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Bezoek commissaris van de Koningin

Meer woningen voor Vorden
De bewoners van het buurtschap "De Wildenborch" zullen het voorlopig zonder fietspad moe-
ten doen. Tijdens het bezoek van de commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland
de heer M. de Bruijne vrijdagmiddag aan Vorden bracht, werd bekendgemaakt dat een fiets-
pad langs de Wildenborchseweg bij de provincie geen hoge prioriteit geniet.

Wel een verheugend feit voor Vorden
is, dat de kans zeer wel aanwezig is dat
de gemeente Vorden de komende ja-
ren zo'n 40 woningen meer mag bou-
wen dan het toegestane contingent.
De reden voor de meer-toewijzing is
dat Vorden met vergrijzing wordt be-
dreigd. Een gedeelte van deze wonin-
gen zal in het Addinkhof worden ge-
bouwd.
Behalve op het Addinkhof zullen er
naar aller waarschijnlijkheid huizen
gebouwd worden op de plek waar
thans de Vordense Zuivelfabriek

staat. De kans is nl. gering dat er daar
andere bedrijven worden gevestigd.
Het ligt in de bedoeling de zuivelfa-
briek te slopen. Worden de plannen
van de gemeente Vorden gereali-
seerd, dan zou dat betekenen dat er op
die plek, te beginnen in 1987, circa 25
woningen gebouwd worden.
Nadat commissaris de Bruijne vrijdag-
middag door het college van Vorden
was verwelkomd, sprak hij aanslui-
tend met Burg. Vunderink en de beide
wethouders Geerken en Slingenberg.
Hierna volgde een gesprek met de

standsorganisaties. Hier kwam onder-
meer het probleem van de mestover-
schotten aan de orde. Gedacht wordt
aan een centrale voorziening waar de
mest tijdelijk opgeslagen kan worden.
De provincie denkt zelf aan een subsi-
dieregeling om in waardevolle natuur-
gebieden de mestproblemen het
hoofd te kunnen bieden.

Bungalowpark
Tijdens het bezoek van de commissa-
ris die ook nog een informeel gesprek

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

1. Pubiikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is' evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 27 mei
1986 verleend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.J. Sleumer, Peggen-

•! hofweg 3, voor het aanbrengen van
een dakkapel.

2. Aan de heer J.A.B. Nijland, Mul-
derskamp l, voor het bouwen van
een tuinmuur.

3. Stichting Dorpscentrum, p/a het
Wiemelink 18, voor het vergroten
van een magazijn aan de Raadhuis-
straat 6.

4. Aan de heer T.G.J. Schotsman,
Joostinkweg 6, voor het gedeelte-
lijk verandering van een slaapka-
mer.

2. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Het Nederlandse Rode Kruis heeft
van het college van burgemeester en
wethouders een vergunning gekregen
voor het houden van een collecte.
Tot 8 juni mag het Rode Kruis van de-
ze mogelijkheid gebruik maken.
3. Het tweede woonwagenplan

1986-1992.
Omdat de planperiode van het eerste
woonwagenplan - daterend van 1980 -
is verstreken en er nog steeds behoef-
te bestaat aan nieuwe standplaatsen
hebben Gedeputeerde Staten van
Gelderland besloten tot de opstelling
van een tweede woonwagenplan.
Over het voorontwerp van het tweede
woonwagenplan - als onderdeel van
de nota Woonwagenbeleid - heeft in
het voorjaar van 1985 een uitvoerige
inspraakronde plaatsgevonden waar-
van de uitkomsten - voorzover daar-
toe aanleiding bestond - in het ont-
werp-woonwagenplan 1986-1992 ver-
werkt zijn.
Het ontwerp van het tweede Provin-
cial Woonwagenplan 1986-1992
heeft ingaande 10 oktober 1985 gedu-
rende een maand voor een ieder ter
inzage gelegen in het Huis der Provin-
cie te Arnhem en in alle gemeentehui-
zen in de provincie Gelderland. Van
de mogelijkheid om bezwaar in te die-
nen hebben 45 personen of instanties
gebruik gemaakt. Naar aanleiding van
voorstellen van Gedeputeerde Staten

met betrekking tot de ingediende be-
zwaren of reacties hebben PROVIN-
CIALE STATEN VAN GELDER-
LAND op 23 april 1986 het tweede
Provinciale Woonwagenplan 1986-
1992 vastgesteld.

Waar kunt u dat plan inzien?
Het door PROVINCIALE STATEN
VAN GELDERLAND vastgestelde
plan ligt - ingaande 2 juni 1986 - gedu-
rende een maand voor ieder ter inza-
ge. Het plan is voor iedereen in te
zien:
- in het Huis der Provincie, Markt 11
te Arnhem.
- in alle gemeentehuizen in de pro-
vincie Gelderland.
Het tweede Provinciale Woonwagen-
plan 1986-1992 wordt van kracht op de
dag na de ter inzagelegging.
Tegen het tweede woonwagenplan
1986-1992 kunnen geen bezwaren
meer worden ingediend.

Heeft u nog vragen?
Bij de dienst Welzijn, Markt 11 te Arn-
hem is men bereid u mondeling in-
lichtingen te geven. Richt u zich daar-
voor tot de heer Th. van Hummel of
mevr. mr. R.H.F. Habets, telefoon
085-592750 of 592850.

4. Overlast van hondenuitwerpselen
Zie stukje met foto. Pag l, 2de blad.

5. Herbouw watermolen
nahij kasteel Vorden

In het verleden heeft in Vorden nabij
het kasteel een houten watermolen
gestaan. Restanten van de fundamen-
ten ervan zijn nog te zien. Rond 1940
is deze molen gesloopt.
Burgemeester en Wethouders hadden
het voornemen opgevat deze water-
molen te herbouwen, afhankelijk van
toe te kennen subsidies van de provin-
cie. In gemeentenieuws zijn hierover
in het verleden mededelingen ge-
daan.
Bij het toekennen van subsidie stelt de
provincie de eis dat de molen daad-
werkelijk moet kunnen draaien. Dit
draaien is uiteraard afhankelijk van de
watertoevoer. Het waterschap IJssel-
land / Baakse Beek heeft naar de wa-
tertoevoer een onderzoek ingesteld.
Daaruit is gebleken dat de minimaal
benodigde watertoevoer niet gehaald
wordt. Hiermee komt dan de provin-
ciale subsidiemogelijkheid te verval-
len. Zonder subsidie wordt het voor
de gemeente, die dit project dan ge-
heel zelfstandig moet financieren, een
te kostbare zaak om deze molen te
herbouwen. De plannen om dit te
doen kunnen dan ook geen doorgang
vinden.

6. Ter visielegging ontwerp
grondwaterplan provincie Gelderland
Tot 14juli aanstaande ligt tergemeen-
tesecretarie het ontwerp grondwater-
plan van de provincie Gelderland ter
visie. Dit plan heeft betrekking op het

beheer van het grondwater met het
oog op onttrekking daarvan. Eventue-
le schriftelijke reacties kunt u tot 14ju-
li aanstaande indienen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, Dienst
Voorlichting en Inspraak, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

7. Vergunningaanvraag onttrekking
groî ^ter door N.V. Gasunie

Tot en met 26 juni a.s. ligt ter gemeen-
tesecretarie te Vorden ter visie een
aanvraag om een vergunning ingevol-
ge de Grondwaterwet van de N.V.
Gasuni^tot het mogen onttrekken
van gr^plwater ten behoeve van de
aanleg van een nieuwe aardgasleiding
tussen het Lochemse Esveld en An-
gerlo. De provincie is het bevoegd ge-
zag.
Hoewel deze toekomstige leiding niet
over het grondgebied van de gemeen-
te Vorden gaat lopen, is het niet uit-
gesloten dat grondwater uit deze ge-
meente wordt onttrokken.
Eventuele bezwaarschriften/reakties
dienen uiterlijk 30juni a.s. in het bezit
te zijn van het gemeentebestuur van
Vorden.

8. Wie kan en wil
huwelijken voltrekken?
Veel inwoners van Vorden weten
dat de ondertrouw en de huwelijks-
voltrekking bij toerbeurt gedaan
worden door twee dames, als amb-
tenaressen van de burgerlijke stand
van Vorden.
Een van deze dames nu heeft on-
langs te kennen gegeven hiermee
te stoppen.
Vandaar dat nu uitgekeken wordt
naar een opvolg(st)er. Het opma-
ken van de akten en de overige ad-
ministratieve werkzaamheden
worden door bureau burgerzaken
ter secretarie gedaan.
Wanneer u vindt dat u voor de ove-
rige werkzaamheden - dus een ken-
nismakingsgesprek met het a.s.
bruidspaar tijdens de ondertrouw
en de huwelijksvoltrekking zelf,
inclusief toespraak - geschikt bent
en iets voor deze funktie voelt, ver-
zoeken wij u dat aan burgemeester
en wethouders schriftelijk kenbaar
te maken. U moet dan wel Neder-
lander zijn en tenminste 23 jaar
oud.
Wordt u hiervoor uitgekozen dan
zal benoeming volgen door de ge-
meenteraad met daarna een beëdi-
ging voor de rechtbank te Zutphen.
Naast de nodige spreekvaardigheid
strekt enige kennis van de Duitse
en Engelse taal tot aanbeveling.
Een salaris kan niet worden gebo-
den doch per huwelijksvoltrekking
wordt wel een tegemoetkoming
uitbetaald.
Gaarne ontvangen burgemeester
en wethouders binnen twee weken
bericht van Vordenaren die hier-
voor interesse hebben.

had met de raadsleden en afgevaar-
digden uit het Vordense bedrijfsleven,
kwamen ook de plannen ter sprake die
er in Vorden ten aanzien van een bun-
galowpark bestaan.
Zoals bekend is de gemeente Vorden
nog met een gegadigde voor een der-
gelijk park in onderhandeling.
De commissaris achtte het wenselijk
dat gekozen wordt voor een kleiner
aantal dan de circa 250 bungalows
waar de gemeente nu over handelt.
De heer de Bruijne voelde bij dit soort
projekten meer voor gemeenschappe-
lijke regionale voorzieningen.
In de tijd dat de commissaris zich met
het college en de standsorganisaties
onderhield, bracht zijn echtgenote
een bezoek aan de Sorbo.

