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Raad Vorden
C.Chr. Voerman (CDA): "Behoefte aan kleinere type woningen"
In de maandagavond gehouden raadsvergadering verzocht de fraktievoorzitter van het CDA de heer C.Chr. Voerman het colle-
ge eens te onderzoeken in hoeverre er in Vorden behoefte bestaat aan kleinere types woningen, waarby het CDA een zekere
mate van verzorging beoogt. Burg. Vunderink zei dat de gedachte van de heer Voerman hem wel aan sprak. "Wij zullen kontakt
opnemen met de woningbouwvereniging "Thuis Best" en eens nagaan in hoeverre je dit kunt aanpakken".

De heer Vunderink beloofde binnen-
kort in de commissie Algemeen Bes-
tuur op deze materie terug te zullen
komen.

Investeringsschema
In de/.e eerstvolgende vergadering
van de commissie Algemeen Bestuur
zal tevens het investeringsschema aan
de orde komen. "Er /.al dan niet op for-
meel raadsniveau worden gesproken,
dat zal dan in december geschieden
wanneer wij als college met voorstel-
len zullen komen", zo sprak burge-
meester Vunderink.
Aanleiding tot deze informatie van
het college was een opmerking van de
heer J. Bosch (fraktievoorzitter van de
P.v.d.A.) ten aanzien van een voorstel
van het college om een krediet be-
schikbaar te stellen van f. 12.500,-voor
een nieuw klepelblok en revisie van
de klepelmaaier.
De heer Bosch was namelijk bang dat
door dergelijke "tussendoor" voorstel-
len het investeringsschema in de
knoop komt. Hem werd duideli jk ge-
maakt dat het hier om vervanging c.q.
onderhoud gaat en dat deze post ten
laste komt aan de reserves en niet aan
de post onvoorzien.
De heer Bosch kreeg van wethouder
J.F. Geerken (CDA) de toezegging
dat de raad binnenkort geinformeerd
zal worden over het onderzoek in za-
ken de B.K.R. regeling. "De samen-
vat t ing van het rapport ligt momen-

teel op de afdeling", aldus Geerken.

Sociaal Kultureel werk
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
kreeg van wethouder Geerken te ho-
ren dat het college in juni met een
voorstel zal komen inzake de subsidie-
regeling voor de Stichting Sociaal Kul-
tureel werk. Binnenkor t zal eerst nog
een gesprek met het bestuur van de
Stichting plaats vinden. Konkrete
plannen ten aanzien van de bomen
rondom de Kerk zijn er nog niet.
"Omdat alles nu nog volop in de bloei
staat zal het moeite kosten nog dit jaar
met plannen te komen", zo kreeg Stol-
tenborg desgevraagd van wethouder
Geerken te horen.
Tot mevrouw M. Aartsen-den Harder
(CDA) zei wethouder Geerken dat
het in de bedoeling ligt dat het pro-
gramma voor de welzijnsplanning zo
rond september aan de raad zal wor-
den voorgelegd. De heer Geerken
dacht niet dat er een nieuwe werk-
groep welzijnsplanning in het leven
wordt geroepen.
Op vragen van de heer A. Ploeger
(P.v.d.A.) antwoordde burgemeester
Vunder ink dat daar waar mogelijk het
overschot van twee miljoen op het
grondbedrijf meegewogen wordt in
het bezuinigingsgebeuren. Het zal
echter niet gemakkelijk zijn om daar
gebruik van te maken aangezien de
overheid een flinke stem in het kap i t -
tel heeft.

Wanneer het recreatieschap "De
Graafschap" klaar is met het fietspa-
denplan zal de raad beslissen of men
het eens is met de financiële konsek-
wenties van een dergelijk plan, zo ant-
woordde burg. Vunderink op vragen
van de heer Ploeger.
Ten aanzien van een aan te brengen
schaamschot in sporthal 't Jebbink
werd de heer Ploeger door wethouder
Geerken medegedeeld dat dit schot
wordt aangebracht op verzoek van wat
oudere dames. "Zij willen meer priva-
cy" aldus de wethouder.
Het benodigde bedrag zal betaald
worden uit een "pot" dat nog steeds
beschikbaar is.

Burgemeester Vunderink
zonder ambtsketen
Bij de aanvang van de raadsvergade-
ring maakte burgemeester Vunderink
excuses voor het feit dat hij geen
ambtsketen om had. "De sleutel om
de keten uit de kast te halen heb ik in
een ander pak laten zitten", zo sprak
de heer Vunderink.
De heer Tjoonk (VVD) kreeg desge-
vraagd te horen dat de vergadering
desondanks wel rechtsgeldig is.
"Ook h^^romgeroffel dat U buiten
hoort, r^^ft geen bijzondere beteke-
nis", zo zei de heer Vunderink. (De
drumband van "Concordia" was in de
nabijheid van het gemeentehuis aan
het

Fietsvierdaagse weer een sukses

De 4e rijwielavondvierdaagse is dinsdagavond weer van start gegaan, vanaf café 't Zwaantje. 370 deelne-
mers vertrokken onder zeer gunstige weers omstandigheden. Het was prachtig om te fietsen. De route welke
uitgezet was door de V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"" viel goed in de smaak bij de deelnemers.
EHBO verleend ook dit jaar haar medewerking, terwijl de leden van de V.R.T.C. helpen bij het oversteken
van gevaarlijke punten.
Wil men nog starten voor deelname, 3 avonden, dan kan dit HEDENAVOND (woensdag) nog. Wij wensen de
V.R.T.C. en haar deelnemers veel sukses en.... goed weer!

Slecht weer beïnvloedde
bezoek naar De Wiersse
Ook de tu inen van De Wiersse heb-
ben te kampen met de overvloedige
regenval. Afgelopen zondag kwamen
er desalnie t temin noch 1400 bezoe-
kers op De Wiersse. Verschillende be-
zoekers hebben uit voorzorg de laar-
zen maar aangedaan. Bij redelijke
weersomstandigheden werden zeker
het drievoud van het aantal verwacht.
De volgende openstell ing van de t u i -
nen is op zondag en maandag 24 en 25
ju l i a.s. Dan vooral is de pracht van de
bloeiende rozen te zien.

IVN Natuurwandeling
Huize Vorden
/atcrdag a.s. 4 j u n i organiseerd het
IVN afde l ing "De oude IJsselstreek"
een natuurwandel ing rond het kasteel
"Huize Vorden".

De vroege voorjaarsbloeiers zijn uit-
gebloeid, maar nieuwe bloeiers be-
groeten u: dalkruid, salomonszegel,
Lovle zonder lovle, gele lis, gele en
witte dove netel, bosmuur enz.
De bomen zijn inhet blad maar de bla-
deren zijn nog jong en fris, lichtgroen
van kleur en teer en geven aan het

voorjaarsbos een extra bekoring. Jon-
ge vogels bevolken het bos en „bede-
len" met tsjirpende stem en t r i l l ende
vleugels om voedsel bij de andere.
Erkende gidsen van het IVN leiden U
rond en vertellen u gaarne over het ve-
le moois dat u te zien krijgt. U bent
van harte welkom.

Start: Kruispunt Waarlerweg/Schim-
meldijk. Te bereiken via de Rondweg
Doetinchem/Vorden en dan de laat-
ste afslag voor Vorden, vlak voor de
burg bij bord: Doodlopende weg.
Voor busreizigers: halte Café 't
Zwaantje.

Wim Polman verzorgde
interieur in de
Droge Naptoren
In Zutphen is de bekende Drogenap-
storen tot Woning verbouwd. In 450
jaar heeft deze toren geen bewoner
gekend. De laatste bewoner was Tho-
mas Droge Nap. Van beroep Stads-
muzikant. Onder enorme grote be-
langstelling is de Droge Naptoren
voor het publ iek opengesteld. Onze
plaatsel i jke interieurverzorging Wim
Polman heeft het interieur met de in-
richting verzorgd. Het in ter ieur is ge-
heel modern geworden. Met de kleu-
ren rood en geel in combinatie met
grijs en wit is het interieur opge-
bouwd.
De zitkamer bevindt zich direkt boven
de poort en wordt versierd met een
grote bank in geel-grijs-witte strepen*
met daaronder een zachtgeel tapijt. ,
De witte eethoek in combinatie met
de variabel opgestelde kastwand
vormt een goed geheel met de rustie-
ke stenenwanden van de toren. Een
uitstekende uitrusting van deze wan-
den geven de ruimte een speels karak-
ter.
Op de entresol (vide) is een studeer-
hoek gecreerd met de hoofdkleur
rood. Op de tweede etage is een slaap-
kamer gemaakt waarbij weer geel met
wit als kleuren zijn toegepast. Ook de
douche en wasruimte zijn op deze eta-
ge aanwezig waarbij het verrassende
is, dat de lees en TV hoek als vide bo-
ven deze doucheruimte geplaats is.
Een inrichting die ieders bewonde-
ring afdwingt en waarbij i^n Polman
zijn plaats als interieursfl^alist zeker
verdiend heeft.
Vermeld mag worden dat het TV pro-
gramma van Gewest tot Gewest en
het maandblad "Eigen Huis en In-
terieur" een reportage ov^-de Droge-
napstoren zal maken. L^Bbt woens-
dag en donderdag nog gelegenheid
om te kijken.

Weer mooie successen
Majorettes en Drumband
"Sursum Corda"
Afgelopen zaterdag 28 mei werd bij
het winkelcentrum "De Vijver" een
majorett- en Drumbandfestival ge-
houden. Hieraan werd ook deelgeno-
men door de majorettes van Sursum
Corda. Tevens deden majorettes en
drumband samen mee aan het defilé
dat ter gelegenheid van dit festival
werd gehouden. Tijdens dit defilé wist
Sursum Corda als beste te eindigen en
verdiende daarmee als defileerprijs
een prachtige beker. Tijdens dit defilé
verdiende Greta Zweverink als beste
hoofdmajorette de "miss majorette"-
prijs. Aan het festival deed alleen de
majorettegroep van Sursum Corda
mee. En met wat voor 'n schitterende
resultaat! Zij behaalden in hun divisie
een Ie prijs met lof van de jury met
liefst 216 punten. Voorwaar schitte-
rende resultaten. Deze resultaten wa-
ren de bekroning op het vele trainen
dat vooraf ging aan deze resultaten.
Dat de Vordens groep opviel bleek
wel uit het feit dat men diret na het de-
filé een uitnodiging kreeg om mee te
doen aan de intocht van de Zutphense
Vierdaagse.

Jammer was dat de mede werking aan
de taptoe zaterdagavond 28 mei van
de Hengelose muziekvereniging geen
doorgang kon vinden en verschoven
moest worden naar een andere da-
tum. Ondanks het tegenvallende weer
was het voor Sursum Corda en in het
bijzonder voor Drumband en Majo-
rettegroep weer een uitstekende dag.

Henk Spijkerman
voorzitter De Graafschap
Tijdens een vergadering ter voorbe-
reiding van het kringconcours en con-
cours hippeque, werd Henk Spijker-
man gekozen tot voorzitter van de Rij-
vereniging "De Graatschap1 ' . Hij volgt
als zodanig Johan Norde op. De heer
M. Kornegoor werd gekozen tot vice-
voorzitter. Het sekretariaatschap van
"De Graafschap" is in handen van de
heer Gerrit Vlogman.

Port betaald
Port paye
kan toor Vorden

Jeugddienst
a.s. Zondagmorgen 5 juni wordt er in
de Hervormde Dorpskerk te Vorden
weer een Jeugddienst gehouden waar-
in dit keer hoopt voor te gaan ds.
M.G. Sterringa, leraar Godsdienst aan
het Baudartius College te Zutphen.
Het thema van de dienst luidt: "Als de
eerste, moeilijke stap gezet is...." Het
koper-ensemble van "Sursum Corda"
zal muzikaal medewerken aan deze
Jeugddienst waarin iedereen hartelijk
welkom is.

Avonddienst
In de avonddienst op a.s. zondaga-
vond 5 jun i in de Vordense Dorpskerk
hoopt voor te gaan Ds. H.C. Kranen-
donk, emeritus predikant van Warns-
veld, nu wonend te Lochem.

De gasten uit
Mc. Pherson Amerika
Ja, alle gasten, studenten en docen-
ten, hebben nu een logeer-adres. Ze
arriveren in Vorden op dinsdagavond
21 juni. Het concert, samen met het
Vordens Mannenkoor, wordt gege-
ven/gezongen op woensdagavond 22
juni in de Herv. Dorpskerk. De gasten
vertrekken uit Vorden op donderdag-
morgen 23 juni . De gastgezinnen ont-
vangen enige dagen voor de aankomst
van de gasten een programma-over-
zicht.
Fijn dat vele gezinnen gasten ontvan-
gen willen. Onze hartelijke dank.

