. wit T-shirt
met opschr. 'St. Maarten'; 13. donker
blauwe schoen, maat 39, merk 'Capu-
cine' (damesschoen); 14. sleutel in
zwarte hoes; 15. jongenshorloge met
zwarte plastic band merk Pulzar
Quartz; 16. zwarte fiets, inh. oranje re-
genjas en groen regencape, pot ho-
ning en een stuk kaas; 17. blauwe re-
genkap (hoort bij regenpak); 18.
zwart/witte bastaard hond.

Verloren: l. fietsmand voor achterop;
2. sleutelbos met label (Opel Kadett);
3. klein zwart kalf met kale kont; 4.
bankbiljet van f50,-; 5. bankpasje (Ra-
bo-bank); 6. gouden armband; 7. bos
sleutels aan bruine lederen houder; 8.

plastic tas 'Tuunte' met rose hempje;
9. gouden slavenarmband; 10. rood
etui met bejaardenpas en 2 strippen-
kaarten; 11. zwarte knipportemonnee
met ca. f25,-; 12. zwarte kortharige
Golden Teriever met halsband en tel.
nr. reu; 13. witte damesportemonnee
inh. foto's en f 5,-; 14. rood plastic
mapje, inh. rijbewijs, kentekenbewijs,
kopie deel III en verzekeringspapie-
ren.

Muziekschool
in beweging
Er is dit jaar bijzonder veel leven in de
brouwerij van de Muziekschool regio
Zutphen. In het teken van het 50 + 25
jarig jubileum en het jaar van de mu-
ziek zijn er al een aantal succesvolle
aktiviteiten geweest: grammofoon-
plaatopname, ensemblefestival en de
musicaluitvoering. Er staan er ook
nog een paar veelbelovende voor de
deur. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni
's avonds en opvzaterdag 8 juni 's mid-
dags geeft de balletafdeling een bij-
zondere uitvoering in de Hanzehof
i.v.m. een 25-jarig jubileum van de
leidster.
Op zaterdag 8 juni wordt er (na de bal-
letuitvoering) in de Hanzehof een
open-huisfeest gehouden, waar ieder-
een uit de muziekschoolregio welkom
is. Er zal gelegenheid zijn om het be-
stuur geluk te wensen en er valt te ge-
nieten van een tentoonstelling, mu-
ziek, dans en een drankje.
Van 23 tot 27 augustus a.s. ontvangt de
muziekschool een jeugdorkest uit het
bevriende Engelse Shrewsbury.
De grammofoonplaat met 15 muziek-
schoolensembles is nog te koop op
verschillende adressen in Zutphen,
Lochem en Vorden.

De aanmelding voor het nieuwe kur-
susjaar is weer in volle gang voor:
- schakelklas, een éénjarige klassika-

le kursus voor lagere^^ioolkinde-
ren als voorbereidi^Pbp instru-
mentaal onderwijs;

- instrumentaal/vocaal onderwijs;
- balletonderwijs;
- kursussen en samenstel.

Wieger Wesselink
kende geen pardon

met Jong Gelre
Leden van de afdeling Vorden van
Jong Gelre hebben in het dorpscen-
trum een simultaan-damwedstrijd ge-
speeld tegen Vordenaar Wieger Wes-
selink. Geen der deelnemers slaagde
erin om Wesselink een punt af te snoe-
pen. Hij won alle partijen. De jeugd-
dammer liet zien welke verschillende
damsystemen er zoal gespeeld kun-
nen worden.

Jong Gelre Vorden heeft tijdens de
provinciale buitensportdag van Jong
Gelre verdienstelijke resultaten be-
haald. Zowel bij het volleybal, voet-
bal, touwtrekken en handbal eindigde
men in de middenmoot. Deze week
neemt de afdeling Vorden deel aan
het stratenvolleybaltoernooi van
'Dash'.

Zwembadjubileum
Zaterdag 8 juni is het vijftig jaar geleden dat het zwembad 'In de Den-
nen' officieel werd geopend. Het bestuur verbindt hieraan geen grote
festiviteiten en evenmin een daarbij zo gebruikelijke receptie. Zij
meent dat dit in deze tijd van bezuiniging niet passend zou zijn. Toch
wil men het jubileum niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daartoe werd besloten om op zater-
dag 8 juni van 10.00-17.00 uur en op
zondag 9 juni van 12.00-17.00 uur
open dagen te houden met gratis en-
tree voor iedereen die wil komen
zwemmen of gewoon een kijkje wil
nemen. Speciale uitnodigingen voor
deze dag worden niet gedaan. Leden
en oud-leden en oud-bestuursleden
ontvingen een kennisgeving. Zater-
dagmiddag 8 juni zal er 15.00 uur door
het bestuur een kort herdenkings-
woord worden gesproken, mogelijk
gevolgd door enige andere sprekers.