Gezellige
folkloristische
kindermiddag
De kinderdansgroep "De Achtkaste-
lendansertjes" sloot zaterdagmiddag
in zaal "De Herberg" het seizoen af
met een gezellige dansmiddag. Voor
dit gebeuren was de belangstelling
wat aan de magere kant. De Vordense
dansgroep onder leiding van Marian
Kerkhoven bracht onder meer enkele
Israëlische dansjes, alsmede een aan-
tal Hollandse kinderdansjes.
Dit alles met de band als ondersteu-
ning.
Deze middag werd ook medewerking
verleend door "De Krummels" uit
Diepenheim. Een dansgroepje in de
leeftijd van 4-7 jaar dat resorteert on-
der de "Stedekerdansertjes". Zij
brachten meer 'n progr^jima dat het
best omschreven kan w^^en als "kin-
derdansspelletjes". "De Krummels"
werden op de akkordeon begeleid. Na
afloop kregen de leidsters van de deel-
nemende groepen bloemen aangebo-
den. ^^

Programma voor het
najaar van de H.V.G.
Vorden, afdeling Dorp
Op 2 september houdt de H.V.G. afd.
Dorp een fietstocht in de omgeving.
Men hoopt deze middag op goed
weer.
Op 17 september houdt de HVG afd.
Dorp haar maandelijkse avond. Spre-
ker zal deze avond de heer Baauw uit
Vorden zijn. Hij is hoofd van het kin-
derdagverblijf „De Speeldoos" in Zut-
phen.
Op 15 oktober heeft de HVG afd.
Dorp een ringvergadering in Laren,
ledere afdeling levert hier haar eigen
bijdrage.
Op 19 november houdt de HVG afd.
Dorp haar maandelijkse avond. Spre-
ker zal deze avond zijn: de heer Wijs-
seveld met als onderwerp „Biologisch
tuinieren".
Op 22 december houdt de HVG afd.
Dorp haar Kerstavond. Men volgt de
liturgie uit „De Fakkel".
Op 6 januari 1987 houdt de HVG afd.
Dorp een Nieuwjaarskoffiemorgen in
de Voorde. U bent allen van harte wel-
kom.

Kampweekend clubs
zeer geslaagd
Afgelopen vrijdagavond was het een
drukte van belang op het plein voor de
gereformeerde kerk. Ruim 50 kinde-
ren van 6 tot 14 jaar werden door hun
ouders uitgezwaaid. De meesten gin-
gen per fiets met de leiding naar een
kampeerboerderij in Zwiep waar het
clubseizoen met een weekend werd
afgesloten. Het was een zeer geslaagd
geheel waar zowel de kinderen als de
leiding moe maar voldaan van terug-
keerden.
Er was van alles georganiseerd door
de leiding: een avondwandeling, een
spelletjes-zeskamp, een bonte avond,
een nachtspel in het bos (voor de oud-
sten) samen zingen, een middagje bij
de "witte wieven", etc.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het weer werkte prima mee. Volgend
seizoen begint het clubwerk weer met
een startweek die in september plaats-
vindt.

Gezellige sfeer by
Jongeren Open Huis
Op de laatste Jongeren Open Huis-
avond werd vrijdagavond in samen-
werking met de C.J.V. een barbeque-
avond georganiseerd voor jongeren
van 16 jaar en ouder.
Op het grasveld achter de Gerefor-
meerde Kerk heerste een gezellige
sfeer. De Jongeren Open Huis-avond
werd dan ook door de organisatoren
als geslaagd beschouwd.

Zondag a.s.
vrouwen aan het woord
Eén van de bekendste onder degenen
die het volk Israël bestuurde na
aankomst in het beloofde land, was
Debora.
In hoofdstuk 4 en 5 wordt van haar
"vrouwmoedig" optreden verteld, in
het boek dat we in de kerk aan het le-
zen zijn: Richteren. En ook nog een
andere vrouw: Jaël.
Vrouwen komen aan het Woord, en
profeteren Israëls redding door de
hand van de Here.
De tyran is verslagen: de zwakke, de
minderheid wordt niet onder de voet
gelopen. Richteren 5 is het lied van de
ellendigen, de verschoppelingen die
tegen alle verdruking in, met Psalm 18
roepen:
"Met U loop ik op een legerbende in,
met mijn God spring ik over een
muur". Zo hopen en geloven zij, met
toegeknepen keel, op hun redding.
"Leiders ontbraken, tot ik - Debora -
opstond", zingt zij. Leve de vrouwen,
de mannen die opstaan: gelovend in
redding door een God die machtig re-
geert op aarde en de geringe recht ver-
schaft.
Vrouwen aan het Woord: zondagmor-
gen in de Dorpskerk en in de Wilden-
borch komt de gemeente bij dit thema
samen.
Zaterdagavond leidt ds. Klaassens de
weeksluiting in de Wehme.

GEBOREN: Radboud Adrianus Pe-
ters.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: FA. van Nistelrooij en
M.J. de Boer.
OVERLEDEN: Geen.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. M.C. van Ree-
nen (Legerpredikant). 19.00 uur drs. G.A.
Westerveld.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 juni dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 7 juni 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Warringa. tel. 1277.
Tevens de gehele week avond en nacht-
dienst 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 en 8 juni P. Waart, Barchem. Tel. 05734-
744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

1 uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. 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 Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

k
BRAND MELDING

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Te koop: alle soorten kool
en tomatenplanten. Selde-
rie, knolraap, peterselie,
bieslook, sla en rode biet
planten.
KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden
Telefoon 05752-1498

WEEKENDAAIMBIEDING

VICTORIA BOLLEN
met noten, rozijnen en

appel bij:

'' winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

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

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele Jeveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
abt om kinderen gaat.

DIESENSHDP
Albatros
mixed carbon
insteekhengel 7,80 m
van 169,75 voor 149.-
Lokvoer
5 soorten kant en klaar per kg. vanaf 41, / O

Justus wit
3 pak voor l \Jr~

Spalstraat 12, Hengelo (Gld.)

'S MAANDAGS GESLOTEN

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa L£

De V.V.V. Vorden organiseert op zaterdag 12 juli
a.s. i.s.m. Damclub Vorden op het Marktplein een

openlucht simultaan
damwedstrijd
met oud Nederlands en wereldkampioen Jannus
v.d. Wal en de regerend Nederlands juniorenkam-
pioen Wieger Wesselink.
Kosten van toegang én/of deelname bedragen
f 2,50. Wilt u zeker zijn van deelname vult U dan
onderstaande bon in en lever dit in met be-
taling van f 2,50 bij de Bondsspaarbank aan de
Decanijeweg (V.V.V. balie).

DEELNEMER SIMULTAAN DAMWEDSTRIJD
12 JUL11986 VORDEN

Rabebank S
De coöperatieve Rabobank "Ruurlo" B .A.

vraagt voor spoedige indiensttreding enkele

commerciële medewerkers
voor 32 uren per week.

(M/V)

Tot de taken van de gevraagde medewerkers be-
horen het informeren en adviseren over bank-
diensten aan cliënten, het beheren van een kas,
het bedienen van computerapparatuur, alsmede
diverse andere administratieve werkzaamheden.

In eerste instantie betreft het een tijdelijk dienst-
verband voor ca. 1 jaar, welke daarna omgezet kan
worden in een dienstverband voor onbepaalde
tijd.

Van kandidaten verwachten wij:
- een opleiding op minimaal HAVO/MEAO-ni-

veau;
— leeftijd ca. 19 jaar;
- goede contactuele eigenschappen en commer-

cieel inzicht.
- service-gerichte instelling;
— bereidheid tot verdere studie.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 14 juni
a.s. richten aan de directeur van de Rabobank
"Ruurlo", Postbus 9, 7260 AA Ruurlo.

CAFE-RESTAURANT-BAR

Dorpsstraat 10 - Vorden

MEDEDELING
Niet enkelen, doch tientallerWrensen hebben ons de
afgelopen weken gevraagd of wij met De Herberg

stopten en een andere zaak zouden beginnen bijv. in
de Kranenburg of elders.

Wie dergelijke praatjes de wereld instuurt weten wij
niet maar wij kunnen u medejjiJen dat deze "roddel"

voor ons ook een \HPssing was.

Wij zijn tevreden zakenmensen aan de Dorpsstraat
en hebben nog grote plannen voor de komende jaren.

WIJ WETEN VAN NIETS
EN U WEET NU OOK BETER

Hannie en Cor ten Barge.

Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Bij aankoop van 'n Batavus fiets, tot 29 juni a.s.:

Elke dag kans op 'n GRATIS
surfplank met

surfboardtrailer
Nu wordt een Batavus fiets kopen extra
aantrekkelijk! Batavus geeft 4 weken lang
elke dag een Wayler surfplank met trailer weg.
Van 29 mei t/m 28 juni a.s. heeft u kans op zo'n geweldige
prijs! Sla de plank niet mis en kom langs.

BAT/IVUS

FIETSSPECIALIST

Reind Zweverink
IEKINK 8 - TEL 2888 - HENGELO (GLD)

Voor uit en thuis, heerlijke

melkbroodjes, puntjes en cadetjes.

Zo uit de oven in de winkel.

Echte Bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

welkoo
•-ë$ Black&Decker Workmate

Type 626. Opvouwbare uitvoering,
klemplaten 740 x 125 mm, max.
spanwijdte 100 mm. l CQNU ioy,—

kreatief
centrum/ü

SSÜ
CERKEPAD

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

20% - 70%
KORTING
OP ALLE ARTIKELEN

Mlgir

15;
Workmate of bankschroef:

Welkoop zet
de prijs onder druk.

Bankschroef
Record 100 mm. Hen sterke bank-
schroel' van engels fabrikaat, met
verwisselbare bekken en blauw
gelakt.
Nu:

;n CM iHciuw

72,50
Oxwall kruissleutel

Voor personenauto's.
Maten 17 x 19 x 22 mm x 13/16".

NU: 6,50

72,51

Black&Decker Verfstripper
Type HO 991. Vermogen 1000 Watt.
Werktemperatuur ^LO
360°C'. N u: O ' /—

KJauwhamer
Amerikaans model met houten
steel, 27 mm.
NU:

Set autolampen
Universele autolampenset met
5 gangbare gloeilampen en 2 reser-
ve zekeringen. A Cf\
NU 4,DU

welkooi»
PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT.

HENGELO (G), RUURLO, VORDEN

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W l N K E l



Wij willen u, die 25 april voor
ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, heel hartelijk
bedanken.

ANDRÉ en BETSY

ABBINK

Wildenborchseweg 17
7251KBVorden

Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

MJ.WUESTENENK

H.WUESTENENK-

MAKKINK

Vorden, juni 1986
Hackfortselaan 1.

Dankbetuiging.

Allen die met ons hebben mee-
geleefd, na het plotselinge
overlijden van onze lieve en
zorgzame vader

GERRIT-JAN SCHUTTE

zeggen wij langs deze weg heel
hartelijk dank.

Gerdien - Theo
Erna - Harry
Gert-Jan.

Vorden, juni 1986.

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen van
medeleven, die ik na het over-
lijden en bij de teraardebe-
stelling van mijn lieve man en
onze vader

JOHAN LAUCKHART

mocht ontvangen, zeg ik u, me-
de namens mijn kinderen, har-
telijk dank. Het is voor ons een
troost te ondervinden hoeveel
medelevende vrienden wij
hebben.

A.M. Lauckhart-Hoevers.

Vorden, juni 1986.

Te koop: gaskachel, dru. Mini
kachel., gevelkachel.
Tel. 05752-3167.

Te koop: i.v.m. verhuizing:
z.g.a.n. gaskachel D.R.U.
8000 kal, schouwmodel. 2
Gevelkachels, diepvries-
kist 280 liter A.E.G. Stalen
schrijfbureau.
Klein eiken wandmeubel.
's Avonds na 18.00 uur.
Telefoon 2398.

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

' 24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

WEEKEND RECLAME

gember, ananas,
Victoria

PENSEETAART
van 4,75 voor 1»~

WARME BAKKER
OPLAAT

A.s. zaterdag rommel-
markt. Deldense buurt-
vereniging 10.00 uur op
het Marktplein.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

HENKHISSINK
en

JOH ANNA NIJLAND

gaan trouwen op woensdag 1 1 juni 1986
om 10.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden ".

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Herv. Kerk te Vorden door
ds. Westerink.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
17.30 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

l
w..

Warnsveld, Uzerhorst 1
Vorden, Zelledijk 5.

Toekomstig adres:
Uzerhorst 1
7231 RL Warnsveld.

MART/E DIJKMAN
en

INASNOEIJINK

geven, ook mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk D. V. op donderdag 12 juni 1986
om 13. 45 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

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

Wij nodigen U uit voor de receptie van
16.00 tot 17.30 uur in zaal „de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 KM Vorden, juni 1986
Kapelweg Sa.

i*-..

//? p/aate van kaarten

JOHAN KAMPERMAN
GERDA KAMPERMAN-TEN ARVE

hopen op 14 juni a.s. met hun kinderen
René en Rik hun 12^2 jarig huwelijk te
herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-
16.30 uur in zaal,, 't Wapen van Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

7251LZ Vorden
Ruurloseweg 116

Heden overleed tot onze diepe droefheid

MEVR. A.H.E. CREUTZBERG

De Buurtgenoten.

Vorden, 27 mei 1986

Bijenstuifmeel is het meest volwaardige voedsel
uit de Bijenkorf. Met dit zo natuurlijke materiaal
kunnen we vele kwalen en klachten de baas wor-
'den.
Woensdag 11 juni om 20.00 uur in zaal d'Olde
Smidse, Dorpsstraat 8 zal de heer Hans Bergsma
Fysiotherapeut/acupuncturist vertellen hoe we
stuifmeel moeten gebruiken.
InL Albertine v. Zeeburg, Het Wiemelink 10,
7251 CZ Vorden.Telefoon 05752-3052

/TicHTine
DORP/CEnTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

6 juni a.s. in het Dorpscentrum.
aanvang 20.00 uur.

met medewerking van:

Kamerorkest muziekschool Zutphen.
Vordens dameskoor.
Muziekvereniging Concordia
Junior Big-band muziekschool.

Entree gratis.

I.v.m. het huwelijk van één onze

medewerksters zijn wij:

vrijdag a.s. na 6 uur

GESLOTEN
dus géén
koopavond

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden

CAFE-RESTAURANT-BAR

Lic Herberg"?
Dorpsstraat 10 - Vorden

/̂"v^-
I.v.m. drukke werkzaamheden

GEVRAAGD:

MEISJE
(voor hele dagen)

t.b.v. bediening, keuken en verdere voorkomende
werkzaamheden.

Vereisten: ca. 20 jaar; liefst horeca-ervaring.

Sollicitaties: uitsluitend schriftelijk.
Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden.

Na een periode van verbouwing

en uitbreiding wordt

Pannekoekboerderij „De Heikamp"
Hengeloseweg 2, 7261 L V Ruurlo

FEESTELIJK HEROPEND.

Wij doen dit door het houden van een

OPEN HUIS

op vrijdag 6 juni 1986
van 17.00 - 21.00 uur.

Wij hopen u te kunnen begroeten!

Gastvrouw Greet van Zijtveld en kinderen.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 5,6, i juni

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 dozen

Hollandse
aardbeien

2,95
MAANDAG

9 juni
Harde import

uien
kilo

0,95

DINSDAG
10 juni

panklare

andijvie
500 gram

1,50

WOENSDAG
11 juni

panklare

spitskool
500 gram

1,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

A.s. zaterdag rommel-
markt. Deldense buurt-
vereniging 10.00 uur op
het Marktplein.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

• Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

IDEAALVOOR
VADER

VOOR OP DE
CAMPING

rGR ASKANT TRIMMER
SKIL

"BESn^SHOP?
MÖWN

Licht mo-
del, geschikt

voor moeilijk be-
reikbare plaat-

sen en grasran-
den. Automati
sche draadtoe-
voer. Zolang de

voorraad strekt!

van 149,-
nu 99,-

DE ER B.V.

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

aguAsport
regenpakken

lek'oond door hel Ministerie van Verkeer
in Walersla,il H»-t mri'st verkochte
egenpak van Nederland Het pak met de
ele ex t ra s In vi|f mi

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

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 ru,-u
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon C57 54-517

Tevens verzorgen wij
graag uw barbequeavond.
Vraag vrijblijvend
informatie bij uw
keurslager.

Deense
goulash

heerlijk bij rijst
of gebakken
aardappelen

100 gram

1,55

Voor de boterham

BOTERHAMWORST
100 gram 0,89

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 0,98

KIP/KERRIE SALADE
100 gram

MAANDAG 9 JUNI

speklappen g nn

DINSDAG 10 JUNI

Verse worst. no
500gr.*lfaö

WOENSDAG 11 JUNI

Gehakt - 00
500 gram 4,30

KEURSLAGER

V LOG IVIAIM Zutphenseweg - Vorden

Appeltaarten
Aktie

van

Vordens dameskoor
op 12,13 en 14 juni a.s.

Op de door de muziekvereniging
„Concordia" verkochte Anjerloten
zijn

geen prijzen gevallen
De trekking heeft plaatsgevonden
op 12 mei j.l.
Hartelijk dank voor uw steun.

Het bestuur.

Zaterdag 14 juni a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum.

Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Het Bestuur.

Opsporing
verzocht

De organisatie van de kindervakantie-
spelen zoekt vrijwilligers voor hun
spelen op 13, 14 en 1 5 augustus 1986.

Belangstellenden moeten minimaal
14 jaar zijn en kunnen voor informatie
bij de volgende personen terecht.
Peter Rouwen, tel. 2460,
Carla Zieverink, tel. 1932
Eddie Stokkink, tel. 2694.



De ene hypotheek
is de andere niet..