GEBOREN: Robertus Johannes Ste-
fanus Fransen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.M. Heersink en B.D.
Pardijs; B. Wagenvoort en E.C. Klein
Obbink; R.M. Steverink en G. Men-
gerink; A.E. de Graaf en E.J. Smak-
man.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 9.00 uur: Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 j u n i 10.00 uur: Ds. M.G.
Sterringa (Zutphen), Jeugddienst
m.m.v. Koper-ensemble "Sursum
Corda".
19.00 uur: Ds. H.C. Kranendonk
(Emeritus-pred. van Warnsveld, wo-
nend te Lochem).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 5 jun i 10.00 uur: ds. J.B. Kvih-
lemeier, Surhuisterveen.
19.00 uur : dhr. G.R. Wielenga, Lo-
chem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 juni dr. Haas,
tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 4 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer, tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 juni dhr. J. Ha-
gedoorn, Lochem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur .

NOODHULPDIENST
Contactpersoon j u n i : mevr. v.d.
Vuurst, tel. 2072. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. A l t e n a , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Opheffingsuitverkoop

tot
KORTING
speelgoed - hobby
sierraden - kado artikelen

*
van 9 mei t/m 9 aug. met toestemming k.v.k. te Zutphen

BURG. GALLEESTR. 12. VORDEN

TELEFOON Ot752-1364

De uitslag
van de te raden artikelen in de rommelkraam van het
Vordens Dameskoor is als volgt:

NAAM VAN DE POP: ROZEMARIJN

HET AANTAL KNIKKERS: 1015

STAATSLOTEN
De lotenverkoop begint
maandag 6 juni a.s.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30-12.30 uur en's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Kunstmelk voor biggen bij de zeug.
Te grote of zwakke tomen waarvan de zeug
te weinig melkproduktie heeft, kunnen met
Biba-mel goed worden opgevangen.
De biggen krijgen precies de aanvulling
die ze nodig hebben.
In de kwetsbare beginperiode geeft het
gebruik van Biba-mel een sterk verbeterd
resultaat te zien: minder uitval, snellere
groei en een zwaarder speengewicht.

Biba-mel kan het best
worden verstrekt d.m.v.
de speciale, door Hendrix
geteste, drinktorentjes.
Hygiënisch en ekonomisch.

H.H. Landbouwers

vanaf heden kunnen wij ook voor u het

gras hakselen
LOONBEDRIJF

H. PETERS
LANGENDIJK 6 BAAK, TEL 05754-314

M- -KKINK

met
Televisie

reparaties
--|- direct

l i | > naar

uw vakman
van vertrouwen

jr .

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Heeft u de buigzame klomp al geprobeerd ?

naturlMf g«brutkt.
waarbij uitsluitend
huidvn van d« b«*i«
kw«lit«it worden

geluiddempers
loopzooi
iGe«n gefclos m MI n

D« NvM houten
gedeelten zijn door een
speciaal procédé

Fl£X-0-UET
de buigzame klomp

Schoenen
I ederwaren

Reparat ie

M--3KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Vanaf 1 week voor, tot1a2 weken na het spenen

\

Biba-plus is een nieuw Hendrix' kwaliteitsvoer.
Speciaal ontwikkeld om de overschakeling van
Biba-vitaal naar Biba-extra soepel te laten ver-
lopen. Met Biba-plus groeien de biggen beter
door en wordt de uitval verlaagd.
De uitgebalanceerde samenstelling garandeert
een goede opname en verlaagt de kans op diarree.
Met Biba-plus minder stress bij het spenen.

RESUL
TAAT

hendrix' voeders

Bel voor
inlichtingen en
direkte service: C. BONGERS, Vorden 05752-1327

ZONDAG 5 JUNI

VAI :Y GAZ
ZONDAG 12 JUNI NEW FOUR

HENGELO GLD 05753-1461

Uw broodje
goed en solide beleggen
kunt u zelf

De NMS belegt uw gdd.
Goed en solide.

Voor alle informatie over on/e spaarvormen, kunt u terecht
h i j ons agentschap:

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531



Wij hebben een zoon gekre-
gen!

Hij krijgt de namen:

JORN HENNING

Henk en Trudy
Leuverink-Eijkelkamp
Gjerryt

29 mei 1983
Burg. G alleestraat 4
7251EBVorden.

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen

W. OORTGIESEN
J. OORTGIESEN-

MAALDERINK

Vorden, 1 juni 1983
Mispelkampdijk 5

Onze welgemeende dank voor
alle felicitatie's en aan ie-
dereen, die heeft bijgedragen
voor het slagen van ons zilve-
ren huwelijksfeest

A.H.J. WISSINK
H.W.M. WISSINK-

EIJKELKAMP

Vorden, juni 1983

Jaarlijkse collecte
van 6 juni t/m 18 juni

Wij vragen te huur: woon-
ruimte in Vorden of direkte
omgeving. Omstreeks half au-
gustus.
Fam. Poelman,
Burg. Galleestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-1364.

L0GA heeft weer nieuwe VI-
DEO FILMS te verhuren.

Te koop: halve ha kuilgras.
Te bezichtigen: Enzerinkweg,
nabij camping de Reehorst.
Inl. Tel. 05750-20934.

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

Kunstgcbittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: 2000 holle pannen,
roestglazuur, zitten nog in het
plastic verpakt met alle onder-
delen aanwezig.
Voor een redelijke prijs.
Tel. 05752-1515.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

NICO FREDDIE HUETINK
en

KAROLIEN HOLDIJK

gaan trouwen op donderdag 9 juni om 13.45
uur in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 193, Vorden.

I
^"^X^X^X^X^X^X^"'

In plaats van kaarten.

Zondag 12juni a. s. zijn wij 25jaargetrouwd.

JAN HISSINK
JANTJE HISSINK-BOUWMEESTER

Wij hopen dit samen met onze kinderen en
Oma te vieren op zaterdag 11 juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 16.30 uur in café-restaurant de Bogge-
laar, Vordenseweg 32 te Warnsveld.

" 't Hietink", Juni 1983
Uzerhorst 1 , 7231 RL Warnsveld.

Op vrijdag 10 juni a.s. hopen wij

G.J.BANNINK
en

R. BANNINK-NORDE

met kinderen en kleinkinderen de dag te
herdenken van ons 40-jarig huwelijk.

Receptie van 15.00-17.00 uur in Hotel Mei-
link te Barchem.

Juni 1983
7244 RH Barchem
Winkelsdijk 5

^

Vrijdag 3 juni a.s. hoopt

J.B. NIJLAND-BOSCH

haar 80ste verjaardag te vieren.

U kunt haar feliciteren vanaf 's avonds
20.00 uur tot 22.00 uur in „De Herberg" te
Vorden.

Zelledijk 5
7251 NB Vorden

Zaterdag 4 juni hoopt

OMA EIJKELKAMP-HERMSEN

in dankbaarheid haar 90ste verjaardag te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in zaal Schoenaker, Kranen-
burg Vorden.

.
Juni 1983
„De Weerd"
Lindeseweg 17, 7251 NJ Vorden.

allemaal hartelijk bedankt
voor de vele spontane reacties

jim en beppie heersink

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij schrijven d.d. 5 april 1983 nr. WZ 1197/5-WZ
MV 303 de ontvangst hebben bericht van de door de
raad der gemeente Vorden d.d. 22 februari 1983 nr. 4
vastgestelde "Verordening op de keuringsdienst van
slachtdieren en van vlees in de gemeente Vorden".
Genoemde verordening, die in werking treedt op de dag
volgende op die van af kondig ing, ligt vanaf heden gedu-
rende drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken, voor een iederter lezing en istegende
betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 2 juni 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Te koop: partij

gebakken D.F.-klinkers, 7 cm
(uitstekend geschikt voor verhar-
ding sleufsilo's)

"VORDEN" TEL. 05752-2665

INDUSTRIEWEG 4 - VORDEN.
TEL. 05752-2665

Tevens uw adres voor al uw
grond- en straatwerk

Vereniging voor Protestants-Christelijk
Onderwijs te Vorden
Secretariaat: Het Jebbink 37, 7251 BJ Vorden

Geachte leden.

Graag nodigen wij U hierbij uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
welke wordt gehouden op maandag 13 juni a.s., in de
school Het Hoge. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter,
2. Notulen van de vergaderingen op resp. 24 mei 1982

en 27 september 1982,
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag over 1982,
5. Ingekomen/mededelingen, *
6. Bestuursverkiezing (zie onder A),
7. Verkiezing lid oudercommissie Het Hoge (zie onder

B),
8. Verkiezing leden medezeggenschapsraad, (zie on-

der C),
9. Rondvraag,

10. Sluiting

A. Agendapunt 6: Aftredend n iet herkiesbaar dhr. G.J.
Ruiterkamp. In deze vacature draagt het bestuur voor
dhr. G.H. Vaags, Het Hoge 11.
Aftredend niet herkiesbaar dhr. G.J. den Ambtman.
Voor een eventuele candidatuur wordt ter vergadering
nadere mededeling gedaan.
B. Agendapunt 7: Aftredend niet herkiesbaar Mw. l.
de Jonge. Voorgesteld wordt in de ontstane vacature te
benoemen Mw. Wijnhoud, Staringstraat 1.
C. Agendapunt 8: Voorgesteld wordt de navolgende
candidaten namens de ouders te benoemen:
K.O. Mw. Heusinkveld, Het Jebbink 57 en dhr. J. Hulle-
man. Brinkerhof 46.
L.O. Mw. l. de Jonge, Hoetinkhof 153 en dhr. H. Bos-
man, Nieuwstad 35.

Schriftelijk en ondertekend kunnen ingeval van agenda-
punt 6 de leden, en ingeval agendapunt 7 de leden en de
ouders namen van meerdere candidaten inleveren.
Zulks tot uiterlijk 10 juni a.s. bij het secretariaat.

Het bestuur rekent erop U deze avond te kunnen be-
groeten.

Namens het bestuur,
G.J. den Ambtman, secretaris

Te koop: een nieuwe medische
encyclopedie, 7 delig.
Tel. 2521.

A.S. BRUIDSPAAR
WIJ KUNNEN VOOR U MAKEN:

EEN GEWONE
EEN MODERNE
EEN VLOTTE
EEN ARTISTIEKE
OF EEN EXCLUSIEVE

bruidsreportage

WIJ ZIJN IMMERS SPECIALIST OP DIT TERREIN
EN... WIE BIJ ONS „HET BRUIDSPAAR 1983" WORDT, KRIJGT DE HELE REPORTAGE
GRATIS. ALS ALTIJD DE ORGINEELSTE!

FOTOSTUDIO CORDINIUS ZUTPHEN
HOUTMARKT 63. TEL. 05750-15106

voor in- en buiten de buien

SPECIALE AANBIEDING:
Mantels t/m 50 v.a. 89,
Jacks v a 49,-
Blazers v a 89,-
IM. Alcantara jasjes v a 159,-
Kinderjacks v a 25,-
Herenjacks v a 89,-

jeugdig en klassiek .......................... v.a. l«JUf-

Modecentrum

Ruurlo

MODfe
KWALITEIT

PRUS
Luchtig gevlochten muiltje,
mag bij uw zomergarderobe
niet ontbreken.

29-

Lieveling
voor zomerse
dagen... witte leren teenlus-
slipper op grappig houten sleehakje.

30-35

Zonnige teenslippers in
vrolijke zomerse kleurtjes...

geinig voor weinig.

8,- p.p.

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 1342

Voor al 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

Wist u,

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

Dat wij voor U de meest complete reizen kunnen boeken
voor zowel vliegtuig-, trein-, eigen auto-, en touringcarvakanties

maar ook cruises, dagtochten etc.?

Enkele van de met ons samenwerkende touroperators zijn:

Holland International, Arke, OAD
Sporthuis Centrum, Vrij Uit, Hotelplan

RABOBANK VOOR GOEDE RAAD: OOK IN REIZEN.

Rabobank
'VORDEN" B.A.