Tekenwedstrijd
Voor de jeugd is een tekenwedstrijd
uitgeschreven, via een folder aan de
Vordense lagere scholen. Daarbij is de
jeugd ingedeeld in drie leeftijdsgroe-
pen. Het motto van de tekenwedstrijd
is 'Een zwemgebeuren'. Deze teke-
ningen moeten voor l juni aan de kas-
sa van het bad worden ingeleverd. Zij
zullen in het bad geëxposeerd wor-
den. Een deskundige jury zal de teke-
ningen beoordelen en de prijzen toe-
kennen.
Een destijds gedaan verzoek om oude
foto's etc. begint nu enigszins te lopen

en de verwachting dat de zogenaamde
fotogelerij vergezeld van andere oude
artikelen zal slagen, is gewettigd. Er
komt een speciale jubileumsticker
voor de jeugd. Voorts is er dit jaar een
speciale folder ontworpen. Deze fol-
der is voor iedereen gratis verkrijgbaar
bij de kassa. In deze folder staat de be-
reikbaarheid vanuit alle richtingen
naar het zwembad aangegeven. Het
bevat verder een aktiviteitenagenda
met gegevens over de komende
zwemvierdaagse in augustus; zwem-
lessen, openingstijden, tarieven etc.
Tijdens de open dagen zullen nieuwe
soorten spelmaterialen worden gede-
monstreerd. Na het korte officiële ge-
deelte wordt er zaterdag 8 juni tegen
circa 16.00 uur gekostumeerd ge-
zwommen. Dit onder het motto anno
1935. Hieraan kan door jong en oud
.worden deelgenomen. Voorde meest
origineelste kostuums worden er voor
de Vordense deelnemers(sters) prij-
zen beschikbaar gesteld. Vooraf voor
deelname opgeven bij de kassa. Het is
vrijwel zeker dat dit nostalgisch
zwemgebeuren zal worden opge-
fleurd door één of meer groepen van
buiten Vorden. Groepen welke zich
hierin gespecialieerd hebben.

Persoonlijk biljart
kampioenschap
De voorronden om het persoonlijk
biljartkampioenschap van Vorden zijn
gespeeld. De kampioen van vorigjaar,

de heer A. Wentink wist hierbij niet
tot de kwart-finales door te dringen.
Inmiddels hebben de kwart-finales
een aanvang genomen. De halve fina-
les beginnen op 4 juni, terwijl op zon-
dag 9 juni 's middags de finale-partijen
beginnen in café Uenk.

Torenfondswedstrijd Ratti - Vorden
Woensdagavond 5 juni wordt op het Ratti-complex ten bate
van de restauratie van de Kranenburgse toren een voetbal
wedstrijd gespeeld tussen de ploegen van Ratti en Vorden.
Pastoor J.A. van Zeelst zal de aftrap verrichten.

Toegankelijkheid Landgoed 't Medler
In verband met de uitvoering van de Natuurschoonwet 1928 is voort-
aan het landgoed Medler opgengesteld uitsluitend vóór wandelaars
en fietsers (bordjes WV) tussen zonsop- en zonsondergang. Voor
heet met *privé terrein' aangegeven gebied - naaste omgeving van
Huize 't Medler - geldt verboden toegang krachtens art 461 W.v.Str.
Elk ander vérkeer is verboden.

Foto van Vorden-van-toen
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Deze oude foto toont ons de wasserij aan de Vordense Beek. We
herkennen de heer Brandenbarg met zijn drie zusters en als bezoe-
ker (op de kruiwagen) Johan Hondeveld.