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

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

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

Bij debank met de
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

de beste kwaliteit
tegen de laagste prijs!

verkrijgbaar bij

interieuradviseur
•

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Bas,
veel succes met je
onderneming.

Je vrienden.

met
Televisie

reparaties
-i- direc»

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: 2 crossfietsjes 16";
l meisjesf iets vanaf 4jaar.
Telefoon 05752-2663

GROTE MAGAZIJN VERKOOP

Ruurlo

Wij houden in ons magazijn op de 1 e etage speciaal voor u een grote magazijn verkoop.

Prijzen.... kleiner dan bij de opruiming
Alleen donderdag, vrijdag en zaterag 5, 6 en 7 juni

Zonnejurkjes
Blouses
Pakjes
Japonnen
Rokken
Pantalons
Pullovers
Mantels
Jacks

25,-
10,-; 25,-

,-; 49,-; 69,-
25,-; 29,-; 39,-
1 0,-; 25,-; 39,-
1 0,-; 20,-; 30,-

50,-
25,-

Herenpantalons
Overhemden k/m
Overhemden l/m
Colberts
Pu l lovers

39,-

50,-
50,-

Kinderbroeken 20,-; 20,-; 30,-
Kinderjacks
Sweatshirts
Blouses
T-shirts

25,-; 29,-
5,-; 10,-

2 voor 5,-
5 voor 10,-

Ribbroeken
levi's V m maat 30
Spijkerbroeken

10,-
2 voor 25,-

Herenslips
Nachthemden

3,95
10,-; 15,-

Restanten ondergoed, beha's en
handdoeken.

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT9 UUR, OOK OPEN VAN 6-7 UUR. MAANDAGS GESLOTEN

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Voor het 10e jaar in Toldijk

NORMAAL
in en om de feesttent bij jeugdsoos FLOPHOUSE

veur 't Wejoar, dus now volle ekstraa's

op vrijdag 27 juni

VOORVERKOOP a f 1 5,- (wees er snel bij)
Café „De Herberg", Vorden; jeugdsoos Flophouse;
platenshop Sutterland, Doetinchem; café „De Zwaan", Hengelo:
café Sesink, Baak; café „De Engel", Steenderen;
café „'t Winkeltje", Zutphen.

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

C'afé-Restaurant

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

SIGARENMAGAZIJN

BRAAM
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 10A, VORDEN

Voor vaderdag vanaf nu

10% korting
op de aankoop van pijpen.

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

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

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

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

Wij
gebruiken

James Wattweg 68,
Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:
. Braam Burg. GalleestraatlOa, Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje Dorpsstraat i?a

GESLAAGD!
Bij de Rabobank

ligt een gratis Diplomap
voor je klaar!

Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen
woonplaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je
klaar. Je moet natuurlijk wél je diploma meenemen. En bij
de Diplomap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor
een gratis kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen
of tonen.
Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit wat we je
nog meer te bieden hebben.

Rabobank
geld en goede raad



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 5 juni 1986

48e jaargang nr. 10

Overlast van hondenuitwerpselen

Regelmatig komen er vanuit de bevolking klachten over de overlast die hondenuitwerpselen veroorzaken op met-
name speelterreinen, trottoirs en gemeentelijke plantsoenen. Kort geleden is er door enkele moeders bij wethou-
der Geerken een vurig pleidooi gehouden voor het instellen van hondenpoepvrije speelterreinen. Het komt na-
melijk vaak voor dat kinderen vallen en onder het vuil thuiskomen.
Eveneens is het voor de medewerkers van gemeentewerken een bijzonder onaangename klus om vervuilde ga-
zons te maaien. Aangezien er in Vorden meer dan 1000 geregistreerde honden zijn, die iedere dag hun behoefte
moeten doen, zult u begrijpen dat er heel wat kilo's geproduceerd worden. Uiteraard kunnen de honden hier zelf
niets aan doen. Daarom doet het gemeentebestuur dan ook een dringend beroep op de eigenaren van honden om
hun dieren hun behoefte in de goot te laten doen of, mocht dit per ongeluk niet gebeuren, dit aldaar te deponeren.
Nog beter is het uiteraard om uw hond zijn behoefte op eigen terrein te laten doen. Voor de goede orde: honden
mogen in de bebouwde kom niet loslopen.
Onlangs hebben burgemeester en wethouders besloten om bij de speelterreinen in de woonwijken bordjes te
plaatsen met het verzoek om deze terreinen schoon te houden. Enkele inwoners van Vorden hebben op basis van
vrijwilligheid hun medewerking toegezegd om te proberen dit probleem op te lossen.
Misschien zou dit kunnen gebeuren in samenwerking met de rijkspolitie groep Vorden, waarbij gedacht wordt aan
de mogelijkheid van een maandelijkse rapportage omtrent de situatie ten aanzien van bepaalde terreinen, naar
aanleiding waarvan de politie daar scherper kan controleren. Het gemeentebestuur vii^t het een goede zaak dat
burgers elkaar voor wat deze zaak betreft op hun verantwoordelijkheden wijzen. ^B
Mocht u zelf bepaalde suggesties hebben ten aanzien van deze problematiek dan stelt^i college van burgemees-
ter en wethouders het zeer op prijs deze te vernemen.
Uw medewerking om Vorden zo schoon mogelijk te houden wordt op hoge prijs gesteld.

In aansluiting op het artikel in de Sparta krant,
nog wat meer gegevens over het LV.N.

Wandelen met het I.V.N.
U ziet regelmatig in kranten en weekbladen berichten over wandelin-
gen en andere aktiviteiten van het I.V.N. De naam staat voor Instituut
Voor Natuurbeschermingseducatie. Het is een landelijke organisatie
met vele afdelingen. Het doel van het FVN is het bevorderen van na-
tuur- en milieubesef bij jong en oud.

Het gaat uit van de gedachte dat de
mensen vanzelfde natuur en het mi-
lieu respekteren als ze er meer van we-
ten. Als ze zien en horen hoe in de na-
tuur alles samenhangt; hoe belangrijk
natuur en milieu zijn voor alles wat
leeft; hoe ook het leven van de mens
afhangt van de natuur die ons omringt
en van het milieu waarin we wonen.
Op ruwe wijze werden we onlangs nog
opgeschrikt door 't drama met de
kernreactor bij Kiev. Over enorme af-
standen kan milieu vervuild worden.
We beginnen zo langzamerhand te
beseffen wat zure regen, die zich van
landsgrenzen niets aantrekt kan te-
weegbrengen; wat vuile zeeën, stran-
den, rivieren, beken betekenen.
Doet het IVN aan doemdenken?
Neen, maar het blijft wel waakzaam.
Het geeft voorlichting en laat de
onuitputtelijke schoonheid van de na-
tuur zien. Twee van de belangrijkste

aktiviteiten zijn: het geven van cursu-
sen, groencursus en gidsencursus en
het oraniseren van wandelingen.
Verder hebben de afdelingen, werk-
groepen, vogelwerkgroep, dialezin-
gen, wilgenknotten om enkele te noe-
men.

U kunt lid worden of donateur. U kunt
ook alleen deelnemen aan publieks-
aktiviteiten b.v. wandelingen. Deelna-
me is altijd gratis. Voor nadere infor-
matie kunt u terecht bij:
IVN afdeling Lochem, secretaresse
Joke Pasman, Bergweg 38, Lochem.
Tel. 05730-6287.
IVN Zutphen, Secretaris M.B. de Ko-
ning, de Moesmate 185, postcode
7206 AN, tel. 05750-23095.
IVN Doetinchem, afd. de oude IJssel-
streek, secr. mevr. Dinkla-de Boer,
Willemstraat 8, 7001 HL, tel. 08340-
27321.
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Buitenlandse stagiaires uit 12 landen
te gast in Vorden
Uitgaande van Jong Gelre regio West-Achterhoek zullen de komende dagen zo'n 50jongelui afkom-
stig uit 12 landen in Vorden te gast zijn. Deze jongens en meisjes lopen in Nederland stage op een aan-
tal landbouw- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn afkomstig uit Frankrijk, Canada, Denemarken, Duits-
land, Polen, Kenia, Japan, Zwitserland, Amerika, Ierland, Hongarije en IJsland.

Open lucht damsimultaan
De V.V.V. Vorden organiseert op zaterdag 12 juli 1986 in samenwer-
king met Damclub Vorden op het Marktplein een open lucht simul-
taan dainwcdsirijd. Tijdens dit evenement is een ieder, na opgave, in
de gelegenheid om een echte damstrijd aan te gaan met oud Neder-
lands en wereldkampioen Jannus van de Wal en de regerend Neder-
lands junioren kampioen Wieger Wesselink. Het simultaan damge-
beuren zal ter opwarming worden voorafgegaan door een echte match
tussen beide giganten. Kosten en toegang én/of deelname bedragen
f2,50. De deelname is beperkt. Wil men zeker /ijn van deelname vul
dan het opgave forn^kr in, afgedrukt in de advertentie, en lever dit
formulier in met betaung van f2,50 bij de Bondsspaarbank aan de l )e-
canyeweg (V.V.V.-balie). Bij slecht weer wordt e.e.a. in hotel Bakker
gehouden.

l
Oranjecommissie
Medlertol

De jongelui worden donderdagmor-
gen 5 juni in het Dorpscentrum te Vor-
den verwacht en zullen welkom wor-
den geheten door Wiegert Willem-
sen, voorzitter van de regio West-Ach-
terhoek. Aansluitend zal Geert Kolk-
man, hoofd voorlichter van het consu-
lentschap Rundveehouderij wat ver-
tellen over de Nederlandse landbouw
en de Achterhoekse landbouw in het
bijzonder. Daarna gaan de gasten naar
de gastgezinnen.
Voor de donderdagavond staat er met
medewerking van de klootschietvere-
niging "De Boggelaar" klootschieten
op het programma.
Vrijdagmorgen wordt gestart met een
excursie naarde modernste kaasboer-
derij van Nederland welke in Maars-

bergen staat. Aansluitend wordt het
museum "Nieuwland" in Lelystad be-
zocht met voorts een bezoek aan Urk
of Elburg.
Vrijdagavond gaat men bij "Appie
Happie" in de Veldhoek van start voor
het maken van een speurtocht.
Zaterdagmorgen 7 juni verzamelen
de jongelui zich in het Dorpscentrum
waar afgevaardigden van de "Stich-
ting Uitwisseling Nederland" met de
buitenlandse gasten gesprekken zul-
len voeren over de stageadressen en
de werkzaamheden die zoal verricht
worden.