Heineken bier,
blikjeO,33 liter
Chaudfontaine
bronwater,
literflesI ILtJI I l t ïb

Jaffajuice
druivensap,
literpak

l Cider,
l demi-sec, f les 0,75 liter

Doperwten
l extra fijn,
l half blik, Vrij Produkt i

\lr\li ir*r\ l^^*+lr

.199

half blik, Vrij Produkt •••
veluco bartlett
peren,
pot 560 ml

• Theebiskwie, _ • Oma's cake,
_199 l l pak 175 gram 491 l 450 gram

l Duyvis geroosterde l Gold Star
^ 11 Pinda's, l l tarwebloem,

IOy l l kilopak
l Finovermicelli
l miHHol

• volwas vloeibaar
299 wasmiddel,

flacon 2 liter 699
Afwasmiddel extra,

_99| literflacon 49
VloeibaarviueiEjaar
schuurmiddel.
flacon 300 ml., Vrij Produkt

• • • , '
$'

Brood,
alle soorten,
800 gram, gesneden,
minimumprijs

Homburg
leverpastei,
blik 200 gram 79
Zeeuwse mosselen,. _.
potje 220 gram 149
Bambix,
pak 180 gram 109

Yogho-
vogho,
literpak,
aardbeien
of framboos

P45

Bruta
,« het grandiotv
iuccesvandeVriji
tsu—s-jargtten

iu uók
sigaretten,
l *A« . V"^

üitzels

rne'ivle?

&

[jjj&jwnroem-̂

-i -'w ••-

25 sigaretten
met filter
of zonder filter
Vrij Produkt

^S
?s t*

«»OJ

N|É*»*-

iglo kaas-
schnitzels, OQQ
diepvries. J?*mc*m
pak4stuks,300gram mm^J^J

jordan
tandenborstel,
hard of medium 169
Balsam shampoo .
f lacon 200 ml.,
Vrij Produkt _______•••• 249

Fino macaroni,
zakSOOaramzakSOOgram 75
Teo dessertsaus,
flesje 0,15 liter, kersen of aardbeien 129

Karaat halvarine,
kuip 500 gram 69

Nutricia chocomel,
literfles 199

^J^mmmmmm^mmmfmmmmmmrmvm

Basterdsuiker, l instant cacao,
zak 500 gram, wit, geel of bruin __ 145 l l busSOOgram
Nescafé extra, QCQ l l Heinz sandwich
pot200gram 9591 l $pf93Cl

l r\r\t- Znn nrir

Homburg
achterham
blik 453 gram

Splendid
totaalwasmiddel,
zak 2 kilo 529

699
'-"\/-\

+JfJ* \^£4\Mj

pot 300 gram

Confilux
extra jam
confiture,
pot450gram,
aardbeien, kersen,

Doperwten
•">er fijn,

H blik, ••
Produkt i

!-^

^J\^\. —T ~^\J ^Jl *

aardbeien,
abrikozen
of ananas

H<

Mora
hamburgers,
diepvries,
pak4stuks,300gram

Dreftfijn-
wasmiddel
pak 1100 gram

Heinz pikante
groentespread,
pot 300 g ra m
^^ <-i ̂ -j-iarlri *****

_219

Slajgcrq
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 1 juni t/m 4 juni

potSOOgram 2191 ^̂ ^
Boterhamkorrels, l
zak 300 gram, licht of donker T 29 l j P3f*|din d6
Komeet margarine, Lussaudière
pakje250gram 35 | ^rrSp?"r«Pwiin '
Croma,
pakje 200 gram

.
. -r--

Lussauaiere
'n rode Franse wijn
fles 0,7 liter -

T

Groentcman

diere,
isewijn, ^^%OO
r4voor |UW

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling

3H/7V Af£Z0&M&(/

heeft kruidemi

NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 juni 1983

45e jaargang nr 12

Voormalige Medlerschool aan de Ruurloseweg in Vorden

Staatsbosbeheer Achterhoek
in nieuw districtskantoor

Op woensdag 8 juni opent Mr. J. Fokkens, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, het nieuwe districtskantoor van
het Staatsbosbeheer in de Acherhoek. De dag erop houdt de dienst open huis.
Het nieuwe kantoor is gevestigd in de voormalige Medlerschool aan de Ruurloseweg in Vorden. Het pand is inmiddels in ge-
bruik.
Dertien ambtenaren van de dienstvakken bosbouw, landschapsbouw en natuurbehoud in de regio Oost-Gelderland hebben er
hun intrek in genomen.
Staatsbosbeheer is een onderdeel van
het Ministerie van Landbouw en Vis-
serij en is in 1899 ingesteld om staats-
bossen te beheren en woeste gronden
zoals heidevelden en stuifzanden te
bebossen.
Tegenwoordig beheert Staatsbosbe-
heer ruim 130.000 ha bos en andere
natuurterreinen. Deze oppervlakte is
ongeveer gelijk aan de oppervlakte
van de provincie Utrecht. Zeker in ons
dichtbevolkte land is grond een
schaars goed. Er is grond nodig voor
landbouw, huizen, industrie, wegen,
havens, pretparken, bossen en na-
tuurgebieden. De volgorde is wi l le -
keurig. Het is geen wonder dat meer-
dere belangengroepen voor hetzelfde
stuk grond wensen hebben, die elkaar
eigenlijk niet verdragen. Hierbij heeft
Staatsbosbeheer de zorg voor bos, na-
tuur en landschap.
Het werk van Staatsbosbeheer kent
drie vakgebieden: bosbouw, land-
schapsbouw en natuurbehoud. In de

provincie staat aan het hoofd van elk
dienstvak respectievelijk de houtves-
ter, de consulent landschapsbouw en
de consulent natuurbehoud. Een van
hen is bovendien hoofd Staatsbosbe-
heer in die provincie. Onder hen wer-
ken adjuncten, provinciale medewer-
kers, districtshoofden en hun adjunc-
ten, opzichters, boswachters, arbei-
ders en reservaatbewakers.

De Achterhoek
Het gebied waar het hier om gaat om-
vat het oostelijke deel van Gelder-
land. Het beslaat behalve de feitelijke
Achterhoek of Graafschap ook de
landstreek de Lijmers en het Montfer-
land en een deel van de IJsselvallei
tussen Dieren en Deventer. In de
Achterhoek overheerst nog steeds het
oude hoevenlandschap. Hierin liggen
de boerderijen verspreid door het land
met vrij kleine akkers, lager gelegen
weiden en veel houtwallen, bosjes,

heggen en andere begroeiingen en
daar tussendoor de beken die in de
IJssel uitmonden. In delen van de
Achterhoek heeft dit landschap
plaatsgemaakt voor een landschap
met rechte wegen en waterlopen en
met grote en rechthoekige kavels. Dit
landschap is ontstaan door ontginnin-
gen en ruilverkavelingen sinds het be-
gin van deze eeuw. De Rijn en de IJs-
sel geven met hun vele bochten en ui-
terwaarden een heel apart aanzicht
aan het westen en zuidwesten van de
Achterhoek.
Dat dit gevarieerde landschap door
het publiek op prijs wordt gesteld
blijkt uit de cijfers. 225.000 toeristi-
sche bezoekers per jaar met als gevolg
een niet onbelangrijk deel werkgele-
genheid in de toeristische sector.

Het dienstvak bosbouw
In de Achterhoek nemen de landgoe-
deren van de meestal adellijke groot-

Gemeentenieuws
Telefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2323 - Telefoon gemeen!; 2323. O p e n s t e l l i n g gemeentehuis: maandag- t /m vr i jdagmorgen van
X.00-12.30 u u r e n v r i j d a g van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
( i e e r k e n : v r i j d a g van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I . A . Bogche lman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 u u r .

1. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeesteren wethouders hebben
aan het Nederlandse Rode Kruis een
vergunning afgegeven voor het hou-
den van een collecte gedurende de pe-
riode 6 tot en met 18 jun i aanstaande.

2. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een te houden con-
cours hippique op 4 en 5 jun i aan-
staande aan de Schuttestraat alhier,
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende t i jde l i jke
verkeersmaatregelen te treffen.
a. instel len van een parkeerverbod

voor beide zijden van de weg voor
de Schuttestraat vanaf de Schim-
me ld ij k tot aan het erf van de heer
Voskamp aan de Schuttestraaat no.
10;

b. instel len van een parkeerverbod
voor beide zijden van de weg voor
de Bekmansdi jk vanaf de Schutte-
straat tot aan de kruis ing met de
Kostedeweg.

Een en ander geldt op 4 en 5 j u n i aan-
staande van 8.00 tot 18.00 uur.

3. Plaatsen van advertenties terzake van
bestemmingsplannen
Tot op heden werden advertenties
over bestemmingsplannen in "Het
/utphcns Dagblad", "De Geldersch
Overijsselse Courant", "De Graaf-
schapbode", "De Gelderland" en het
plaatselijke nieuws- en advertentie-
blad "Contact" geplaatst.

/oals u zult begrijpen is dit, zeker
wanneer de kosten over een jaar bij el-
kaar opgeteld worden, een kostbare
zaak. Binnen het kader van de bezui-
nigingen hebben burgemeester en
wethouders dan ook besloten om ad-
vertenties niet meer in al deze kranten
te plaatsen. Vanaf heden /uit u deze ad-
vertenties dan ook uitsluitend aantref-
fen in "De Geldersch Overijssel Cou-
rant", "Het Zutphens Dagblad" en in
het plaatselijke nieuws- en advertentie-
blad "Contact".
Wanneer het echter aangelegenheden
betreft die met name Kranenburg
aangaan dan zal het college eveneens
in "De Gelderlander" adver tent ies
plaatsen.
Wij verzoeken u van het bovenstaan-
de goede nota te nemen, waarbij wij
aannemen dat u hiervoor begrip kunt
opbrengen.

4. Inzamelen van chemisch afval
/.oals u reeds meerdere malen in deze
rubriek hebt kunnen lezen, kunt u ie-
dere Ie en 3e maandag van de maand
tussen 16.00 en 17.00 uur chemische
afvalstoffen inleveren bij het pand

Zutphenseweg 50a, de gemeente-
werkplaats. Naast particulieren kun-
nen ook bedrijven hun chemische af-
valstoffen inleveren, doch tot een ma-
x imum hoeveelheid van 50 kg. per
jaar. Met name wordt erop gewezen
dat het inleveren gratis kan gebeuren.
Dat dit inzamelen begint te lopen
blijkt uit het feit dat tot op heden ne-
gen volle vaten afgevoerd konden
worden. Hoofdzakelijk worden verf
en verfprodukten ingeleverd. U kunt
echter ook andere produkten inleve-
ren zoals medicijnen, oude batterijen,
landbouwbestrijdingsmiddelen, foto-
chemicaliën e.d. Deze stoffen moeten
verpakt worden afgegeven.
Aangezien deze stoffen, indien ze in
de bodem terecht komen, ernstig ver-
ontreinigend kunnen werken, wordt
u nogmaals dringend verzocht om al
deze stoffen in te leveren, zodat iedere
week een groot aantal vaten afgevoerd
kunnen worden.
Voor uw medewerking hierbij zeggen
wij u bij voorbaat dank.

5. Het ophalen en aanbieden van huis-
vuil
In de gehele gemeente Vorden wordt
hu i svu i l opgehaald van percelen,gele-
gen langs de openbare verharde we-
gen. In het dorp Vorden en op de Kra-
nenburg wekelijks op donderdag en in
het buitengebied op maandag om de
veertien dagen.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat
het hu isvu i l moet worden verpakt in
plastic zakken met gemeente-opdruk.
De vuilniszakken dienen dichtgebon-
den aangeboden te worden, bij voor-
keur niet met ijzerdraad.
Scherpe voorwerpen dienen van extra
voorverpakking te worden voorzien,
(j las kunt u in de glascontainers kwijt.
Lang t u i n v u i l dat niet in de plastic zak-
ken past, mag afzonderlijk worden
aangeboden, mits het niet langer is
opgebostdan l meieren niet dikker is
dan 30 cm. rond. Huis-'en tu invu i l , dat
in doosjes e.d. verpakt is, wordt dus
niet door de ophaaldienst meegeno-
men.
Andergro fvu i l kan worden meegeno-
men, mits het niet groter is dan 150 x
100 x 100 cm., en redelijkerwijs door
l persoon te t i l l en is.

6. Propaangastanks voor huishoudelijk
c.q. bedrijfsgebruik
Het komt de laatste jaren steeds veel-
vuldiger voor dat propaangastanks
voor huishoudelijk c.q. bedrijfsge-
bruik op bepaalde percelen worden
geplaatst.
Het gaat daarbij meestal om boven-
grondse tanks met een inhoud varië-
rend van 1000 tot 3000 liter.

