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Burgemeester Mr.Vunderink
aanwezig bij onderscheiding
voor de heer Jac. H. de Jong

In gezelschap van tal van prominente gasten werd de heer de Jong getooid met de SM A -trofee. Li n Kf naast de heer de Jong zijn
echtgenote en mede-directeur in het bedrijf mevr. M. deJong-Nijhof. Rechts naast de heer de Jong zit mevr. Vunderink die sa-
men met haar man één van de gasten was bij het,feestelijk programma bij Fokker op Schiphol.

Afgelopen donderdag 12 juni ontving de heer Jac. H. de Jong, president-directeur van de Nedaj^prbo-Groep, zijn onder-
scheiding van Sales Manager van het Jaar uit handen van Staatssecretaris Bolkestein van Ed^bmische Zaken. Dat ge-
beurde in een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van talloze prominente gasten, waaronder diverse eerdere Mana-
gers van het Jaar, Willem Duys en ook burgemeester Vunderink en echtgenote.

In aansluiting op het lovende jury-rap-
port ten aanzien van de uitverkiezing
van de heer de Jong, betoogde de heer
Bolkestein: Manager van het Jaar
wordt je niet zomaarje moet een mo-
dern toekomstgericht beleid gestalte
kunnen geven. In het jury-rapport
werd daar ook al op gewezen. De heer
D. Marck, voorzitter van de Sales Ma-
nagement Association noemde o.a.:

a. de algemene managing van de Ne-
dac-Sorbo-Groep,waardoor dit be-
drijf onder leiding van de heer de
Jong in de laatste 10 jaar kon uit-
groeien tot een groot, succesvol en
slagvaardig concern.

b. het succesvolle 'turn-around-ma-
nagement' van de heer de Jong bij
Jansen-de Wit in Schijndel en Dan-
Ion in Emmen waardoor deze jaren-

lange verliesgevende bedrijven in
één jaar na de overname weer ge-
zond werden;

c. het vermogen van de heer de Jong
om een bedrijfsbeleid te voeren, dat
zich kenmerkt door een efficiënte
organisatie en korte bestuurlijke lij-
nen;

d. de creatieve ta lenten van de heer de
Jong die o.m. ook tot uiting komen

Hi!iS Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323'. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 u u r e n vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
hu i s ) .

1. Publikaties 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 verleend op 9
juni 1986.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer H.Meyerink, Rommel-
derdijk l, voor het bouwen van een
mestsilo;
aan de heer J.F.H. Honig, Nieuwstad
14, voor het verbouwen van een wo-
ning aan het Jebbink 12;
aan de heer R. Ottens, Zutphenseweg
77, voor het verbouwen van een wo-
ning aan de Zutphenseweg 56.

2. Raadsvergadering d.d. 24 juni 1986.
Tijdens deze raadsveigadering, die in
het gemeentehuis gehouden wordt,
en om 19.30 uur begint, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.

- verwerven van aandelen in de N.V.
Gamog en in de N.V. W.O.G.;

- beschikbaar stellen van een subsidie
.t.b.v. de bouw van 7 woningen door
de Stichting lot Huisvesting van Be-
jaarden te Vorden;

- vervanging aanhangwagens;
- aanschaf opslagcontainer chemisch

afval;
-jaarstukken van het sociaal werk-

voorzieningsschap Regio Zutphen;
- krediet bouwrijp maken van gron-

den i n . h e t bestemmingsplan Ad-
dinkhof;

- vervanging graaf/laad kombinatie;
- aanschaf 20 leerlingensets Chr. ba-

sisschool Wildenborch;
- wijziging van de tariefregeling voor

het gebruik van de sporthal 't Jeb-
bink;

- goedkeuring jaarstukken 1985 van
de Stichting Dorpscentrum Vor-
den;

- subsidieregeling objekten van
bouwkunst;

- termijnen commissie bezwaar- en
beroepschriften; verdaging beslis-
sing op beroepschriften tegen aan-
wijzing gemeentelijk monument;

- inspraakverordening voor stadsver-
nieuwing en ruimteli jk plannen;

- verdaging beslissing tot vaststelling
van 3 bestemmingsplannen;

- verdaging vaststelling bestem-
mingsplan Nieuwstad-Noord 1986;

- bezwaarschrift tegen het op 27 febr.
1986 no 17 vastgestelde voorberei-
dingsbesluit voor een terrein nabij
de NLeuwstad/Pastorieweg;

- verkoop gronden in het bestem-
mingsplan 'Addinkhof 1983' aan de
Woningbouwvereniging Thuis
Best';