Zaterdagmiddag wordt vertrokken
voor een bezoek aan het openlucht-
museum in Arnhem.

Zaterdagavond volgt er dan een wat
mede organisator Dick Regelink
noemt "een daverende" feestavond in
bar-bodega 't PantoffeUje.

Tijdens deze avond een optreden van
de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" en playback optredens van
Meatlove, de Dolly Dots en Madon-
na. Verder Sound Mix met optredens
van Dianne Ross en Air Supply. Er
kan deze avond gedanst worden dank-
zij de medewerking van het discoteam
"Black Panter".

Het weekend wordt zondagmiddag 8
juni afgesloten met een gemeen-
schappelijke broodmaaltijd in het
Dorpscentrum.

Geen uitvallers
tijdens avondvierdaagse
De avondvierdaagse die dit jaar voor de 19e keer door de Vordense
gymvereniging "Sparta" werd georganiseerd is bijzonder succes-
vol verlopen. In totaal gingen 685 wandelaars van start die deze
wandeltocht allemaal tot een goed einde hebben gebracht. Het
deelnemersaantal was bovendien groter dan vorig jaar toen onge-
veer 625 personen acte de précense gaven.
De heer van Zeeburg had ook ditmaal
een aantal routes uitgezet, waarbij het
accent werd gelegd op de fraaie omge-
ving van het achtkastelendorp. Uite-
raard kwamen een aantal van deze ka-
stelen al wandelend "volop" in beeld.
Donderdagavond was het voor de
wandelaars verzamelen geblazen bij
het schoolplein van de bijzondere
school op het Hoge, waar alle deelne-
mers dank werd gebracht voor de me-
dewerking.

De wandelaars werden in de bloeme-
tjes gezet, waarna de uitermate fleuri-
ge intocht met medewerking van de
beide plaatselijke muziekcorpsen
„Concordia" en „Sursum Corda" kon
beginnen. Via het Hoge, Smidstraat,
Zutphenseweg, Dorpsstraat, Insulin-
delaan, Kerkstraat kwam de stoet, die
onderweg veel kijkers trok, bij de
openbare basisschool aan, alwaar de
stoet werd ontbonden.

Avondfïetsvierdaagse
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
houdt van 9 tot en met 12juni voor het
zesde achtereenvolgende jaar een
avondfietsvierdaagse. De deelnemers
kunnen kiezen uit twee afstanden te
weten 20 kilometer of 35 kilometer
per avond.

De eerste avond is er een route rich-
ting Ruurlo, Barchem; de tweede
avond Baak, Wichmond; de derde
avond Almen, Lochem en de laatste
avond richting Hengelo, Varssel.
Men mag drie van de vier avonden
fietsen. Er kan dan op maandagavond
9 juni of dinsdagavond lOjuni gestart
worden.

Inschrijven is mogelijk 's avonds bij
café-restaurant "De Herberg", waar
ook gestart zal worden. De kosten
voor volwassenen bedragen f 7,00 en
voor kinderen tot 15 jaar f 5,00.

Het feest comité van de Oranjecom-
missie van Medlertol is weer druk
doende met de Oranjefeesten op het
Medler en omstreken.
Aan het oranje feest voorafgaand zal
er op zaterdag 21 juni een avondoriën-
tatie wandeling plaatsvinden langs en
door de mooie omgeving van 't Med-
ler en De Wiersse. Het vertrekpunt is
café Eijkelkamp aan de Ruurloseweg.
Het Oranjefeest vindt dit jaar evenals
voorgaande jaren weer in en om de
feesthal plaats van de werktuigen ver-
eniging "Medo".
Op vrijdagavond 4 juli zal het van start
gaan met een gezellige avond voor
jong en oud met medewerking van de
lesekapel o.l.v. Albert Ketz die vro-
lijke Egelander muziek ten gehore
zullen brengen en dat afgewisseld zal
worden met de conferancier Huis
Katz Manus. Het is een avond waarbij
iedereen van harte welkom is.
Zaterdagmiddag 5 juli zal het oranje-
feest officieel geopend worden waar-
na traditoneel het vogelschieten en
de andere volksspelen zullen plaats-
vinden. Ook voor de kinderen zullen
er spelletjes georganiseerd worden en
de draaimolen zal ook niet ontbreken.
Op de vrijdagmiddag hier vooraf
gaand zullen de kinderen van de Sa-
menwerkingsschool Kranenburg e.o.
ook aan de spelletjes meedoen en gra-
tis kunnen draaien in de draaimolen.
Het Oranjefeest zal zaterdag 's avonds
afgesloten worden met een groot bal
m.m.v. het Madigo Combo in de
feesthal.

Geslaagden
"Sursum Corda"
In Hengelo hebben 14 leden van de
Vordense muziekvereniging "Sursum
Corda" zaterdag met goed gevolg exa-
men gedaan voor resp. het diploma A
en B.
Deze examens werden georganiseerd
door de Kon. Harmonie "Concordia"
en de K.N.F, afdeling Gelderland.
De heer Meindersma maakte namens
het K.N.F, de uitslagen bekend. Hij
voegde eraan toe dat de

opleiding bij "Sursum Corda" in Vor-
den in goede handen is en op een
hoog niveau gedaan wordt gezien de
resultaten tijdens de examens.
De kandidaten werden opgeleid door
Joop Boerstoel, Leo van Zandvoort,
Eddy Lammers en Gerald Roerdijk-
holder.
De geslaagden zijn: Eddy Sloot, An-
dré Jimmink, Mariska Steintjes, Lies-
beth Brinkhorst, Christiaan Brink-
horst, JoanneWichers,Christiaan W i-
chers, Rianne Lenselink, Yvonne Nij-
enhuis, Gijsbert Eggink, Yvonne Jim-
mink, Marike Hulshof, Hester Wil-
tink en Amely Overmars. Laatstge-
noemde behaalde het diploma met
onderscheiding.
In september begint "Sursum Corda"
met een nieuwe opleiding van jonge
muzikanten. Ouderen zijn uiteraard
ook welkom. Wil men aan deze oplei-
ding deelnemen dan kan kontakt wor-
den opgenomen met W.Chr. Wichers,
Hoetinkhof 49 (tel. 2307) of met H.
Smallegoor, de Boonk 9 (tel. 2657).

Schalkhaar en
Sp. Enschede winnen
jeugdtoernooi
De jeugdcommissie van de voetbal-
vereniging Vorden hield het afgelo-
pen weekend een tweetal jeugdtoer-
nooien.
Zaterdag kwamen de C-junioren in
aktie die streden om de Sorbo-cup.
Deelnemende clubs waren: Vorden,
ABS, Zelhem, Sp. Brummen, Schalk-
haar, Pax en WVC.
Zondag kwamen de B-junioren aan
bod die streden om de "Achtkastelen-
cup". Deelnemende ploegen waren
hier: WVC, Enschedese Boys, DVC
'26, Sp. Enschede, DCS, Robur et Ve-
locitas en Vorden.
Bij de "C-tjes" werd het zaterdagmid-
dag een spannende aangelegenheid,
want toen de balans werd opgemaakt
(de ploegen speelden een halve com-
petitie) bleek dat Zelhem, twee jaar
achtereen winnaar, twee doelpunten
tekort kwam om de wisselbeker defi-
nitief mee naar huis te nemen. Zel-
hem en Schalkhaar eindigden met 10
punten bovenaan, Schalkhaar werd
winnaar door een beter doelgemid-

delde; 3. Vorden 8 punten; 4. Pax 6
punten; 5. ABS 4 punten; 6. WVC 3
punten; 7. Brummen l punt.
De heer Jac. H. de Jong reikte na
afloop de prijzen uit.
Zondag werd Sp. Enschede bij de B-
jeugd overtuigend winnaar met 11
punten; 2. Enschedese Boys 7 punten;
3. DVC 7 punten; 4. Robur et Veloci-
tas 6 punten; 5. WVC 5 punten; 6. Vor-
den 4 punten; 7. DCS 2 punten.
Jeugdvoorzitter H. de Jonge reikte
hier de prijzen uit.