De inrflp van dergelijke tanks is hin-
derwetpTchtig. Voor een aantal is een
vergunning ingevolge de Hinderwet
verleend, doch voor het naar het lijkt
overgrog^deel is (nog) geen vergun-
ning al^Pezig.

Bij situering van een dergelijke tank
dienen een aantal minimumafstan-
den in acht te worden genomen, zoals
bijv. een afstand van 15 meter van de
tank tot een woning. Afhankelijk van
de inhoud der tank en de afstand tot
andere gebouwen dan een woning
gelden diverse afstandsnormen.

Veelal wordt een tank geplaatst (zon-
der vergunning) zonder dat gekeken
wordt naar die afstandsnormen.
Dit kan bij een vergunningaanvraag
naderhand moeilijkheden opleveren.
De tank moet dan wel eens worden
verplaatst, hetgeen veel (financieel)
ongemak veroorzaakt.

Volgens de bepalingen der Hinderwet
c.a. is het o.a. verboden propaangas-
tanks te plaatsen zonder een vooraf-
gaande vergunning van het gemeen-
tebestuur. Een ieder die in het bezit is
van een propaangastank en nog geen
vergunning heeft aangevraagd, wordt
ter voorkoming van moeilijkheden,
zoals bijv. een proces verbaal, drin-
gend verzocht z.s.m. contact op te ne-
men met de gemeentesecretarie, afd.
I, teneinde alsnog in de gelegenheid te
worden gesteld een aanvraag te doen.
Diegenen, die een dergelijke tank nog
willen plaatsen, dienen vooraf tijdig
contact op te nemen met genoemde
afdeling der gemeente-secretarie. De
procedure tot verkrijging der benodig-
de vergunning ingevolge de Hinder-
wet duurt over het algemeen circa drie
a vier maanden.

Tenslotte worden houders van reeds
verleende vergunningen voor een
propaangastank gewezen op het ge-
stelde in voorwaarde 2 der vergun-
ning. In die voorwaarde staat nl. als
veil igheidseis genoemd de verplich-
ting om een dergelijke tank te voor-
zien van een hekwerk, dat aan bepaal-
de afmetingen voldoet. Het hekwerk
is in veel gevallen niet aanwezig, het-
geen het gevaarsaspect enkel maar
vergroot.
Bijv. onbevoegden en kinderen kun-
nen zich dan onbeperkt toegang tot
die tank verschaffen, hetgeen tot ge-
vaarlijke situaties kan leiden.
Voor nadere informatie hieromtrent
kun t u zich in verbinding stellen met
afdeling I der gemeente-secretarie
Vorden, telefoonnummer 05752-
2323, toestel 19.

grondbezitters een centrale plaats in.
Het landgoedefengebied rond Win-
terswijk onderscheidt zich hiervan
doordat de boeren er van oudsher de
bosbezitters zijn. Bij het beheer is er
de zorg voor de eigen terreinen, maar
ook met bosgebieden en landgoede-
ren van derden heeft dit dienstvak be-
moeienis. In het kader van de Boswet
dienen boseigenaren voorgenomen
vellingen te melden. Deze worden
door Staatsbosbeheer beoordeeld.
Ook is het dienstvak betrokken bij ad-
visering en diverse subsidieregelin-
gen. Een voorbeeld van eigen bezit-
tingen is de boswachterij de Slangen-
burg. Deze boswachterij bestaat uit
het landgoed de Slangenburg bij Doe-
tinchem, het landgoed Huize Ruurlo
en nog een aantal terreinen zoals de
Veldhoek, het Grote Veld, het Noor-
derbroek, de Gorsselse heide en de
bosstroken langs het Twenthekanaal.
Beheer van dergelijke terreinen houdt
een groot aantal werkzaamheden in,
waarbij vele jaren vooruit gekeken
wordt. Beheersmaatregelen zijn on-
der meer: dunnen, aanleg en onder-
houd van paden, kappen en planten
en eventueel ook niets doen.
In de eigen boswachterijen worden
deze maatregelen grotendeels in ei-
gen beheer uitgevoerd.
Niet te verwaarlozen is de opbrengst
aan hout uit de eigen boswachterijen.
In dit district is dat 3000 kubieke me-
ter hout per jaar.
Heel bijzondere werkzaamheden zijn
bijvoorbeeld de restauratie van het
doolhof bij Huize Ruurlo. Met een op-
pervlakte van ruim één hectare is dit
een van de grootste van Europa. Op
het landgoed de Slangenburg wordt
een informatieruimte ingericht, die in
1984 gereed zal zijn.

Het dienstvak
landschapbouw
De verzorgers van het landschap zijn,
misschien onbewust d^«eker niet
doelbewust, door de eeuwen heen al-
tijd de bewoners zelf geweest. Maar
met de groei van de bevolking en de
grote cultuurtechnische werken die
vooral in de vijfiger jarery^eeds ingrij-
pender werden, nam overheid

steeds meer taken over die daarvoor
door de bewoners zelf werden uitge-
voerd.
Het dienstvak landschapsbouw is ak-
tief bij het begeleiden van cultuur-
technische werken zoals aanleg en
verbetering van wegen en waterlopen
en de voorbereiding en uitvoering van
elf ruilverkavelingen en t ientallen ka-
velruilen die in de Achterhoek in ver-
schillende fasen van uitvoering zijn.

Begeleiding van zulke cultuurtechni-
sche werken begint met een s tudie
van de ontstaansgeschiedenis van een
gebied om een goed begrip te krijgen
hoe het landschap daar is ontstaan. Op
basis daarvan wordt een landschaps-
plan gemaakt. Doel hiervan is dat aan
de ene kant iets te zien blijft van wat er
in het verleden in dat landschap alle-
maal is gebeurd, aan de andere kant
dat moderne landbouwkundige ont-
wikkelingen, zoals gunstig gelegen en
niet al te kleine percelen, een goede
kans krijgen. In deze plannen wordt
ook rekening gehouden met de belan-
gen van het natuurbehoud.

Landschapsbouw ontwerpt beplan-
tingen in het kader van landsschaps-
plannen of adviseert erbij. Een goed
voorbeeld hiervan is de landschappe-
lijke inpassing van de verbeterde Ber-
kel tussen Lochem en de Duitse
grens.
Voor de gehele of gedeeltelijke subsi-
diëring van zulke beplantingen geeft
landschapsbouw ook adviezen. Het-
zelfde geldt voor subsidies voor erfbe-
plantingen, herbeplanting in het ka-
der van de bestrijding van de iepeziek-
te, onderhoud van knotbomen en her-
stel van oude, waardevolle bomen.

Het dienstvak
natuurbehoud
In de Achterhoek beheert Staatsbos-
beheer ongeveer 1200 ha natuurter-
rein, verdeeld over zo'n 50 reservaten.
In het noorden van de Achterhoek
zijn de grootste terreinen gelegen
langs de IJssel (uiterwaarden bij Cor-
tenoever en de Ravenswaarden), bij
Borculo (het landgoed Beekvliet) en

bij Neede (het Needse Achterveld,
o.a. vochtig heideterrein).
In de zuidelijke Achterhoek liggen de
grootste natuurterreinen die door
Staatsbosbeheer worden beheerd bij
Aalten (het Aaltense Goor, en ontgin-
ningsgebied met veel elzenwallen) en
bij Zevenaar (de Oude Rijnstrangen,
een gebied met oude rivierarmen en
uiterwaarden). Onder invloed van de
mens is door de eeuwen heen in deze
terreinen een situatie ontstaan met
een grote verscheidenheid aan plan-
ten en dieren. Door gewijzigd land-
bouwkundig gebruik dreigen deze
waarden verloren te gaan.
Zij kunnen alleen in stand worden ge-
houden door een gericht beheer. Dat
betekent bijvoorbeeld in gebieden die
rijk zijn aan weidevogels, dat de wei-
den wel begraasd kunnen worden,
maar door minder dieren dan vanuit
landbouwkundig standpunt logisch
zou zijn. Hierdoor kan ook een meer
gevarieerde plantengroei ontstaan.
Een ander voorbeeld van zulk beheer
is het weer in ere herstellen van de
heggen in de uiterwaarden, eventueel
door ze opnieuw aan te planten.
Veel landgoederen vallen onder de
Natuurschoonwet. Het dienstvak na-
tuurbehoud is betrokken bij het toe-
zicht op de naleving van de bepalin-
gen volgens deze wet. Bij bestem-
mingsplannen voor het buitengebied
van gemeenten adviseert natuurbe-
houd om te voorkomen dat onevenre-
dige schade aan natuur en landschap
wordt toegebracht. Dit geldt ook voor
het adviseren bij ontgrondingen,
nieuwe wegen en waterlopen en in
voorbereiding en uitvoering van ruil-
verkavelingen. Hoewel in principe na-
tuurterreinen van Staatsbosbeheer
zijn opengesteld, soms onder begelei-
ding, zijn een aantal terreintjes in de
Achterhoek toch gesloten. Vaak is dat
omdat ze zo klein zijn dat er geen pad
kan worden aangelegd.
Vaak zijn zulke terreintjes niet alleen
erg kwetsbaar, maar ook de-laatste-in-
hun-soort. Andere terreinen zijn soms
afgesloten omdat ze rustgebied voor
dieren zijn of omdat men graag wil
ten hoe ze zich ontwikkelen als de
mens zich er helemaal niet mee be-
moeit.

Tijdelijke afsluiting
overweg
De spoorwegovergang in de weg Vor-
den-Ruurlo, nabij het Vordense indu-
strieterrein zal, in verband met werk-
zaamheden, in de nacht van zaterdag
4 op zondag 5 juni afgesloten zijn. Al-
leen voetgangers zullen dan nog kun-
nen passeren. De afsluiting duurt van
23 tot 6 uur.

Uit het politie-rapport
Tanken zonder te betalen
Een automobilist tankte vorige week
donderdag bij een plaatselijke benzi-
ne-station. Zonder af te rekenen ech-
ter verliet hij het service-station. De
dader is nog niet achterhaald.

Ongelukjes met de bromfiets
Doordat een automobilist zonder om
te zien wegreed bij schoenhandel
Wul l ink veroorzaakte deze automobi-
list een aanrijding met de 16-jarige
bromfietser M.H. Gelukkig viel het
achteraf nogal mee. De ontboden
dokter kon slechts enige ontvellingen
konstateren. De automobilist veroor-
zaakte wel een schadepost van bijna
vijfhonderd gulden aan de bromfiets,
terwijl ook zijn wagen niet heelhuids
uit de aanrijding kwam.
De eveneens 16-jarige I.B. van de
Schuttestraat reed zaterdagmiddag
over een hond. Ook hier wat kneuzin-
gen en een kapotte bromfiets. De ei-
genaar van de hond was in de buurt
van de aanrijding, zijnde ook hier de
Dorpsstraat.

Vrachtauto uit verkeer
Gewaarschuwd door een weggebrui-
ker heeft de rijkspolitie een vrachtwa-
gen aangehouden en onderzocht op
technische mankementen. Dat waren
er nogal wat als stuurinrichting verrot,
drie veren gebroken, veerpinnen en
bussen defect, inrichting wagen klop-
te niet, speling op achterwielen, steek-
as los, ondeugdelijke bedrijfsrem, de
wagen had geen jaarlijkse keuring on-
dergaan en er was geen vervoersver-
gunning afgegeven.
De Amsterdammer zijn wagen werd
van de weg gehaald en hij kreeg bo-
vendien een proces-verbaal.

Alles tot op heden in orde
Nu het visseizoen weer open is heeft
de Rijkspolitie langs de waterkant ge-
controleerd op vergunningen en ak-
ten.
Tot op heden bleken de dames en he-
ren hengelaars de papieren keurig in
orde te hebben.

Vermoedelijk kaakfractuur
Een 15-jarige inwoner stak komende
van de Deldenseweg de Rondweg
over. Juist naderde een automobilist
en de bestuurder moest voor onder-
zoek worden vervoerd naar Het Spit-
taal. Vermoedelijk heeft de wielrijder
een kaakfractuur opgelopen.