- delegatie verkoop bouwkavels in de
bestemmingsplannen 'Addinkhof
1983' en 'Kranenburg 1979';

- wijziging verordening regelende de
samenstelling en werkkring vaste
commissies van advies en bijstand;

- invoering vak Engels op de basis-
scholen;

- vaststelling afvloeiingsregeling
openbaar basisonderwijs;

- voorstel tot uittreding uit de Stich-
ting Nazorgdienst Zutphen;

- extra-subsidie aan de Stichting
S.K.W. Vorden t.b.v. kindervakan-
tiespelen 1986;

- schadevergoedingsprocedure in de
kapverordening;

- voorlopige vaststelling rekening
1984 gemeentelijk grondbedrijf;

- voorlopige vaststelling gemeentere-
kening 1984;

in zijn 'vrije-tijds-bezigheden': het
schrijven, componeren en zingen
van diverse spraakmakende sfeerlie-
deren.

De heer de Jong mocht op 12 juni ver-
volgens talloze felicitaties van allerlei
prominenten uit het bedrijfsleven in
ontvangst nemen tijdens deze feeste-
lijke bijeenkomst in het Sales Center
bij Fokker op Schiphol, die naast de ui-
treiking van de genoemde onderschei-
ding ook in het teken stond van het 15-
jarig bestaan van de Sales Manage-
ment Association.

Grote bliksemaktie in
Vorden
dinsdagavond 24 juni 1986
voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting

In het kader van de brandpreventie en
dus ook de brandwondenpreventie
vindt dinsdagavond 24 juni een aktie
plaats met het doel de Nederlandse
Brandwonden Stichting Financieel
te ondersteunen.
In samenwerking met de K.P.O. Vor-
den rukt de Brandweer Vorden met
materiaal uit om deze aktie te onder-
steunen. Startpunt is de Kazerne te
Vorden en kunt u die avond dus een
kollektant aan uw huisdeur verwach-
ten.

U kunt natuurlijk meehelpen, niet al-
leen met een financiële bijdrage, maar
ook daadwerkelijk.
HELP KOLLEKTEREN. Meldt U bij
de heer Wolsing (tel. 1209) of mevr.
Lucassen (tel. 6721). Daarmee hoeft u
niet te wachten tot 24 juni, ME HET
NU! ™ -

In het kader van de brandwondenpre-
ventie ook op scholen is het goed te
weten dat er gratis een video-band (al-
le systemen) beschikbaar is^morzien
van begeleidend materiaal t^lehoe-
ve van de leerlingen van het basison-
derwijs.
Ook bieden wij preventielezingen aan
ten behoeve van diverse groeperingen
zoals K.P.O., EHBO, Brandweer e.d.
zodat in de gemeente Vorden de
brand- en brandwondenpreventie
goed onder de aandacht worden ge-
bracht onder alle inwoners. De L l l -
NO-afdeling van de Scholengemeen-
schap 't Beeckland organiseerd deze
week een voorlichtingsdag waarbij de
Brandwonden Stichting met film en
dia's vertegenwoordigd zal zijn. Ver-
der is op aanvraag diverse foldermate-
riaal beschikbaar t.b.v. open dagen,
braderiën, infomarkten etc. en kan de
Nederlandse Brandwonden Stichting
zorgen voor bemanning in deze
stands.