Ruim zeshonderd
straten volleyballers
in aktie
De Vordense volleybalvereniging
"Dash" organiseert al enkele jaren een
stratenvolleybaltoernooi. De belang-
stelling voor dit gebeuren is enorm.
Aan het toernooi dat dinsdagavond 3
juni in de sporthal 't Jebbink van start
ging nemen niet minder dan 600 re-
creatieve volleyballers en uiteraard
ook aktieve volleyballers deel.
De teams, in totaal 60, zijn onderge-
bracht in vijftien poules van vier. Al
deze ploegen komen hetzij 3 juni het-
zij 10 juni in aktie. De bovenste twee
komen in de winnaarspoule en de
twee ploegen die als laatste en voor-
laatste eindigen komen in de verlie-
zerspoule. Deze wedstrijden worden
gehouden op dinsdag 17 juni. Een
klein "restant" volgt dan op zaterdag
21 juni. Aansluitend worden dan de
kwartfinales, halve finales en de fina-
les gespeeld.

Twee-uurs cross
'De Graafschaprgders'
De Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseerde zaterdag-
middag op het "Delden-circuit" een
twee-uurscross. Het werd een specta-
culair gebeuren waarbij na het verstrij-
ken van deze twee uren bleek dat het
duo Walter Arendsen en Jan Dijk de
meeste rondjes hadden afgelegd. Zij
kwamen tot 93 ronden.
Deze coureurs zijn resp. afkomstig uit
Hengelo en Lochem. De verdere uit-
slagen waren als volgt: 2. Rob Groot
Tjooitink, Warnsveld en Jan Ton Ses-
sink uit Warnsveld 91 ronden; 3. Ton-
ny Harmsen, Vorden en Nico Bouw-
meister, Vorden 90 ronden; 4. Hans
Berendsen, Vorden en Erik Bulten,
Vorden eveneens 90 ronden; 5. Hans
Bosch, Hengelo en Dik Weustenenk,
Hengelo eveneens 90 ronden.
Voor de jeugd werd er deze middag
een één-uurscross georganiseerd.
Hier werd het duo Gerben Vruggink,
Vorden en Stephan Braakhekke, Vor-
den winnaar. Zij legden 44 ronden af;
2. Bertjan Teunissen, Zutphe-n en \n-
gelo Stapelbroek, Wichmond t^ .
den; 3. Hans Hermsen, Wichmond 42
ronden; 4. Herbert Slokkers, Vorden
en Dennis Helmink, Wichmond 41
ronden.
Jan Slagman reikte de prijzen uit.

Kleuters op bezoek
bij verbouwde
basisschool
Donderdag zijn de 43 kleuters voor
het laatst in de hun vertrouwde omge-
ving van "Het Kwetternest" op school
geweest. Zoals bekend wordt deze
kleuterschool binnenkort afgebroken.

De kleuters verlieten tegen 14.30 uur
de school en gingen vervolgens wan-
delend naar de openbare basisschool
in het dorp waar zij op feestelijke wijze
door de daar aanwezige leerlingen
werden binnengehaald. Daar werd
het nieuwe onderkomen bekeken.
De openbare basisschool heeft intus-
sen een verbouwing ondergaan. Zo
zijn er twee lokalen tot kleuterlokalen
omgebouwd. Een ander lokaal is om-
gebouwd tot een gymlokaal voor de
kleuters.
Met ingang van het nieuwe schooljaar
zal er bovendien één lokaal als ge-
meenschapsruimte dienst gaan doen.
Daar kunnen kinderen dan b.v. to-
neelspelen of er kunnen bijvoorbeeld
bepaalde gebeurtenissen "gevierd"
worden.
Op vrijdag 27 juni a.s. zal de officiële
opening plaatsvinden, waarbij dan de
gehele dag een aangepast lesprogram-
ma wordt gegeven, ook 's avonds be-
staat er dan de mogelijkheid de school
te bezichtigen.



Jeugdtrainer voor
Voetbalver. 'Vorden'
Ben Kolenbrander uit Warnsveld wordt de
komende twee jaar jeugdtrainer hij de voet-
balver. 'Vorden'. De 36 jarige Kolenbrander
onder meer aktief voetballer geweest by
"De Graafschap", DZC '68, H&K en Zava-
do (/aal voetbal). Hy heeft Voor'Vorden' ge-

kozen omdat de doelstelling van het bestuur hem aanspreekt. Hy
hoopt middels /ij n inbreng de jeugd vank V orden' naar een hoger plan
te tillen.

Jeugdteam kampioen

Het Vordens Tennis park kon afgelopen zaterdag opnieuw een ploeg
huldigen met het behalen van het kampioenschap. In de thuiswed-
strijd tegen Neede l diende met minstens 3-2 gewonnen te worden
om verzekerd te zijn van het kampioenschap.
Paul Wijers won als eerste zijn single
met 6-0 en 6-1. Mark Karmiggelt en
Angelique Westerhof hadden er in de
mixed 3 sets voor nodig. Daarna kon
Rachel Woltering in haar single het
kampioenschap binnenhalen en deed
dat op overtuigende wijze met 6-1 en
6-0.

De twee nog resterende partijen wa-
ren toen nog een formaliteit maar
werden toch gemakkelijk gewonnen.

Met alle andere kampioenen van de
overige poule in Gelderland wordt nu
in een afvalsysteem verder gestreden
voor het kampioenschap van het dis-
trict Gelderland. Men verwacht dat er
dan meer tegenstand geboden zal
worden.
Op de foto het jeugd-mixed team
v.l.n.r. Marck Karmiggelt, Paul Wijers,
coach Ton van Snellenberg, onder Ra-
chel Woltering, Iris de Gruyter en An-
gelique Westerhof.

Tennisuitslagen van de
laatste competitie week
Woensdagmiddagjeugdcompetitie:jun.
gemengd l TC Zuid - Vorden 0-10;
jun. gemengd 2 Vorden - Tega l 8-2.
Zaterdagcompetitie: 4e kl. gemengd
Vorden l - Doesburg l 1-4. Om een
degradatie te ontkomen had dit team
met 3-2 moeten winnen. Hoewel in-
valler Hans van Snellenberg er met de
stand 6-2 en 5-3 in zijn single gunstig
voor stond ging het toch nog mis. De
mixed werd na een spannende partij
door Jules en Joska gewonnen. Na 3
partijen was de stand 2-1 in het nadeel
van Vorden en zouden de damesdub-
bel en herendubbel gewonnen moe-
ten worden.
In de uitwedstrijd was dat ook gelukt,
dus waren er kansen. Deze keer wer-
den beide partijen verloren en degra-
deert dit team naar de 5e klasse.
6e kl. gemengd. Mallumse Molen 6 -
Vorden 2 1-4. Het Vodense team is
met 19 punten 2e geworden in hun
poule. Zieuwent werd kampioen met
22 punten. Deze laatste returnwed-
strijd tegen de Eiberse ploeg werd met
4-1 gewonnen, alleen Bert Branden-
barg moest de single afstaan.
5e kl. heren B. Rietstap 2 - Vorden 2-4.
De extra training afgelopen donder-
dag heeft zijn vruchten afgeworpen.
Door de winst op Rietstap 2 heeft dit
herenteam zich veilig gesteld in de 5e
klasse. De captain Peter Pijnappel was
erg tevreden en denkt dat zelfs een
kampioenschap in deze klasse het vol-
gend seizoen tot de mogelijkheden
behoort.

3e kl. heren A (veteranen). Vorden l -
Braamveld l 4-2. Hierdoor is Vorden
als 3e geëindigd in deze poule. Door-
het uitbreiden van de veteranencom-
petitie met een 4e klasse i's een ver-
sterkte degradatie toegepast. De als
nr. 3 en 4 geëindigde teams, waaron-
der dus Vorden, degraderen naar de
4e klasse. Dat de sfeer dit jaar erg goed
geweest is bij de veteranen blijkt wel
uit het feit dat afgelopen zaterdag alle
team-leden met hun echtgenotes ge-

zamenlijk een bezoek brachten aan
het Vordense Chinese restaurant,
jun. gemengd A t/m 17jaar. Vorden l -
Neede l 5-0 (kampioen). Dit door Ton
Snellenberg gecoached jeugdteam
heeft zich uitstekend gemanifesteerd
met als beloning het kampioenschap.
Hierdoor mag dit team deelnemen
aan de kampioenschappen van Gel-
derland waarvoor op zondag 8 juni ge-
start wordt met een uitwedstrijd.
Jun. jongens B t/m 14 jaar. Zelhem -
Vorden 4-2. Zoals te verwachten was
kwam Zelhem met enkele zeer goed
spelende jongens op de baan die ge-
concentreerd speelden om de 2 winst-
punten, voldoende voor het kam-
pioenschap, binnen te halen. Dat luk-
te Jan Joost Lotgering in de single te-
gen Georg Huith. Toch is coach Chris
Hissink zeer tevreden en vond dat er
dit seizoen goed gespeeld is dat er bo-
vendien veel geleerd is. Met 26 pun-
ten is het jongensteam een goede 2e
geworden in de poule.