De werkgroep van
Amnesty International
meldt
Uit een stukje, geschreven door de
Heer Leestman van enige weken gele-
den is gebleken dat het menigeen niet
duidelijk is wat er precies op de maan-
delijkse schrijfavonden van Amnesty
International gebeurt.
Elke maand staat er in het maand-
blad van Amnesty International
"Wordt vervolgd" een korte beschrij-
ving van meestal drie mensen, die
vanwege hun overtuiging soms voor
lange tijd in de gevangenis zitten; vaak
zonder enig voorafgaand proces.
De gegevens over deze mensen wor-
den door het secretariaat van Amnes-
ty International zorgvuldig nagegaan.
Zo komen bijv. alleen gevangenen in
aanmerking die nooit geweld hebben
gebruikt en ook nooit hebben aange-
zet tot geweld.
Ten bate. van deze mensen worden
brieven geschreven, meestal aan de
staatshoofden van de betreffejide lan-
den (vaak in het Engels) en aan de am-
bassadeurs in Nederland van deze lan-
den (altijd in het Nederlands). In be-
leefde termen wordt gevraagd om vrij-
lating of een eerlijk proces.

Omdat veel mensen het moeilijk vin-
den de juiste bewoordingen te vinden,
ofwel een vreemde taal kennen maar
zich toch niet graag zelf aan een brief
wagen, stelt de werkgroep Amnesty
International in Vorden elke maand
brieven in het Nederlands, in het En-

gels en soms in het Frans op. Die brie-
ven, de zogenaamde "voorbeeldbrie-
ven" kunnen dus gewoon worden
overgeschreven.
De ervaring leert dat alle bezoekers
van de schrijfavonden dit dan ook
doen. Dat neemt niet weg dat men
ook zelf een brief kan samenstellen
aan de hand van de beschikbare gege-
vens.
Op de tafel, waar geschreven wordt,
staat een bus waarin bijdragen in de
portokosten gedaan kunnen worden.
Dit is echter geenszins een verplich-
ting. Hoofdzaak is dat de brieven ge-
schreven worden. De werkgroep
hoopt dat door deze uitleg voor veel
mensen de drempelvrees een beetje
weggenomen is.

Uitslag an de Amnesty-International
kwis, die gehouden werd op de feeste-
lijke markt op zaterdag 28 mei: Emmy
Bekman uit Apeldoorn en Anke van
Meerde uit Vorden wonnen het car-
toon-boek "Tekenend voor Amnes-
ty".
Karen Roeleveld won het Amnesty-t-
shirt en Sandra Mull ink won de l innen
Amnesty-tas.

Excursie
Vereniging Oud Vorden
Onder bijzonder goede weersomstan-
digheden maakte de vereniging "Oud
Vorden" j.l. zaterdag haar jaarlijkse
excursie. De tocht ging ditmaal naar
het veen museum " 't Oale Compas"
in Barger-Compascuum. Een trein-rit
door het hoogveen landschap gaf de
deelnemers een duideli jk inzicht van
het reilen en zeilen der natuur in zo'n
gebied. Door de vele regen en daar-
door drassige bodem ontspoorde een
treinstel dat echter met vereende
krachten weer op z'n plaats werd ge-
tild.
In 't buitenmuseum werd een goede
indruk gekregen van het bizarre leven
van de veenarbeiders en hun gezin,
ook de foto-expositie gaf hiervan een
duidelijk beeld.
Tot slot werd in het museum-dorp Or-
velte de koffie maaltijd gebruikt . Voor
de deelnemers een leerzame dag,
waar de organisatoren eer mee inge-
legd hebben.



Dit is de eerste weck van
Vergelijk deze prijzen maar
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Uw VS-markt laat u elke week profiteren van de absoluut laagste prijzen voor een groot aantal

dagelijkse boodschappen. Profiteer daar deze week van.

VS lage prijzen plan

Grolschbier 1719
krat 20 pullen A / •

Heineken bier IA 32
krat 24 oiioies Ai^X •

Nutricia chocomel
triopack

Roycosoepen
groente-kip-tomaat

Rotni
campingmargarine
blik 500 gram

O?*
Van Nella Supra koffie
250 gram

Magere chocolademelk
l literfles

Houdbare
halfvolle melk
l literfles

Hero smas
l literfles

Olvarit blauw
per potje

Olvarit rood
per potje

Olvarit
kleutervoeding
per potje

Almiron A.B.
900 gram

Almiron M2
900 gram

1Q36
10?o

allerlei
Tuinslang
15 meter, deze week

795

NIEUW... extra sterke
Huisvuilzakken

Curver wasmand
50 cm. 3 kleuren t&75~

Plantenhanger
3 deug 42^95-

Voor de hond of de kat....
Vlooienband

269
525
8?5

450
Prodent tandpasta
pak 4 tuben a 50 ml.

Hilko seringenzeep
pak a 3 stuks 4^49-

129

kruidenier

Tuc zoutjes
pak 150gram-O98-

Grote bitterkoeken
pak 9 stuks 2.25-

Koffiewafels
pak 175 gram 4^69-

Napoleon lempur
citroen dubbelzuur4^69-

079
79
39
49

Beckers fricandcllen
doos 20 stuks &4S-

6?s Bona
kuip 500 gram

Nieuw... Nusco mix
voor de boterham, pot 350 gr.

179

Dobbelman blauw
zak 2 kilo de ze week

549

Kersen op lichte siroop 98
3/4oot2^§- JL •

159
3/4.

Caddy
5 pack 4^89-

bakkerij
Volkorenbrood, tijgerbrood,
veredeld wit/tarwe, boerenwit/
bruin enz nog steeds ^ *7ft

Q98
Q98
298

Puntbroodjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Krentenwegge
extra pak nu

MARKTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-BorcuIo-HengeIo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



het VS-lagc-prijzcn
eens... goedkoper kan niet

Uw VS-slagerij is vermaard om de uitstekende kwaliteit puur ambachtelijk verzorgd vlees
Deze week gaat uw VS-slager er ook weer messcherp tegenaan. Voor die prijzen is het verstandig
wat extra's in huis ts-^-^-dJialen. Jl! VS... uw Voordelige Slager.

Geldig van 2/6-8/6'83

Magere speklappen
hele kilo

Schouderfiletrollade
hele kilo
Gepaneerde schnitzcls

hele kilo

Coberco karnemelk
l liter

Q89
179

Eru pikante smeerkaas 09
4,42- Am

Jacky smulpudding
0.5

Vers van het mes
Goudse kaas
jong, kilo deze week

Camembert of brie
blikje 125gram3r35-

699
269

Proficiat, wanner uw zoon of
dochter geslaagd is of als ze de
plaatselijke avondvierdaagse
hebben meegelopen, geef ze dan
een prachtig boeket snijbloemen.
Wij brengen dit weekend een
grandioze sortering bloemen en
planten tegen scherpe dagprijzen.

groenten
Geldig van 2/6-4/6'83
Nieuwe oogst.
Geschrapte import
Kriel aardappeltjes
l kilo

Nieuwe oogst. Import- .
lieboontjes

Heerlijke Sunkist
Sinaasappelen
15 stuks

ïflport aardbeien
500 gram

Maandag 6/6/'83
Nieuwe oogst
Zomerbietfes
2 bos

Dinsdag 7/6/'83
2 forse Kroppen
Sla + komkommer

Woensdag 8/6/'83
Spinazie
kilo

1.28
198

495
268

kruidenier

Licht en Romig
zak 300

Heinz soepen
groente-kip tomaat, blik 0:99-

Appelcider
per fles-2v49-

Remia halvarine
kuip 500 gr

089
198
Q69

Frisia flumps spekken
silo 100 stuks-

Doperwten
extra fijn 1/2 blik 3 stuks 3^7

Felix vlees of vis
pak 300 gram 4^5-

Duyvis halvanaise
0.33 liter 23&-

Jonker Fris kapucijners f\ / 9
1/1 blik&9&- \/«

275
1.19
198

Alpenblumchen
fles 0.7 üter 2.25
Deze week 5 flessen voor

slijterij
Hanky Bannister
whisky
per fles nu

Bcaujolais 1981 595
Rocha's port
ruby-tawnv-white per fles nu

Hoppe jonge
| jenever

l liter nu

Coebergh
bessenjenever
l liter de ze week

Comtejoseph
cognac
fles-

Tartaar
hele kilo

Verse worst
hele kilo

648
998
998

hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Varkens niertjes
500 gram

Schenkel met been
hele kilo

RibbetjesO98

698
12?8
6?8
Q98
798

vleeswaren
Geldig van 2/6-4/6'83

Gekookte Gelderse
150 gram

Ringleverworst
plm. 500 gram

Katenham
100 gram

Pekelvlees
100 gram

Ronder rookvlees
100 gram

Vleessalade
200 gram

Maandag-woensdag; 6/6

Snijworst
100 gram

Leverkaas
100 gram

Saks
per stuk 200 gram

29
79
79
49

279
169

- 8/6 '83

19
09
35

Een sncetiwstcr voor een dichter.
Een tevreden klant in Vorden vond. dat
we in de wekelijkse limericks te weinig
aandacht besteden aan haar woonplaats.
Daarom zond ze zelf een gedicht in en...
dat plaatsen we graag. Ook de produkten
van uw dichtader nemen we graag op.
Limericks gaan altijd voor en als
ondertekening kunt u kiezen uit uw
volledige naam en adres of alleen uw
initialen. U zet 't er zelf maar onder.
Wordt uw gedicht geplaatst, dan ontvangt
u een lekkere sneeuwster voor de
moeite. Kom stuur eens een Hmerick in!

Bij de VS-markt in Vorden
Daar kun je heus wat worden
In die winkel is alles te koop
de klanten hebben daar goede koop
Is het vlees, groente of fruit
Bij de VS-markt kom je er altijd uit!

Ingezonden door een klant van de VS-markt
in Vorden.

MARKTTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



neller.uw bank met de
Al uw bankzaken snel en correct onder één dak

Doe meer
met de spaarbank,
uw bank met de S,
in de buurt.

spaarbank

wel koop
ook voor uw
perkplanten

o.a.
begonia's - ageratum

salvia's— zilverblad
petunia's — afrikanen
geraniums (ook hang)
Fuchsia's (ook hang)

welkooii
Stationstraat 12 Ruurlo
Stationsweg 20 Vorden

• Spalstraat 37 Hengelo Gld

H.H. Vee-houders

Problemen met de gras-oogst? Moge-
lijk is

ook voor u een oplossing.

LOONBEDRIJF

HISSINK B.V.
HENGELO GLD. TEL. 05753-1439

ZWEMBROEKEN

ZWEMVLIEZEN

DUIKBRILLEN

ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
' van 't Medler

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Meisjes kleuter tuinbroeken
cotele kwaliteit in meerdere kleuren
Nog nooit kocht u
nu zo goedkoop WEEKTOPPER

Dames T. shirts
In vele soorten en modellen. Ze moeten
de deur uit. Weer of geen weer
daarom nu WEEKTOPPER

Heren sport slips
Een heerlijke elastische katoenen
slip in meerdere kleuren.
En dan deze week
die superprijs WEEKTOPPER 4 stuks

Flair w.c. kastje
Handig op iedere toilet
voor kleine spulletjes en toiletpapier
Deze week extra goedkoopWEEKTOPPER

Onmisbaar in ieder huis.
Snel pakken en vegen maar
deze week bij Tuunte
voor slechts WEEKTOPPER

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

& Prachtige gezonarv^Hiornp
voetbed in de wWren wit

en blauw. Maten 36-41. Tuunteprijs:

Prachtige suede boots
In de modekleuren
rose, geel en
Maat 36-41 Nu:

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensda

Voetballen
is een gezonde teamsport

wordt daarom lid van de Voetbal Vereniging
Vorden.

Opgeven bij:

- vanaf 6 jaar: Pupillen
J. Rouwenhorst, de Stroet 18. Tel. 2444

- vanaf 12 jaar: Junioren
G. Stokkink, de Boonk 33. Tel. 2684

- vanaf 18 jaar: Senioren
D. Besselink, Deldenseweg 8, Tel. 1700

J. Jansen, v. Heeckerenstraat 2. Tel. 2291

tlL.M.B. "Vorden
Industrieweg 13, Vorden. Tel. 05752-3163

CASE-dealer
Te koop: diverse inruiltractoren: o.a.
— David Brown Case 1210 - 72 pk met geluidsarme

cabine -1900 draaiuren.
— David Brown 996, zonder cab. 64 pk.
— David Brown Case 990, zonder cab. 58 pk.
- Ford 3000, 48 pk.
- Porsche tractor, (16 pk), f 300,- excl. BTW.

Tevens nog enkele goedkope opraapwagens - cyclo-
maaiers - hooischudders - acrobaten enz.

K.E.W. landbouwreinigers voor de dagelijkse reini-
ging van stallen en machines, melkinstallaties, trekkers,
werktuigen enz.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

borendsen.
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Te huur: zomerhuisje te Bor-
del (Bentheim) in Duitsland.
Nog vrij vanaf 6 augustus '83.
Tel. 05752-1464.