Deurdreajers gaan op
dezelfde voet verder
De Vordense carnavalsvereniging 'De
Deurdreajers' heeft tijdens een goed
bezochte ledenvergadering in 'de
Herberg' het programma voor het ko-
mende jaar alvast besproken.
Voorzitter M. Westerik konstateerde
dat de belangstelling in Vorden voor
het hele carnavalsgebeuren weer
groeiende is. Voor het bestuur reden
om op de ingeslagen weg door te gaan
en ook het volgende jaar weer aktivi-
teiten te ontplooien die bij het publiek
aanslaan. Kindercarnaval, bejaarden-
middag e.d. zullen dan weer op de
agenda prijken. De visie van het be-
stuur van De Deurdreajers' is om het
carnaval dusdanig leuk en gezellig op
te zetten dat het voor iedereen betaal-
baar is.
Tijdens deze ledenvergadering deed
secretaris Rob Schmitz verslag van de
gebeurtenissen in het afgelopen vere-
nigingsjaar. Penningmeesteresse
mevr. G. Helmink-ter Huurne maakte
gewag van een batig saldo.
De begroting voor het volgende jaar
werd door de vergadering goedge-
keurd. De kontributie blijft ongewij-
zigd. Mevr. G. Helmink-ter Huurne
werd tijdens de bestuursverkiezing
herkozen. De heer G. Eykelkamp stel-
de zich niet meer herkiesbaar. In zijn
plaats werd dhr J. Engberts gekozen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Feestelijke Ouderavond
school 'Het Hoge'
Donderdag 5 juni j.1. bezorgden de 39
leerlingen van de achtste groepen de
vele ouders en oud-leerlingen een ple-
zierige avond in het Dorpscentrum.
De voorzitter van het schoolbestuur,
dhr. Wichers, opende met een kort
woord en gebed. Met gitaarbegelei-
ding van meester te Winkel werden
daarna door alle kinderen enkele lie-
deren gezongen.
Voor de pauze werden 2 toneelstuk-
ken opgevoerd. Als eerste de 'gouwe
ouwe': 'In het Historisch Museum'.
Vervolgens een stuk van jongere da-
tum: 'De Weermachine'.
Na de pauze werd het publiek ver-
maakt met de nieuwe musical ,Paniek
in 'De luie lift".
Opvallend was het goede spel van de
vele akteurtjes en de prachtige kle-
ding. Voor dit laatste hadden de da-
mes De Jonge, Wichers en Reindsen
gezorgd. De avond werd besloten met
het gezamelijk zingen van een
danklied.

In de dorpskerk zal het voor velen de-
ze zondag een vertouwd gezicht zijn:
Ds. J. veenendaal is de voorganger in
deze dienst. De psalm van deze zon-
dag is Ps. 27. 'Mijn licht, mijn heil is
Hij, mijn God en Here! Waar is het
duister dat mij onheil baart?'
Het is een lied, dat iets laat horen van
hoe ons zicht op het leven kan wor-
den verlicht, doordat we de Here gaan
kennen. Zoals dat ook voor Gideon is
gebeurd. De vijand was hem veel te
sterk, zoals zoveel in dit leven ons te
sterk af kan zijn. Gideon ging op weg
naar bevrijding, op het woord van de
Heer. Dit gebeuren, zoals we dat kun-
nen lezen in Richteren 7, is aan de or-
de in de dienst in de Wildenborch. Ds
H. Westerink is daar de voorganger.

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H.J.Hissink en J.G.Nijland;
F.P.E. Wiemans en F.M. Konijnen-
berg; M.E. Dijkman en G.H. Snoeij-
ink; R. Steenbeek en E.M.A. Goos-
sens.
Overleden: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN •
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 juni 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 22 juni 10.00 uur Evang. N. Es-
meijer. 19.00 uur ds. C. Mak, Zutphen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 21 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week, avond en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 juni J.H. Hagedoorn, Lochem. tel.
05730-1483.
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
van9.15tot!0.00uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

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

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



De prijzen springen de
pan uit in onze

VANAF VRIJDAG 20 JUNI (ZIE ETALAGES)

Dat lijkt in deze
tijd van prijsver-
hogingen een be-
kend geluid. Maar,
onze prijzen
springer er uit
omdat ze zo
superlaag zijn!
En dat is natuurlijk
wél even wat
anders.
Kijkt U maar.

in draion velours vanaf

rundlederen kussens vanaf

Eiken buffetkasten vanaf
diverse maten vanaf

gestoffeerde vanaf

Wand moderne, alpine -wit vanaf

Eiken slaapkamers vanaf

1 598, — Mi ÏT1 i Se t S blank of donker eiken

2450,- Rundieren poefs
1095,- Boekenkasten aiPme wit
795,- Houten klapstoelen van45 ,-

Inr/ö,— l « V » KdSten massief eiken front

1350,- Eiken fauteuils vanaf
729,- Eiken eetkamertafels vanaf

129,-
47,50
98,-
29,95

329,-
369,-
315,-

Couponnen tapijt en overgordijnen, nu nog volop keuze.

HELMINK meubelen en tapijt
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN - TELEFOON 05752-1514

- Gratis reservering voor latere
levering

- Ook opruimingsartikelen onder
volledige garantie

Bouwvakvakantie
Wil diegene die nog
verf voor binnen en
buiten klaargemaakt

wil hebben, en
behang nodig
hebben, dit
vroegtijdig

bestellen, want de
vakantie staat weer

voor de deur.
U kunt nog

bestellen tot en met
woensdag 9 juli

1986.