Bi'j ons in cfn Achterhook
Zie zo, de pinksterdage zit t'r weer op. De ruggen allemaole goed ve-
brand en met köppe as boll'n kö'w weer an 't wark gaon. Goed weer veur
de ijsvekopers en de brouweri'jen, slech weer veur de dierentuinen en de
museums. Maor die komp 'n andere keer wel 't weer an de beurte.
Wonder eigenluk dat 'n hoop luu zo gek bunt op water. A'j, zoas vandage,
in de krante least dat ze op 2e pinksterdag 's aovunds um twaalf uur nog
in de file staot op de weg nao huus, dan mo'j d'r nogal wat veur oaver
hemmen. Bi'j mien zol 't plezier d'r dan al lange af wean. Maor jao, 'n ie-
der zien smaak, 't Hef wel tot gevolg da'j op zukke dage hier in busse nog
heerluk rond kont dool'n zonder da'j de nekke brekt oaver de mensen en
da's ok wat weerd.
De meesten wilt toch wean waor volle volk is. 't Schient dat t'r altied la-
waai umme eur hen mot wean en dat ze veur de stilte van 't bos un betjen
bange bunt. Of is 't gewoon van d'r bi'j willen wean at t'r argens 20 of 30
duuzend man is.
Dat volt mien ok vake op at t'r wat met vekansie bunt ewes. Dename van
't hotel wet ze nog wel te nuumen, soms de plaatse ok nog wel maor volle
wieter mo'j neet vraogen. De prieze van de pils of jenever wet ze meestal
ok nog, in 't gebruuken daorvan geet dan zovölle tied zitt'n dat ze neet
wieter komp as de gelagkamers.
Wat t'r wieter nog is te zien mo'j maor in een of andere gids leazen, daor
heb ze gin boodschap an.
Dat 't op vekansie gaon neet altied allene maor mooie dinge gif hef Wel-
mers Jan dizze wekke ondervonnen. Vri'jdag zal e met de vliegmesjiene
nao Spanje vetrekk'n. Hee wol 's lekker gaon bakken in de zunne, iets
wao'j hier jao nooit an too kwamm'n, volgens Jan.
Maor i'j wet allemaole hoo 't vri'jdag op Schiphol was en wi'j waar'n d'r
dan ok besunder beni'jd nao hoo of't um egaon was. Maondagaovund
zol e opbell'n had e van te veur'n beloafd. Dan zol e ons zeggen hoo of't
um ging.
's Aovunds um tien uur, precies op tied, bell'n e op en vetell'n dat e pas
zaoterdag was vetrokk'n nao tot vevealns too hemmen ewacht. Hee had
de smoor d'r good in ehad, maor gelukkug was 't hotel goed en 't weer zol
ok geleideluk an better wodd'n en zol e de trui uut könn'n laot'n. 'Hoo is
't eigenluk bi'j owluu?', vroog e. 'Oh bes, twee dage 30 graden, wi'j zit
now nog in de kotte bokse achter 'n pilsjen buuten op 't gres'.
'Wel....' en nog un heleboel meer zei Jan die un boel geld uut had egeven
umdat e meen'n dat de zunne toch neet zol schienen, bi'j ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman



interieuradviseur

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

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

VOORALUWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE

INTERIEURSERVICE

jC-.'. -

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bod

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

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

De nieuwe
Ideaal HvootheekHypoth

lankme

De nieuwe ideaal Hypotheek van de bank met de S
voorkomt grote rentesttjgingón.

Elk jaar wordt slechts 1/5 deel van uw rente aangepast.
Uw maandlasten blijven zo stafcieier en schieten niet

plotseling omhoog. En dat is een veilig gevoel!
DeBöndsspaarbank biedt u nog meer voordelen:

* lage hypotheekrente
* afsluitprovisie slechts 0,5%

* vergoeding kosten bemiddeling gemeentegarantie

Dan ligt u nooit meer wakker
van mogelijke rentestijgingen!
bondsspaarbank S
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren

ed. Vorden:

2300 exemplaren

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3350 exemplaren

Ruurlo, Barchemjjtolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.
Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTIIMG
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.

Dat is de Topper van Batavus.
Een klasse fiets in vele verschil-
lende frame- en wielmaten. Dus
geschikt voor zowel hele lange
mensen als voor de wat kleineren
onder ons. Batavus Topper: tech-
nische perfektie in kombinatie met
ontspannen zitko^^rt voor groot
en klein. ^^

Fa. R. Zwever i n k
n̂ B - Hengelo Gld.

Afb. TOPPER T3 f 689,-

BATAVUS

Populaire sport-boot in tennislook
van stevig leer en suède.
Met lachend voordeel.
Maten 36-46.

39,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

CONTACTLENZEN
„voltreffer"

qe juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing
— alle contactlens-

benodigdheden en
vloeistoffen

DE SUPER PASVORM!
NU TIJDELIJ

ffc>4-zijdig
<JZ)n elastische

• sluit fantastisch aan,
volgt elke beweging

• geen zijnaden,
tekent niet af

• badstof kruisje voor
extra hygiëne

• probleemloos
wasbaar, blijft mooi

• als taille-, heup-,
bikini- oftanga-slip

• in wit, skin en
champagne

Het modieuze verschil.

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN - TEL 05752-1971

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.