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-331 5 b.g.g. 2220.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Te koop: Fuchsia's.
Vele soorten v.a. 28-5-'83 ie-
dere zaterdag.
Elsman,
Baron v/d Heydenlaan 14,
Wichmond.

Te koop: goed werkende af-
wasmachine. Merk Indesit.
f50,-
Zutphenseweg 5, tel. 1334.

Er komt meer zon opdagen
Wij zijn er al lang klaar voor

SPECIALE ZOMERWEEK

Zonnejurkjes v a 49f-
Mini-jurkjes v a 59,-
Topjes v a 9,95
Shorts v a 19,95
Kinderbermuda's en shorts
Grote keuze in badpakken - bikini's
en zwembroeken

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur. ook open van 6 - 7 uur.
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Vorden Ao kampioen dankzij
6-2 zege op SKVW
Van pure blijdschap gaf trainer Jan Stegeman zijn pupil Peter Besselink een kus op de wang toen deze Vor-
den in de beslissingswedtrijd tegen SKVW op een 5-1 voorsprong zette. Inderdaad de blijdschap by Stegeman
was groot want zyn jongens hadden het 'em dan toch maar gelapt.
Deze beslissingswedstrijd die dinsagavond werd gespeeld had vele supporters van beide clubs naar het veld
van Groenlo gelokt.
De Vorden-aanhang kon al vrij snel
juichen toen Kees Jansen met een
kopbal, na een voorzet van Rob Gol-
stein, de roos trof 1-0.
Wie gedacht had dat Vorden na dit
doelpunt zou doordrukken kwam be-
drogen uit.
Integendeel het was zelfs SKVW dat
de wedstrijd naar zich toe trok.

Het was dan ook tegen de veldverhou-
ding in dat Vorden met een 1-0 voor-
sprong de rust in kon gaan.
Na de thee werden de bakens verzet
en mede doordat de SKVW doelman
geen al te sterke indruk maakte kon
Vorden gaan bouwen aan een grote
voorsprong.
Kees Jansen 2x; Peter Besselink, Reza

van Houte en doelman Edwin Bekker
maakten voor Vorden het halve dozijn
vol.
Dat SKVW tussen de bedrijven twee-
maal tegenscoorde was in feite alleen
maar van belang voor de statistieken
6-2. Na afloop bloemen voor de kam-
pioenen en gezellig napraten in de
kantine.

Rijvereniging "De Graafschap"
organiseert kringconcours voor
paarden en concours hippeque
voor ponies
Op de terreinen van de familie Sloetjes en Voskamp in Linde wordt zaterdag 4 juni
een kringconcours voor paarden gehouden, waaraan door 210 paarden wordt deel-
genomen. De organiserende vereniging "De Graafschap" is momenteel druk doen-
de met de voorbereidingen voor dit evenement waaraan een groot aantal verenigin-
gen akte de presence zullen geven.

Het programma begint 's morgens
met de dressuur zoals L I en L2 dres-
suur gevolgd door het onderdeel
springen.
Tevens vindt er deze dag de selektie
rijpaarden voor de Centrale Kring te
Bennekom plaats. Dit geschiedt in de
l loofdring na de parade. Jurylid is de

heer H. Nijhof, terwijl nog een afge-
vaardigde van W.P.N, zal jureren.
Het concours hippique voor ponies
dat zondag wordt gehouden begint 's
morgens.
Aan dit concours nemen in totaal 350
ponies deel. Ook hier bestaat het pro-
gramma uit dressuur en springen.

Socii winnaar
Intern.voetbal-toernooi
Op de velden van de s.v. Ratti organi-
seerde afgelopen zaterdag Fred Fran-
sen een voetbaltoernooi, hetwelk een
vlot verloop had.
Socii werd op dit toernooi de winnaar,
nadat het in de e indf ina le het mixed-
tem van Vorden terugwees. Vorden-
mix, winnaar in haar poule dus een
goede tweede.

Ter a f s lu i t i ng van het toernooi was er
's avonds in De Herberg een feesta-
vond, welke werd bezocht door 220
voetballers met hun dames. Het or-
kest Transit verzorgde de dansmuziek
en had de stemming er al vroeg in de
avond in.
Organisator Fransen was zeer erken-
tel i jk voor de medewerking welke hij
bij de organisatie van het Ratti-be-
stuur en de Rat t i -medewcrkers had
ondervonden.
De totale ui ts lag van het toernooi was:
l . Socii, 2. Vorden-mix,3. Velocitas, 4.
Xerxes, 5. Baakse Boys, 6. R a t t i zat. 3,
7. T.C. Oercl, 8. Vorden-7,9. Pax en l O
Ratti zond. 3.

Almen 2 - Ratti zat. 2:
4-1
De degradatie-wedstrijd tussen de
ploegen van Almen en Ratti is geëin-
digd in een deceptie voor de Kranen-
burgers, zij gingen met 4-1 ten onder.
Hen en ander betekent dat R a t t i zater-
dag 2 volgend jaar een klasse lager zal
ui tkomen in de competi t ie . Voor de
t ra iners is er dus werk aan de winkel .
Ratt i -zaterdag l werd kampioen en
promoveert; Ratti-/.ondag l daarente-
gen had een mager seizoen en eindig-
de als laatste in haar afdeling. Ook de
dames hadden een slecht einde, maar
onder leiding van t ra iner Dostal zul-
len de dames volgend jaar ongetwij-
feld weer hoge ogen gooien voor te-
rugkeer naar de eerste klasse.

s.v. Ratti organiseert
wederom grote
toernooien
Nu de competitiewedstrijden zijn ge-
streden breekt de tijd voor de toer-
nooien weer aan.
Middels een keurig verzorgd toer-

oi-boekjc doet de toernooicommis-
1 de s.v. Ratti mededeling van

deze toernooien. In een drietal wee-
kends zullen in totaal 112 el f ta l len
strijden om de ereplaatsen en de fair-
play-cup.
A.s. zaterdag komen 16 elf tal len spe-
lend in de 2e klas zaterdag en 3eJdas
zondag in het strijdperk. De wedstrij-
den beginnen zaterdagmorgen. Mid-
dels wedstrijden in vier poules moe-
ten de winnaars te voorschijn komen.
Na de pauze volgen dan de finale-par-
tijen.
Zondag komen liefst 20 e l f ta l len naar
de Kranenburg. Dit zijn e l f t a l l en uit-
komend in de 5e klas zondag GVB/
TVB.
Hopeli jk schijnt de zon a.s. weekend,
zodat voetballers, scheidsrechters en
pub l i ek kunnen genieten.

/aterdag 11 j u n i komen 20 e l f t a l l en
van de afdeling zaterdag 3e klas in de
wei, zondag daarop is geheel gereser-
veerd voor de dames-voetballers,
/aterdag 18 jun i tenslotte is er het
toernooi voor 20 C-elf tal ien, terwijl de
laatste toernooidag is bestemd voor
de A en B jeugd.

De zakenmensen die bekers beschik-
baar hebben gesteld zijn: G. Weulen
Kranenburg en /n. B.V., schildersbe-
drijf J.M. Uiterweerd, cafetaria d'Olde
Smidse, Bazar Sueters, juwelier Sie-
mer ink , Hartman's Frit uurbedr i j f, ca-
fé Schoenaker, Barendsen, J.H. Kuy-
pers, Sorbo, café 't Zwaantje, Schoen-
handel Mokkink, café Uenk, Meeks
Meubelen, auto- en taxibedri j f Trag-
ter, café De Boggelaar, Bouwbedrijf
Rondeel, wapen- en sporthandel Mar-
lens, tap i j thandcl Vellser, garage
Driekus Groot Jebbink, Kluvers Sport
Totaal, café De l lerberg, graveerindu-
strie Tragter, Au to Boesveld, Drukke-
rij Wecvers B.V., Bouwbedrijf J. Dijk-
man, Technisch instal la t iebedri j f
Slagman en Fssel ink.

MIX toernooi
voetbalverenging
"Vorden"
De afgelopen dagen werd op de vel-
den van de voetbalvereniging "Vor-
den" het zogenaamde MlX-voetbal-
toernooi afgewerkt. In totaal werden
21 wedstrijden gespeeld. MIX zeven
kwam als winnaar te voorschijn met
1 1 pun ten uit zeven wedstrijden, 2.
werd MIX zes, 3. MIX drie.

Dash straten
volleybaltoernooi
Op dinsdagavond 7 jun i en zaterdag
11 jun i wordt in de sporthal 't Jebbink
het stratenvolleybaltoernooi georga-
niseerd waarvoor zich in totaal 32
teams hebben ingeschreven met ruim
260 deelnemers.

Het toernooi wordt gespeeld onderde
vlag van de Vordense volleybalvereni-
ging Dash. Er zal gespeeld worden in
acht poules van vier teams. De num-
mers één en twee van de poules plaat-
sen zich voorde finalepoules. Deze fi-
nales vinden dan op zaterdag 11 j u n i
plaats .

Volleybalvereniging
"Dash" Vorden
Voor de jeugd heeft Dash wat ruimte
gekremn. Dus kunnen er nieuwe le-
den ^ b m e n , zowel jongens als meis-

jes vanaf de derde klas van de lagere
school
Als men kennis wil maken met het
volleyballen, dank kan dat. Men is van
harte welkom op dinsdagmiddag 7 ju-
ni a.s. in de sportzaal 't Jebbink. Er
zullen dan balspelletjes gedaan wor-
den. Als men lid wil worden, dan kan
men zich opgeven bij de volleybal-
vereniging.

Tennis Park Vorden
Uitslagen van dit weekend gespeelde
tenniswedstrijden zaterdag:
Groenlo - Heren l: 2-4; Ruurlo - He-
ren 2: 5-1; Mix l Vorden - Eerbeek: 3-
2; Mix 2 Vorden - Ruurlo 3-2; Jeugd
mix - Voorst 2-3.
Zondag:
Mix 2 Vorden - Elderink: afgelast; So-
cii - Heren 2 1-5, Vorden Kampioen.
Ludica - Mix l Vorden 5-3.
Ondanks deze nederlaag is Vorden
toch kampioen geworden.

Bekerprijs voor
B.V. Kranenburg
De biljartvereniging Kranenburg wist
het door de biljartvereniging De Peli-
kaan te Zutphen georganiseerde Ra-
botoernooi te winnen. Afgelopen za-
terdag keerde het succesvolle team
met een prachtige beker voor de eer-
ste plaats terug.

Bert Wagenvoort naar
Europees kampioenschap
Onze plaatsgenoot Bert Wagenvoort
behoort tot het landenteam dat eind
j u n i in Zweden de Nederlandse kleu-
ren hoog moet houden tijdens het Eu-
ropees kampioenschap voor samen-
gestelde dressuur wedstrijden.
Hij is lid van de L.R. Gorssel-Zutphen
en vorig jaar Gelders kampioen sa-
mengestelde dressuur (Z). De afgelo-
pen tijd behaalde hij n^^nige succes-
sen o.m. in Lochem e^Ron op Zand.

ons in d'n Achterl^ok
As an zovölle van zien leaftiedgenoten (allemaole luu die al met pen-
sioen bunt) geet ok an Toon van de Spitsmoes de boot re i ze an zien neuz.e
veurbi'j. Althans de eerste paar maond. En dan mo'j maor afwachten of
t'r dan nog water genog in 'n lessel zit um te können vaar'n. I'j zölt wel
zeggen: lolt neet 7.0 maor i j wet 't h ier maor nooit. Wie veur un paar
maond trugge had ezeg dat 't water now zo hoge z.ol staon was ok veur
gek verklaord. 't Spit Toon trouwens wel, hee had zich ech al veheugd op
't borreltjen, 't lekkere eaten en na tuur luk de gez.ellugheid op zo'n boot.
I'j hebjaonog 's wat te praoten. Maor wat doe'j d ' r an , ' t gebeurt jao wel
vaker dat t'r un reize wöd atelast of da'j um een of andere reajen neet met
kont.

Nem now Toon zien neave Aornt. Den had zich un tiedjen trugge met
Johanna, zien vrouw, opcgeven veur zo'n dagtocht argens nao un plaets-
ken in Duuts land waorbi'j i'j dan onderweg de geleagenheid kriegt um-
me veur goed geld dinge te koop'n woa'j ok wel buuten kont. Neet dat
Aornt en Johanna now zo kooplustug bunt (zee bunt meer reislustug)
maor zee woll'n 't ok wel 's metmaak'n. En a'j wieters 'n doem maor op
de knippe holt, och dan bu'j met zo'n reize ok nog neet zo duur uut.