Schildersbedrijf
UITERWEERD BV

Meester schilders
Ruurloseweg 35, Vorden

Tel. 05752-1523.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Te koop: brandstoftank
1200 liter; 5 drinkbakken
voor koeien; houten ladder 6
meter; domme kracht; lier
op aftakas; lier hand-
kracht met staaldraad.
G.W. BANNINK,
Schuifdijk 7, Varssel.
Hengelo Gld.

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.

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

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

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

Schoonheidssalon „Bjoetie"
vooreen verantwoorde huidverzorging met prod. op na-
tuurlijke basis. Nu ook volledige beh. tegen ongewen-
ste haargroei (benen, bikinilijn, etc) vlgs. Nu free hars
methode.

ANS JONGBLOETS
HetWiemelink9,
Vorden, tel. 3560.
Ma. t/m vrijdag.

BioKosmefik
VAKANTIE van 21 juli t/m 10 augustus.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen •
van't Medler j

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g. 1256
Hyundai dealer

Nergens
voordeliger

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

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

1 85-70 SR-13 94,00
Prijzen incl. btw en montage

ACCU'S EN
SCHOKBREKERS

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

met
Televisie

reparaties
—,- direc»

;i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Gratis 13 X13 of
13 X18 Vergroting

Bij inlevering van uw
volle kleurenfilm

Geldig juni en de maand juli.

Wij garanderen kwaliteit!

FOTO HANS TEMMINK
SPALSTRAAT 10

7255 AC HENGELO (GLD)
TELEFOON 05753-2386

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 13813

Te koop: 6 pers. Walker
bung. tent.
Tel. 2454.

Te h uur gevraagd: garage box
of opslag ruimte.
E. Bruinsma,
tel. 05752-2359.

Goed nieuws
voor sportvrienden.

De nieuwe Hollandia sportslips znn spc-naal
ontwikkeld v i n ir • .pmt i i -v i - nn -ns i -n die hü((e

wepnfpvniheid en draag
komforl.

: iuirru.il , spi-i i.ial ontwikkelde

Met een speciale Hollandu sportband die bi|
elke beweging onbcnspt-liik op :nn plaats bliifi.

Hollandu
eisenstellen!

Sportief ondergoed heeft een merk:

Hollandia f/ /

ZUTPHENSCWEG 29 - VOHDEN - TEL. 05752-1971

Kilometers
race plezier

Champion 2OOO
Een echte kampioen! Door
o.a: een frame van Batavus
Special Tubing met
gesmede pattes, de Huret
Eco derailleur, de Weinmann
500 remmen, rem hevels met

handbeschermers,
pedalen met toeclips en
een suède-leren zadel.
12 Versnellingen.

CHAMPION 2000 699,-
FIETS-BROMI JSPECIALIST

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

mvus

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met in-
gang van vrijdag, 20 juni 1986, gedurende één maand,
voor een ieder ter visie ligt het ontwerp-besluit van de
raad der gemeente Vorden tot vaststelling van een zone
als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder rond-
om het bedrijf Gems Metaalwerken B.V., Zutphense-
weg 3 te Vorden.
Het gaat daarbij om het vastleggen van een bepaalde
geluidssituatie rondom het bedrijf anders dan bij ver-
gunningverlening.
Bezwaren kunnen gedurende bovengenoemde termijn
van één maand door een ieder schriftelijk worden inge-
diend bij de gemeenteraad van Vorden, postbus 9001,
7250 HA Vorden.

Vorden, 11 juni 1986.
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Te koop bij inschrijving
Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij in-
schrijving te verkopen: het perceel, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie M, no. 191 (ged), plaatselijk
bekend Overweg 2, omvattende een perceel grond ter
grootte van ca. 1000 m2 met woning en schuur.
De inschrijving geschiedt op dinsdag 1 juli 1986 van
11.00 tot 11.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.
De inschrijfformulieren, voorwaarden en situatieteke-
ning zijn ter gemeente-secretarie (afdeling 1) ver-
krijgbaar.
Kijkdag op donderdag 26 juni a.s. van 11.00 tot 1 2.00
uur en van 16.00 tot 1 7.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20
juni 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 de beschikking op het verzoek van:

1. dhr.B.Hulshof,Lindeseweg23,7251NJVordenom
een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een cafébedrijf, datum verzoek 26 maart
1986, adres inrichting Lindeseweg 23 te Vorden;

2. dhr. H.J. Berenpas, Ruurloseweg 71, 7251 LB Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van diens
inrichting met een open mestsilo, datum verzoek 7
april 1986, adres inrichting Ruurloseweg 71 te Vor-
den;

3. dhr. B.G. Reintjes, Mosselseweg 16, 7251 KT Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van diens
inrichting met een open mestsilo, datum verzoek 19
maart 1986, adres inrichting Mosselseweg 16 te
Vorden;

4. mw. J. Bannink-Sligman, Nijlandweg 6, 7251 KK
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
diens inrichting met een open mestsilo, datum ver-
zoek 24 februari 1986, adres inrichting Nijlandweg
6 te Vorden.