Zondagcompetitie: 5e kl. heren. Luc-
tor et Emergo 3 - Vorden l 1-5. In de
allerlaatste wedstrijd moet deze
ploeg, die vorige week al kampioen
werd, een verliespunt incasseren. Ton
van Snellenberg ontmoette daar een
B-speler en werd zwaar onder druk ge-
zet en moest de single met 6-4 en 6-4
uit handen geven. De overige partijen
werden gewonnen. Op zondagmor-
gen 15 juni speelt dit team de promo-
tiewedstrijd thuis tegen SHOT 2 uit
Zeist en wordt met spanning tege-
moet gezien.
6e kl. heren. Vorden 2 - Olympia 6-0.
Ook dit team werd vorige week al
kampioen. Toch bleven Ruud, Jacco,
René en Rik zich concentreren en slo-
ten de competitie met de volle winst
af. Inmiddels is bekend dat zij op zon-
dag 15 juni voor de promotiewedstrijd
moeten aantreden tegen Wezep, een
eveneens sterke jeugdige ploeg op de
Veluwe. Men verwacht dan ook vele

supporters om de ploeg aan te moedi-
gen in Wezep.
Jun. 4e kl. gemengd. Vorden - Tepci 0-
8. Ook deze jeugdploeg heeft veel er-
varing opgedaan in deze toch wel pitti-
ge zondag-jeugdcompetitie. Met 4
punten zijn ze wel onderaan geeïin-
digd.

Gouden handen
onderscheiding voor
Amnesty International
Afgelopen woensdag 28 mei is in de
Grote Zaal van de Stichting "Gouden
Handen" te 's Heerenberg door de
voorzitter hiervan een onderschei-
ding aan Amnesty International uit-
gereikt.
Deze is toegekend aan A.I. "als een
eerbewijs aan de duizenden vrijwilli-
gers van A.I., die op indrukwekkende
wijze met grote overtuiging en inzet
wereldwijd ijveren voor zulke onver-
vangbare waarden als vrijheid en ge-
rechtigheid en zulks niet als een gunst
voor enkelingen, maar als een blij-
vend en onvervreemd goed voor een
ieder zonder onderscheid".
De heerUittenbogaard benadrukte in
zijn speech het feit, dat niet alleen in
beulen "het kwaad" huist, maar dat bij
vele anderen onder bepaalde omstan-
digheden, onder bepaalde regimes dat
kwaad naar buiten zal komen.
Nazi-beulen uit concentratiekampen
bleken eerzame burgers en zorgzame
huisvaders te zijn, die tedere brieven
aan hun vrouw schreven. Psychiaters
beschreven hen als volkomen nor-
maal! 't Is bijna niet te geloven.
Na zijn indringende redevoering over-
handigde de heer Uittenbogaard een
litho, gemaakt door Aart van Dobben-
burg, aan de heer Bakker uit Amster-
dam, voorzitter van A.I., die deze in
dank aanvaardde. Op de litho waren
twee handen afgebeeld, die twee an-
dere toegestoken handen grepen.
Zeer toepasselijk.
Het geheel werd omlijst door muziek
van "Zimba" (Zimbabwe). Dorine v.d.
Klei en de Tsjechische balling Hutka.
Op de eerste verdieping van Gouden
Handen is een tentoonstelling voor
A.I. ingericht, waaronder een beel-
dengroep van een Velpse beeldhou-
wer, die niets aan duidelijkheid te
wensen o^Uaat. Wie eens wil weten

en zien wat A.I. doet: ga eens kijken
(er is trouwens nog veel meer te zien)
en parkeer uw kinderen in de speel-
tuin.

P.V. "De Blauwkras"
Wedvlucht Marbehan op 25 mei 1986.
J.W. ter Beek en Zn. 1; H.Nijhuis2,7;
D. de Beus 3; G. Nekkers 4; J.A. Eu:

link 5, 6, 8; H. Boesveld 9, 10.

Gezellige feestavond "Dash

Geslaagd
Aan het Stedelijk Conservatorium te
Arnhem slaagde voor de akte doce-
rend musicus onze plaatsgenote Lu-
cian Venderink-Smeenk.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

7 juni : De Snoekbaars senior wedstrijden
7 juni: rommelmarkt Deldense Buurtver.
9 juni : VRTC avondfietsvierdaagse

10 juni: VRTC avondfietsvierdaagse
11 juni: VRTC avondfietsvierdaagse
12 juni: VRTC avondfietsvierdaagse
14 juni: Openbare les

Nuts blokfluit en Melodica club
15 juni: dansen voor ouderen

in de Herberg
22 juni: de Snoekbaars senio^^lstrijden

Dt Vordense volleybalvereniging
"Dash" hield het sporten zaterdaga-
vond maar voor gezien. Ter afsluiting
van het seizoen werd in bar-bodega 't
PantofTeltje een feestavond gehouden
waarvoor een goede belangstelling
bestond.
Voorzitter Henk Groenendal memo-
reerde in zijn openingswoord onder
meer dat het seizoen voor "Dash" bij-
zonder succesvol is verlopen. In de
kring IJsselstreek leverde de Vorden-
se vereniging de meeste kampioenen.
Dit waren de dames l en dames 2;
meisjes B en de jongens mini.
Verder werd nog even het geslaagde

"buitentoernooi" aangestipt, terwijl
het gehouden recreantentoernooi
aanleiding heeft gegeven dit toernooi
het volgende seizoen opnieuw te or-
ganiseren.
Tijdens deze feestavond met opval-
lend veel jeugdleden wierp voorzitter
Groenendal nog een blik in de toe-
komst. "We hebben in de twee trai-
ners de Koning en Sanders zeer en-
thousiaste personen en mede daar-
door verwacht ik volgend jaar een-
goed seizoen", aldus Groenendal. Het
dansorkest "Remember" zorgde er-
voor dat deze avond de beentjes van
de vloer konden.

Volgens Heersink, salon voor dames en heren uit Vorden

Tachtig procent van de bevolking
kampt met haarproblemen
4Advies wordt erg belangrijk'. Het advies voor gezond en goed ver-
zorgd haar wordt steeds belangrijker. 'Wist u dat tachtig procent
kampt met haarproblemen? Voor een deel is de luchtverontreiniging
daarvan de oorzaak. Voor een ander deel de onwetendheid van be-
paalde produkten, die je koopt bij de drogist bijvoorbeeld.
Je kunt toch niet van een drogist verwachten alles over het haar te
weten? Nee, voor een goed advies ga je naar de kapper!'
'Bovendien is er in Amerika op het ge-
bied van onderzoek al heel veel ge-
daan. De research van Redken heeft
zijn resultaat al gevonden in de Red-
ken produkten. Wij in Nederland pro-
fiteren van de ervaringen, die men er
met allerlei haarverzorgingsproduk-
ten heeft opgedaan'.

Op wetenschappelijke basis
samengesteld
'Er zijn op dit moment genoeg haar-
verzogingsprodukten te koop bij de
drogist of bij de kapper. Ook veel goe-
de, maar waar het vaak aan ontbreekt
is de deskundige voorlichting en het
goede advies. Je moet wel weten,
waarover je spreekt. En als de mensen
nu eens met haarproblemen zitten,
dan kunnen ze beter eerst even bellen
naar een vakman. Dat kost hooguit
een kwartje voor de telefoon (05752-
1215).
Zelf werken wij al geruime tijd met
een erg gerenomeerd merk. Redken
heet het. Een produkt uit Amerika,
dat wetenschappelijk is samengesteld'
en waarvan ook wetenschappelijk is
bewezen, dat het een goed produkt is.
Redken is wat kostbaarder, maar bij
juist gebruik niet duurder dan een an-
der produkt.
En om u kennis te laten maken met de
Redken permanent, krijgt u van ons,
op vertoon van de bon in het Contact
van vorige week, 25 gulden korting op
dit permanent.

Haarverzorging begint
bij 't wassen
'Verzorging van het haar begint na-
tuurlijk thuis,, bij het wassen. Steeds
meer wordt het gewoonte het haar va-
ker dan één, twee keer per week een
wasbeurt te geven. De shampoos wor-
den er op aangepast. Belangrijk is de
ph-waarde. Die moet dezelfde zijn als
de zuurfilm van huid en haar. Redken

heeft bijvoorbeeld dergelijke zuur-
evenwichtige shampoos.
Even er tussendoor een misverstand
uit de weg ruimen: veel schuim zegt
niets, de gebruiksaanwijzing goed le-
zen en er naar handelen veel meer. Na
de reiniging kan het haar nog een ex-
tra verzorging krijgen. Dat hangt van
het haar zelf af. In veel gevallen is een
Conditioner al voldoende.
Zo'n Redken conditioner bijvoor-
beeld sluit de schubbenlaag van het
haar en herstelt de zuurfilm. Een Red-
ken Reconditioner dringt in het haar
en is in staat het haar te verbeteren'.

Voorkom een teleurstelling
met een parmanent
'Bij ons in de zaak kunnen de klanten
kiezen welke permanent ze willen. Of
op de traditionele manier: een alkali-
sche behandeling, of een Redken
zwakzure permanent. Negentig pro-
cent van de klanten vragen om het
laatste, hoewel dat natuurlijk een stuk
duurder is. Maar het resultaat is beter,
het is gezonder voor het haar. En wie
het eenmaal heeft geprobeerd, wil
niet meer anders.
Soms komt een klant zomaar ineens
vragen om een permanent. Wij vra-
gen dan altijd eerst, waarom een per-
manent gewenst is. Dan krijg je veel
als antwoord: 'Ik kan niets met mijn
haar beginnen'. Ze vinden dat het ho-
peloos is geworden en zoeken een uit-
weg. Lang niet altijd hoeft dan een
permanent genomen te worden. Vaak
zijn ook andere oplossingen mogelijk.
Wat ook gebeurt, is dat wij ook wel
klanten krijgen die persé een perma-
nent willen, maar hun haar laat het
niet toe. Dat zeggen wij dan ook heel
eerlijk. Want wij hebben er niets aan
dat de klant niet tevreden is. Kwaliteit
gaat bij ons boven kwantiteit, dit alles
zegt Heersink, salon voor dames en
heren aan de Zutphenseweg 21 te Vor-
den, telefoon 05752-1215.