Too Aornt en Johanna 's margcns um zeuven uur bi'j de karkc
kwamm'n, waor de bus eur um die tied op zol haaf n, slonn'n d'r al un
stuk of wat vrouwluu te wachten. Vrouwluu die eur kearls hadd'n vczoch
u m me in huus te blieven want zee waarn allene,
't Was nogal fris den margen en umme de vuute warm te holl'n mos i'j
nog wel 's un keer hen en weertrean. U m tien oaver zeuven was d'r nog
gin bus en wier d'r al ezeg: "netjes op tied is e neet", maor jao, zo precies
kont ze dat ok neet afpassen, 't Duurn nog vief menuten, tien menuten,
un ketier en zo maor wieter maor gin bus. Aornt had de hoek t'r al lange
van vol. Hee heel van op t ied: zeuven uur is zeuven uur en gin half achte.
De vuu te had e al zo kold as un bot. Net zo as een van die vrouwluu, deur
de koldugheid mos die neudug uut de bokse, maor waor kö'j dat 's zao-
terdagsmargens un half achte kwiet at haos iederene nog slop'.' En umme
maor zo tegen de kurke te gaon zitt'n was ok te gek. Gelukkug dat t'r bi'j
un hotel al ene an 't wark was die d'r eur in wol laat'n.

Bi'j Aornt was de maote ondertussen vol en hee s t ieve ln met Johanna op
zien huus an, un bungalo an de rand van 'l darp die hee an zien handel en
hart warken had oaverholfn.
Daor be l fn e de kear l van de bus op en vroog waor e bleef. Umme un
lang vehaal kot te maak'n: Aornt gaf un de tied tot acht uur, at ze dan bi'j
zien huus waarn zol e nog metgaon, later beslis neet meer!

't Was meschien vief oaver achte loo de bus h i j Aornt veur de deure
stopp'n. Maor de sj u f l eur had zich de moeite könn'n bespaorn, Aornt en
Johanna bunt neet metegaon. Aornt hef zien eigen wagen maor ekregen
en hef t'r met zien vrouw maor un gezelluggen dag van emaakt. En vol-
gens zien zeggen had e 't-bes nao zien zin chad, h i j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

Uitvoering Muziekschool
Ook al heeft de gemeente Vorden het
voornemen om per september 1984
de subsidie aan de Muziekschool re-
gio Z u t p h e n stop te zetten, voorlopig
is de muziekschol nog springlevend
en onderhandelingen zouden er nog

wel eens toe kunnen leiden, dat de
muziekonderwijsvoorziening sprin-
glevend bli jf t .
Aanmeldingen voor instrumenten-
studie en balletonderwijs is dan ook
nog volop mogelijk.
Een ander levensteken is het houden

Kampioensteam Tennis Park
Vorden 5e klas zondag

Het team dat /omlag j.l. kampioen werd in de 5e klas.
v . l .n .r . staand: Tiny l lompe, Edith van Houte en Karin K l i j n .
zittend: Rens van Houte en Erwin ter Beek. / i j promoveren automatisch naarde 4e
klas.

kampioensteam Tennis Park
Vorden 6e klas zondag

Op (k-/o foto lu-i kampioensteam 6e klas zondag.
v.l.n.r.: Bas de Bruin, Erik Bergsma, Hans van Snellenberg en Reind Jan Wester-
veld. Niet op de foto maar wel regelmatig meegespeeld, Jan Krooy en Peter Pynap-
pel.

Gezellige feestavond
voetbalvereniging "Vorden"
Vorden V elftal van het jaar
De voetbalvereniging "Vorden" heeft zaterdagavond in bar-bodega 't Pantoffeltje
op een gezellige wyze de afsluiting van het seizoen gevierd. Tydens dit slotbal met
medewerking van het dansorkest "Assortie" maakte voorzitter Jan van Ark het elf-
tal van het seizoen bekend.

De keus van de aktivi tei tencommis-
sie, die deze avond organiseerde, viel
op Vorden V dat er dit jaar in is ge-
slaagd ongeslagen kampioen te wor-
den. De t ra iner van de AO jeugd Jan
Stegeman mocht voor zijn e l f t a l , van-
wege de prestaties van dit seizoen, een
plaquette in ontvangst nemen.

De "Pantoffel-wisseltrofee", voor het
sportiefste elftal van het jaar ging naar
het zevende elftal. Tevens overhan-

digde voorzi t ter van Ark een eerste
prijs aan mevrouw Annie Golstein.
Zij werd dit j aa r nummer één bij het
jokeren. Henk Doornink werd kam-
pioen bij het klaverjassen. Het MIX
zeven voe tba l e l f t u l werd gehuldigd
vanwege het behaalde kampioen-
schap bij het MIX-toernooi. Tussen
de verschi l lende huldigingen door
konden de aanwezigen zich vermaken
met een tweetal optredens van "De
Zwaögers" uit Lichtenvoorde.

van een zomeruitvoering op donder-
dagavond 15 juni a.s.
Ongeveer 50 leerlingen, waar van het
grootste deel uit Vorden, zul len in di-
verse groepen optreden.
Het Dorpscentrum is, net als van
ouds, de plaats waar het allemaal gaat
gebeuren.
Er valt te genieten van muziek op het
gebied van piano, elektronisch orgel,
blokflui t en andere melodie-instru-
menten en de 2e jaars A.M.V.-kinde-
ren, die als afsluiting van hun "oplei-
ding" een aantal liedjes ten gehore
brengen.
Er zal ook nog een heus sulonorkcst
vóór en tijdens de uitvoering optre-
den.

Opbrengst kollekte
De Avo kollete in Vorden heeft het
mooie bedrag van f. 3410,36 opge-
bracht. Allemaal hartel i jk dank.

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty In ternat ional
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktple in

1 jun i : Fïetsvierdaagse VRTC
2 juni : Fietsvierdaagse VRTC
2 jun i : Bejaardenkring Dorpscen-

t rum
3 juni : Fietsvierdaaagse VRTC'
9 jul i : Pretty Markt



Huurverhoging 1983
Bezwaar maken soms mogelijk
De meeste huurders krijgen op l j u l i
aanstaande weer te maken met de
jaarlijkse huurverhoging. Volgens de
wettelijke regels moet dan minstens
een maand daarvoor al een brief van
de verhuurder in de bus zijn gevallen.
In die brief geeft de huisbaas aan met
hoeveel procent hij de huur wil verho-
gen. Het parlement is voor 1983 ak-
koord gegaan met een verhoging varf
5%. Dit percentage geldt echter alleen
als de huurprijs redelijk is voor de
grootte en kwaliteit van de woning.
Veel huurders /.uilen een huuverho-
ging krijgen van 10%. Deze groep
heeft te maken met huurharmonisa-
tie. Dat is het aanpassen van een te la-
ge huur aan de grootte en kwaliteit
van de woning.

Verschil in huurverhogingen
afhankel i jk van het huis
Het percentage van de huurverhoging
waarmee u als huurder te maken krijgt
hangt dus af van de grootte en kwali-
teit van de woning en de prijs die daar-
voor moet worden betaald.
De kwaliteit van de woning wordt uit-
gedrukt in punten. Kr worden punten
gegeven voor de oppervlakte van de
vertrekken en voor de voorzieningen
in huis, zoals centrale verwarming,
douche, isolatie enzovoorts. Meege-
teld worden ook aspecten uit de om-
geving van de woning. Zodoende
krijgt een grote comfortabele woning
meer punten dan een klein eenvoudig
huis en dus ook een hogere huurprijs.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor ka-
mers of gedeelten van woningen.
Als u het aantal punten van uw wo-
ning en de huurpri js op 30 jun i weet,
kun t u nagaan welke huurverhoging
in uw geval redelijk is. Daarvoor heeft
u de tabel nodig in het vouwblad Huu-
raanpassingen 1983 van het Ministe-
rie van Volkshuisvesting, Ruimteli jke
Ordening en Milieubeheer. De verho-
ging met 5% is trouwens wettelijk ver-
plicht voor nieuwbouwwoningen die
nog geen vijf huurverhogingen heb-
ben gehad; ook voor woningen die na
l j u l i 1979 ingrijpend zijn verbeterd.
Als u met die verplichte huurverho-
ging te maken hebt kunt u geen be-
zwaar bij de verhuurder maken.

Huurharmonisatie
Er staan in Nederland nog altijd veel
huurwoningen waarvan de huurprijs
te laag is voor de grootte van kwali tei t
van het huis. Er wordt al een aantal ja-
ren aan gewerkt om die te lage huren
op te trekken. Dat optrekken van te la-
ge huren heet huurharmonisatie. Er
zijn twee vormen van harmonisatie en
wel:
- Huurharmonisat ie ineens. In dit ge-
val wordt een te lage huur ineens op-
getrokken als de woning aan een nieu-

we huurder wordt verhuurd. Zittende
huurders hebben hiermee niet te ma-
ken. Voor velen van hen geldt:

- De geleidelijke huurharmonisatie.
Als de huur volgens het puntensy-
steem te laag is krijgen zittende huur-
ders een aantal jaren te maken met
een grotere huurverhoging. Dit jaar is
dat maximaal 10%. De harmonisatie
gaat door tot ze een volgens de wet re-
delijke huur betalen.

Bezwaar maken
Huurders van woningen, etages of ka-
mers kunnen in een aantal gevallen
bezwaar maken tegen een voorstel om
de huur te verhogen. Als u dat wilt
doen moeten daarvoor natuurlijk wel
redenen zijn. Dat is het geval als de
verhuurder niet aan zijn verplichtin-
gen voldoet, dringende noodzakelijke
reparaties achterwege laat of het on-
derhoud aan de woonruimte ernstig
verwaarloost.
U moet hem van die klachen dan wel
eerst - liefst schriftelijk - op de hoogte
hebben gebracht.
Een andere reden om bezwaar te ma-
ken is dat het voorgestelde percentage
hoger is dan volgens het puntenstelsel
en bijbehorende tabel redelijk is. Die
tabel k u n t u vinden in het vouwblad
Huuraanpassingen 1983.
In deze gevallen heeft bezwaar maken
zin. In veel andere gevallen niet.

De huurcommissies krijgen bijvoor-
beeld nogal eens bezwaarschriften die
in verband staan met de financiële si-
tuatie van de huurders. Deze huur-
ders maken gebruik van de mogelijk-
heid om bezwaar te maken, zonder
daarvoor een wettelijke grond te heb-
ben. Dat is uiteraard niet de bedoeling
van de wetgever geweest en deze be-
zwaren worden dan ook niet toegewe-
zen.
Als u vindt dat u een te hoge huur be-
taalt voor uw inkomen komt u mis-
schien wel in aanmerking voor indivi-
duele huursubsidie.

Als u wel een gegrond bezwaar heeft
tegen de voorgestelde huurprijs,
maakt u dat dan kenbaar aan de ver-
huurder. Dit moet schriftelijk binnen
zes weken na de voorgestelde datum
waarop de nieuwe huurpri js ingaat.
De verhuurder kae dan binnen twaalf
weken na die datuin op zijn beurt de
zaak aanhanging maken bij de huur-
commissie. Het is belangrijk dat alle
bezwaren in het bezwaarschrift wor-
den genoemd. Tijdens de zitting van
de huurcommissie - waarvoor huur-
der en verhuurder worden uitgeno-
digd - kunt u geen nieuwe bezwaren
meer opperen. De huurcommissie
kan daarmee dan geen rekening meer
houden. De uitspraak van de commis-
sie is voor huurder en verhuurder bin-
dend, tenzij een van beiden binnen

twee maanden de kantonrechter in-
schakelt.

Meer informatie
Veel huurders ontvangen van hun
verhuurder tegelijk met de huuraan-
zegging het vouwblad "Huuraanpas-
singen 1983", uitgegeven door het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer.
Daarin staat welke huurverhoging
voor welke woning geldt. Als u dit
vouwblad niet hebt, kunt u het gratis
afhalen bij de huurcommissie of tele-
fonish aanvragen bij het ministerie
(tel. 070-264201, toestel 2301/2983).
Als u nadere informatie wilt over de
huurverhoging of het bezwaar maken
kunt u terecht bij de huurcommissie
of bij het Bureau Persoonlijke Voor-
lichting van het ministerie (tel. 070-
264201, toestel 267 '6/2611/261'S).