5. dhr. H. Meijerink, Rommelderdijk 1, 7251 MB Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van diens
inrichting met een open mestsilo, datum verzoek 11
april 1986, adres inrichting Rommelderdijk 1 te Vor-
den;

6. dhr. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een afgedekte mestsilo, datum verzoek
14 april 1986, adres inrichting Ruurloseweg 48 te
Vorden;

7. dhr. H.J. Berenpas, Mosselseweg 3,7251 KT Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fok- en mestbedrijf, alsmede de
opslag van dieselolie en mengmest via een open silo,
datum verzoek 16 april 1986, adres inrichting Mos-
selseweg 3 te Vorden en

8. dhr. W. Hesselink, Gazoorweg 2, 7251 HP Vorden,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een drukkerij, datum verzoek 11
april 1986, adres inrichting Burgemeester Gallee-
straat 23 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na bo-
vengenoemde datum bij de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 19 juni 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, w.g. Mr. M. Vunderink.

N.B. Het Dorpscentrum is wegens vakantie gesloten in
de perode 7 juli t/m 1 augustus a.s. De stukken kunnen
dan gedurende de werkuren in het gemeentehuis wor-
den ingezien na afspraak.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning de bestemming "Achtererf met beperkte bebou-
wing" ter hoogte van het perceel het Jebbink 12 te wij-
zigen in de bestemming "Achtererf met bebouwing,
klasse VB".
Deze wijziging houdt in dat op genoemd perceel de be-
bouwingsmogelijkheden enigszins worden verruimd
ten behoeve van de uitoefening van vrije beroepen,
zoals artsen, advocaten etc. Een en ander conform de
voorwaarden terzake in het vigerende bestemmings-
plan "Vorden 1975/1984, no. 1".
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 23 juni
1986, gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen tegen
het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college.

Vorden, 19 juni 1986
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.



Voor de zeer grote belangstel-
ling onze hartelijke dank. Daar-
door is onze 40-jarige huwe-
lijksdag op 24 mei j.l. een on-
vergetelijke dag voor ons.

H.F. LEUNK
J.R. LEUNK-

WENNEKER

Juni'86
7231 PVWarnsveld
„'t N ij man".

DANKBETUIGING:

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

G.KUENEN
M.KUENEN-

LANGWERDEN

7251 JCVorden,
Galgengoorweg 5.

Wij willen U allen, die ons 50-
jarig huwelijk tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt
hartelijk bedanken.

AJ.BARGEMAN
G.H. BARGEMAN-

WIJERS

„'t Stroo"
Strodijk 1.

Dr. Vaneker heeft

vakantie
vanaf 21 juni t/m 13 juli

Patiënten wier achternaam be-
gint met de letters At/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letters L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Jonge vrouw (30 jaar) werk-
zaam op „De Vijf sprong", zoekt
per 1 juli of per 1 5 augustus
kleine zelfstandige wo-
ning in Vorden of omtrek.
Voorkeur voor groene en rusti-
ge omgeving.
Tel. overdag 05752-3459,
's avonds 05752-3008

Te koop: gras maai mach.
f35.-
Tel. 05752-2514.

Te koop: g.o.h. Volvo 66 DL
APK gek. 1978.
Tel. 05752-6831.

WEEKEIMDAANBIEDING

APPELBROODJES
*} 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Wij zoeken een lieve erva-
ren oppas voor onze twee kin-
deren van 2 jaar en van 3 maan-
den voor plm anderhalve dag in
de week. Niet in schoolvakan-
ties.
Telefoon 2921.