Jeugd amuseerde zich
in de bibliotheek
Ter gelegenheid van de uitbreiding
van de jeugdafdeling van de biblio-
theek, waren de kinderen van de ba-
sisscholen uitgenodigd om een kleur-
plaat te maken of een eigen tekening,
terwijl men ook een verhaal over de
bibliotheek mocht schrijven.
Na het inleveren van hun werkstuk
kregen de kinderen een toegangs-
kaartje om een voorstelling bij te wo-
nen van de theaterclown Lexis.
In totaal kwamen woensdagmiddag
zo'n 85 kinderen naar de bibliotheek.
Clown Lexis vermaakte de jeugd uit-
stekend. Niet alleen haalde hij tot
vreugde van de kinderen allerlei frat-
sen uit, ook werden de jongens en
meisjes in de gelegenheid gesteld zelf
daadwerkelijk aan het programma
mee te doen.
Clown Lexis maakte tevens de prijzen
bekend van de werkstukken. In totaal
werden er zes uitgekozen. Christel
Cornegoor 6 jaar (kleurplaat); Marti-
ne Hartman 9 jaar (verhaal); Saman-
tha Harthuis 8 jaar (tekening); Anouk
Huurneman 5 jaar (kleurplaat); Anita
Lieverdink 6 jaar (kleurplaat); Joanne
Wichers en Liesbeth Brinkhorst, bei-
den 10 jaar (gedicht over de biblio-
theek); Mardi Wolsink 10 jaar (verhaal
met plaatjes).
Al deze kinderen kregen een attentie
aangeboden. Bovendien kregen alle
kinderen die deze middag aanwezig
waren een poster van Lexis aangebo-
den.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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.

Premie A woning?
Schoolïtr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

A.s. zaterdag rommel-
markt. Deldense buurt-
vereniging 10.00 uur op
het Marktplein.

WEEKEND RECLAME

SLAGBOOM SNiï
van 5,75 voor 4,75
WARME BAKKER

OPLAAT



GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling Gemeentewerken kan per 1 augustus
1986 worden geplaatsT"een

MEDEWERKER IN ALGEMENE DIENST

voor 38 uur per week.

De funktie omvat het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden bij de afdeling Gemeentewerken, in
het bijzonder aanleg en onderhoud van groenvoorzie-
ningen.

Vereisten:
— hoveniersdiploma of gelijkwaardig
— goede kontaktuele eigenschappen
— zelfstandig kunnen werken.

Salarisgrenzen vanaf 21 jaar van f 1.996,- tot f 2.336,-
met een dienstuitloop tot f 2.567,- bruto per maand,
maand.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het
waarnemend hoofd Gemeentewerken, de heer B. Bek-
man, telefonisch bereikbaar op het gemeentehuis on-
der nummer 05752-2323.

Sollicitaties binnen 7 dagen te zenden aan Burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Vorden, de Hor-
sterkamp 8, 7251 AZ VORDEN.

Gegadigden welke reeds eerder hebben gesolliciteerd
behoeven niet opnieuw te reageren, aangezien deze in
de selektie-procedure zullen worden betrokken.

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graf fel'

1901 REÜNIE 1986
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan
van het psychiatrisch centrum Het Groot
Graffel nodigen wij u uit voor een reünie op
vrijdag 26 september 1986.
U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom.
Ter bestrijding van de kosten vragen wij
een bijdrage van ƒ 10,- per persoon.

Deelnemen aan deze reünie? Vul dan
onderstaand strookje in en stuur dit vóór
15 juli in een enveloppe (zonder postzegel)
naar:
Reünie Hot Groot Graffel
Antwoordnummer 1000
7200 VX WARNSVELD.

Dhr/Mevr
-i- meisjesnaam^
Adres
Postcode
woonplaats
Ik ben werkzaam geweest van
tot in de
dienst/afdeling.
Het bedrag van ƒ 10,- is heden overge-
maakt op gironummer 8468071.n.v.
Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis te
Warnsveld o.v.v. Reünie HGG.
Nadere informatie 05750-22133, vragen
naar Manneke Janssen.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6-
6-1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van het Zuiverings-
schap Oostelijk Gelderland, Liemersweg 2, 7006 GG
Doetinchem om vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Datum verzoek 14 maart 1986. Adres van de inrichting
Het Hoge 65, kadastraal gemeente Vorden, sectie M,
nummer 64.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op
een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven
tot een gedachtenwisseling, te houden op donderdag
26 juni 1986 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 5 juni 1986.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnr. 19.

Witbrooieters
enbniinbroodeters

opgqfct!
Naast wit en bruin is er nu Weitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meelproducent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is lichtverteerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voelt. Weitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proet 't en ontdek 't

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Dl VAUWEIDE

in 6 kleuren hang of gewoon

1 bosCpC) Chrysanten
^%yĵ  Gemengde tuinplanten 24 stuks

9,75
4,50

13,75

Geslaagd?? Gefeliciteerd!!
Een feestje thuis? Vraag eens inlichtingen over

onze overheerlijke borrelhapjes.
Een gezamenlijke fuif? Ook daarvoor kunt u bij

ons terecht. Lekker en smakelijk. 3 soorten
grill worst en ook leverworst. Salades en filet
Americain voor op toast. Barbequen: kom een
praten, 't Hoeft niet duur te zijn, bepaal zelf de

prijs per persoon.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Bief Stuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

DO - VRIJ - ZAT.

Hamlappen per kilo
Roomschnitzels
6 halen
4 betalen

ELKE WEEK VOORDEEL

urr EIGEN
WORSTMAKERU MARKT

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Runder verse worst 1 küo 11,50

Speklappen
1 kilo

7f25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Gebraden
varkensrollade
150 gram 1,95

Boterham-
worst
150 gram 1,15

AANBIEDING
SCHOUDER-
KARBONADE
1 kilo 7,25

H.o.h. gehakt
1 kilo 6.95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,25

bij 1 pond gehakt gratis kruiden

SPECIALTTETT

Eigen gemaakte
BAMI + NASI
1 kilo 5,95

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

De bank met de S

neuws voor
spaarders

"Spaard

Elk jaar een hogere rente en uw geld
altijd vrij beschikbaar.

Doorvoer uw spaargeld "Spaarcertificaten"
te kopen slaat u twee vliegen in één klap.

Elk jaar krijgt u automatisch een hogere rente.
In het vijfde jaar liefst 9%.

En u kunt uw certificaten op elk moment vrij
en zonder kosten inwisselen. Dat is modern,

veilig en makkelijk sparen!

• Certificaten van ƒ 1.000-, ƒ 5.000- en
ƒ 10.000,-.

• Maximale looptijd 5 jaar.
• Elk jaar een hoger rentepercentage.
• Gemiddelde rente over 5 jaar 6V*%*.
• Op naam gesteld.
• Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

Het "Spaarcertificaat'/
Da's veilig sparen met stijgende rente!
' Rentewijzigingen voorbehouden.

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

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



51 cm

KTV
vanaf

898,-
66 cm KTV met teletext vanaf
66 cm stereo teletext vanaf
Draagbaar KTV vanaf
8 mm huisvideo vanaf
8 mm video camcorder vanaf
Stereo radio cassette vanaf

JUNI
SPORT-
MAAND

Elektronische stofzuiger Holland electro 1200 Watt deze
Ook speciale akties in koelen, vriezen, wassen en fietsen.

EIGEN TECHNISCHE DIENST
OOK VOOR ELEKTRA EN
UW ANTENNE.

Zutphen-Emmerikseweg 46

VHS

VIDEO
vanaf

98,-
1698,-
1898,-
699,-

1995,-
2999,-
139,-

maand 399,-

Sparen doe je bij de

Portret reportages.

Kinder-, groepen- en dierenfotografie.

Exclusieve trouwreportages.

De betere pasfoto op ieder formaat.

Eigen zwart/wit-afwerkmg zoals:
reprodukties van oude foto's, doordrukken, tegenhouden, etc.

Kerkstraat 1, 7251 BC Vorden, Telefoon 05752-1313

voor ambachtelijk
brood /GILDE

VAN
^

NNIND/VIOLENB/IKKERSen dat
smaakt!

Alleen bij:

Warme Bakker Oplaat

Een hoge rente tot

en toch opneembaar

Kom voor meer informatie
naar de

Rabobank
Adverteren kost geld-
niet adverteren kost

MEERGELD!

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

Drie dolle dagen
5 - 6 - 7 juni

Zolang de voorraad strekt

5 juni de Telegraaf
6 juni Algemeen Dagblad
7 juni Volkskrant of NRC

CO

CD

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

Het adres voor:

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

33 SERIE
(433-533-633-733)

- motor: 35 pk - 60 pk

85 SERIE
(4Ö5XL 585XL 685XL)

— motor: 52 pk - 69 pk

biedt een
interessante en
volledige serie
tractoren voor
de veehouderij
94 SERIE
(1394-1494)

— turbomotor:

B SERIE
(743XL-745XL-845XL
856XL)

- motor: 67 pk - 88 pk

De complete lijn Case IH tractoren vindt u alleen bij de officiële Case IH dealer.

G
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

HENGELOtt

Zelhemseweg 30- Telefoon 05753-1964— Vertegenwoordiger H. Enzerink, telefoon 08342-1170