Onderhoud en reparaties in en aan de
woning; wie moet wat doen?
Het komt vaak voor dat huurders een
huurverhoging weigeren op grond
van achterstallig onderhoud. Als zo'n
zaak bij de huurcommissie aanhangig
wordt gemaakt bli jkt dat veel huur-
ders niet precies weten wie er verant-
woordelijk is voor bepaalde soorten
onderhoud en reparaties. Volgens de
wet isde verhuurder ofbeheerderver-
plicht de woning in goede staat van
onderhoud te leveren (bij de aanvang
van de huurovereenkomst, ongeacht
of die mondeling danwei schrif tel i jk
wordt overeengekomen) en te hou-
den. Bovendien is de verhuurder ver-
plicht de nodige reparaties te verrich-
ten, zodanig dat het gehuurde als
woonruimte goed kan bli jven functio-
neren. De kleine en dagelijkse repara-
ties en onderhoud komen ten laste
van de huurder. Dat zijn bijvoorbeeld
het binnenschilder- en behangwerk,
hang- en sluitwerk van ramen en deu-
ren, bevroren waterleidings en -kra-
nen, kleine voorzieningen aan elektri-
sche installaties (schakelaars en fittin-
gen) en verder volgens de wet "alle
herstelwerk als gevolg van slordig-
heid, ruwe bewoning, nalatigheid, en
slechte hygiëne".
De gevolgen van bouwkundig verval
van de woning of van overmacht (bijv.
een natuurramp of onvoorziene ex-
plosie) komen ten laste van de ver-
huurder. ^^
Als er spraWns van verval of ander
ernstige gebreken kan de huurcom-
missie in haar u i t spraak tot de conclu-
sie komen dat een huurverhoging niet
redelijk is zoj||ag de zaak niet hersteld
is. Zolang n^P de huurder de verho-
ging dan ook niet te betalen. De huur-
commissie kan de verhuurder echter
niet dwingen om de reparaties of het
onderhoud te verrichten. Dit in tegen-
stelling tot wat veel mensen denken.
Die dwang kan wel worden toegepast
door de dienst bouw- en woningtoe-

GAZELLE-
TECHNOLOGIE
Ookfietsen moeten meegaan met hun tijd,
met technische ontwikkelingen:
Doen ze dat? Voor een paar miljoen
Gazelle-rijders geen vraag maar een weet.
De 25 Gazelle-modellen zijn toonbeelden
van technisch talent en van veelzijdig
vernuft. Het nieuwe Gazelle kogellager-
systeem, de naven, de kettingkast,
de koplamp, het achterlicht, enz.
Alles oersolide, extra veilig en op heel
veel modellen gemonteerd. Een Gazelle-
foldervol moderne technologie ligt al voor
u klaar. Bij ons!

Verwen uzelf met 'n Gazelle.

l

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORPÏI.

HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-7278

aguAsport
regenpakken

WAPEN FNSPORIHANDH

Marten:

TAPIJTREIIMIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1 438
Reserveer hem tijdig

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

KONSTRUKT1E
BEREKENINGEN

s~;7n LEEFLANG
tel 05752 2737 ARCHITECTUUR

zicht van de gemeente. De gemeente
krijgt van de huurcommissie in een
aantal gevallen een bouwkundig ver-
val of ernstige onderhoudsgebreken
wel bericht. De gemeente kan in zulke
gevallen gebruik maken van de zoge-
heten aanschrijvingsbevoegdheid die
/ij wel heeft en de huurcommissie
niet.

Voorlichting aan buitenlanders
De folder "Huuraanpassingen 1983"
is behalve in het Nederlands ook ver-
krijgbaar in zeven buitenlandse talen,
te weten: Turks, Arabisch, Spaans,
Italiaans, Portugees, Grieks, Servo-
Kroatisch.
Als in Nederland wonende buitenlan-
ders bezwaar willen maken tegen de
huurverhoging kan dat ui ts lui tend in
het Nederlands. Komt een zaak bij de
huurcommissie dan heeft men de mo-
gelijkheid zich door een tolk te laten
bijstaan danwei zich op de zitting te la-
ten vertegenwoordigen door een
(schriftelijk) gemachtigde.

Zomerpopfestival
Hengevelde 4 juni a.s.
Ook dit jaar zal het tradionele Zomer-
festijn in het Twentse Hengevelde
weer worden voorafgegaan door een
Zomerpopfestival dat evenals deze
zomerfeesten een uiterst attractief
programma kent.
Deze zomerpop is evenwel na een zes
jarige geschiedenis dit jaar verplaats
naar de zaterdagavond en wel 4 juni
a.s. Voorgaande jaren speelde dit mu-
zikale gebeuren zich af op de zondag-
middag maar de organisatoren beslo-
ten dit jaar "uit te wijken" naar de za-
terdagavond.
Naast de twee internationale topgroe-
pen Golden Earring en Vandenburg,
wordt in Hengevelde zoals gebruike-
lijk ook aandacht geschonken aan de
regionale popmuziek namelijk IdesOf
May en What; Goning On.
Zonder deze regionale musici tekort
te doen zal toch de meeste aandacht
uitgaan naarde twee Amerika-smaak-
makers onder de Nederlandse groe-
pen want zowel Golden Earring als
Vandenburg hebben hun popsporen
in het land van de wolkenkrabbers on-
dertussen reeds meer dan v^liend.
Het ontstaan van Golden^^rring,
reeds eerder een zeer gewaardeerde
gast op de Hengeveldse zomerpop,
gaat terug naar het jaar 1961 wanneer
de buurjongens Rinus Gei^^n en
George Kooymans bij elkalKm de
hoek bezig zijn met wat omgebouwde
artikelen "beatmuziek" te produce-
ren.
Na de komst van Hans van Herwer-
den en Fred van der Hilst is de Golden
Earring geboren. Na enkele geprodu-
ceerde single "Please Go" en vooral in
Den Haag en omgeving krijgt de
groep een grote aanhang. In de zomer
van 1968 wordt de eerste nummer l
hit gelanceerd te weten "Dong-dong-

dikidigi dong" terwijl ook reeds na een
periode van 6 a 7 jaar pogingen wor-
den ondernomen om een toernee
door Duitsland te gaan maken. In
1968 wordt een eerste succesvolle
oversteek naar Amerika gemaakt ge-
volgd door liefst twee elpees te weten
"On the Doublé" en "Eight miles
high". Een toernee in het voorpro-
gramma van The Who is opnieuw een
hoogtepunt in de carrière van de
groepen zelfs is er goud voor deze Ne-
derlandse Jongens weggelegd aan de
andere kant van de oceaan. Als in
1977 een live-elpee wordt uitgebracht
bl i jkt eens te meer dat de Golden Ear-
ring nog steeds de rock-band nummer
l van Nederland is. Ondertussen heeft
de groep meer van 18 elpees het licht
doen zien en wie de muziek hoort kan
alleen maar constateren dat de dagn
van deze I laagse toprockformatie nog
lang niet geteld zijn.

De door heel popminnend Nederland
tot Nationale helden gebombardeer-
de Oostelingen van de groep Vanden-
burg heeft in haar nog korte bestaan
een plaatsje weten te veroveren in de
internationale popmuziek.
Wat heet plaatsje, er mag gerust ge-
sproken worden van een stevige stek
waarbij echter wel mag worden aange-
tekend dat deze nuchtere "wijzen uit
het Oosten" met beide voeten op de
grond zijn blijven staan.
Adje van den Berg, Jos Zoomer, bei-
den uit Enschede, Bert Heerink uit
Winterswijk en Dick Kcmper uit Doe-
tinchem vormden dit succesvolle
quartet. Via diverse omwegen en het
opdoen van de zo noodzakelijke erva-
ring bij andere bekende en minder be-
kende groepen hadden de vier twinti-
gers "neus" voor elkaar en kwam Van-
derberg tot stand. Met een beetje lef
werd een bandje opgestuurd naar di-
verse buitenlandse platenmaatschap-
pijen en tot grote verrassing volgde
een uitnodiging uit Amerika op 7 el-
pees op te nemen.
Ook het promotiefilmpje droeg een
belangrijk steentje bij aan de belang-
stelling van de Oosterlingen, maar na
het optreden voor 8000 popliefheb-
bers was het hek van de Amerikaanse
dam. Bij het begin van de show stond
het pub l iek al op de banken en dan
ging er wel wat door deze nuchtere
musici heen. Bijzonder knap is het dat
reeds het eerste optreden van deze
groep in Amerika kostendekkend is
geweest terwijl andere groepen uit de
Lage landen daar wel andere ervarin-
gen mee hebben.
De spits wordt zaterdagavond afgebe-
ten door What's going On, ook afkom-
stig uit deze streken en vooral bekend
om hun melodieuze rock.
Voordat de Golden Earring de om-
vapgrijke installatie zal gaan gebrui-
ken kan men in Hengevelde eerst nog
genieten van Ides of May, gebouwd
rondom de ervaren popmusicus Ap
Daalmeijer. De groep heeft in hoofd-
zaak een eigen repertoire dat om-
schreven wordt als "rock and roll met

new-small-who-faces wave-indruk-
ken". De groep zelf hierover: "Verge-
lijk ons maar met race-Bougie". Hun
optredens wordt wel omschreven als
een "avondje met energieke
rhythm'n'blues uit de Achterhoek".
Zij maken de weg vrij voor de Golden
Earring die de zevende editie van zo-
merpop Hengevelde op zaterdaga-
vond 4 juni aanstaande in dit Ambt
Deldense kerkdorp zullen besluiten.

Extra aandacht voor uw
groene vrienden
Planten hebben voor het zomersei-
zoen weer nieuwe voeding nodig.
Nieuwe potgrond en wekelijks een af-
gepaste hoeveelheid mest is het min-
ste dat men kan doen om de groei te
stimuleren.
Naar mate het warmer wordt hebben
ook de bladeren extra aandacht nodig.
Zij moeten schoon zijn, anders kan de
plant niet goed ademen. Af en toe wat
bladglans maakt de plant mooier en
zorgt ervoor dat het vu i l makkelijker
te verwijderen is.
Om overdadige warmte uit ons huis te
bannen, zetten wij vaak een deur of
raam open. Dit kan funest zijn voorde
planten. Tocht is namelijk dikwijls de
oorzaak dat zij luis of spint krijgen.
Het is daarom uiterst belangrijk dat U
ze goed controleert wanneer U water
geeft. Als u luis ontdekt moet u on-
middel l i jk aktie ondernemen, voordat
al Uw planten ermee besmet worden.
De makkelijkste manier om luis te be-
strijden is door de plant buiten te zet-
ten, er een grote plastic vuilniszak
om te doen, in de zak met een luisbe-
strijdingsmiddel te spuiten, de zak zo
goed mogelijk te sluiten en de plant zo
ongeveer een uur te laten staan. Het
verdient aanbeveling om de behande-
ling na twee weken te herhalen, zodat
U helemaal zeker bent dat de luis
verdwenen is.
In het voorjaar en zomer hebben plan-
ten ook meer water nodig. Wanneer
met het water een dag laat staan voor-
dat men het aan de planten geeft, is
het op de juis te t empera tuur gekomen
( k a m e r t e m p e r a t u u r ) en is de aan het
water toegevoegde hoeveelheid ch-
loor verdwenen. Chloor veroorzaakt
namelijk bruine vlekken op de blade-
ren.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

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

Te koop: ca. 2,75 ha kuilgras.
Briefjes inleveren onder voor-
behoud voor vrijdagmiddag 3
juni 12.00 uur.
D. Pardijs, Strodijk 10,
Vorden.

Verhoogde
spaarrente

HALF GELD!
Klomp met voetbed, voor jong en
oud. Kindermalen voorzien van
hielband Half geld prijs' f. 14,
Kindermaten f 13,

LZH

bij de Rabobank
m.i.v. 1-6-1983

Spaar-Direct-Rekening

Spaar-Premie-Rekening

Spaar-Extra-Premierekening ....

Zilvervloot-Spaarrekening

Spaarrekening met opzegtermijn
van 6 maanden
van 1 jaar
van 2 jaar
van 3 jaar

. . 41/2%(was41/4%)

. .4!/2%(was41/4%)

. . 6Vz% (was 61/4%)

. . 6 % (was 53/4%)

. 41/4%(was4 56)

.41/2%(was41/4%)
5 % (was 43/4%)

. 6 % (was 5l/2%)

M!t -KKINK
Vorden fcIcfoonOJI

Zit net even
prettiger.
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Sportief ondergoed heefteen merk:
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