MOTOR-
BANDEN

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (G ld)
Tel. 05753-33 00

b.g.g. 1256
Hyundai dealer

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

Metzeler - Pirelli - Conti
Michelin - Trelleborg
Cross-endurobanden

130-90-1 8 MXR
(cross) 145,-

500/1 7 type 16/25
(cross) 95,-
350/1885,-

300-21 END 115,-
Tourbanden

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

f EDWIN HARTMAN
\

YVONNE SESSINK

trouwen op vrijdag 27 juni a.s. in het
gemeentehuis Kasteel Vorden om 10.15
uur.
Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de
St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Receptie houden wij van 15.00 tot 16.30
uur in Bodega „ 't Pantoffeltje ", Dorpsstraat
34 te Vorden.

per 1 augustus
DeStroet 18
7251 CR Vorden

Zaterdag 28 juni zijn wij D. V. 40 jaar
getrouwd.

D. BREUKINK

A. BREUKINK-OORTGIESEN

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom van 15.30 tot 17.00 uur in zaal 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

Margriet/aan 18
7251AV Vorden.

Op dinsdag 24 juni hoop ik samen met de
kinderen, kleinkinderen, familie en
kennissen mijn 80ste verjaardag te v/eren.

H. WESSELINK

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

"H akker ij"
Zutphenseweg 127
7251DP Vorden.

Met droefheid geven wij U kennis dat na een geduldig
gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve man,
vader en opa

DERK PARDIJS
echtgenoot van J. Tulier

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: J. Pardijs-Tuller
Bert en Riny
Richard en Sander
Anja en Bas
Rogier, Matthijs,
Marlous.

7251 ER Vorden, 13 juni 1986.
Julianalaan 36.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij verkopen u gaarne

ffveel „fietsplezier
Onze grote collectie in de merken

GAZELLE - PEUGEOT
EN MULTI-CYCLE
en onze naservice bieden U dat
volop. Tot ziens bij:

Tweewielerbedrijf

KUYPERS TEL 1393

Nieuw
Vanaf 1 juli kunnen wij U nu ook
10 heerlijke soorten

^^^»

pannekoeken
aanbieden!

En om dat een feestelijk tintje te
geven, krijgt u van 1 t/m 6 juli bij
elke pannekoek een gratis drankje
aangeboden.

Café-Restaurant

Th J. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

Tien jaar Normaal in Toldijk
bij Flophouse

1.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni

TUINFEESTEN
(met muziek, barbeque, etc)

2. Vrijdag 27 juni

NORMAAL

3.

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

Zondag 29 juni

KOFFIECONCERT
GLANERBRUGGER MUZIKANTEN

met de

+ verrassing
AANVANG 11.00 UUR.
Voorverkoop café "De Engel", Steenderen; café "De Herberg", Vorden;
café "Sesink", Baak; Jeugdsoos Flophouse.

\

Uw eigen opticien:

deskundig én
voordelig
Onafhankelijk onderzoek heeft bewezen dat „prijsboxers'
met brillen niet goedkoper zijn en zeker niet beter.

100 échte opticiens hebben zich aaneen gesloten.
Zij vormen een nieuw front tegen al die z.g. „goedkope nieuwkomers"
in de opticiens-wereld.
Zij brengen u de kollektie

Of*"
f*

voor slechtsf 69,-

Een eigen merk met ruime keuze monturen voor de
absurd lage prijs van 69,- en toch: ^̂

onze volledige service
ons jarenlange vakmanschap
onze persoonlijke aandacht
onze gratis oogmeting met de modernste apparatuur
onze vaste prijslijsten voor glazen van de fabrikant
ons eigen slijpatelier

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat u met 25% korting
op de glazen bij prijsboxers NOG STEEDS DUURDER UIT BENT
DAN BIJ DE ECHTE OPTICIENS.
U wilt 'n voordelige bril en tóch naar uw eigen opticien?
Dat kan nu!

juwelier <x> opticien
siemerink Zutphenseweg 7 -

vorden

bc

•tDIVONIIDO

B.A.
Burg. Galleestraat 19

Vorden

De verkoop van kaas aan winkeliers en consumenten
blijft nog gehandhaafd tot oktober 1986.

Een extra korting
voor jonge en jong belegen kaas
t/m 27 juni 1986.

Jonge Goudse kaas
van 8,10 per kg voor

Jong belegen Goudse kaas
van 8,60 per kg
voor 8,-
Openingstijden winkel ma. t/m vr. 08.00 tot 1 2.00 uur.

Nu in de winkel voorradig,
lekker vlees uit blik, mak-
kelijk om mee te nemen
met vakantie.

Zoals elders in het contact
vermeld staat, hebben wij
een nieuw assortiment van
kip en kipspecialiteiten.
Dit weekend kunt u volop
proeven van deze speciali-
teiten in de winkel.

Barbeque

schijven

5 halen

4 betalen

Voor de boterham

ZURE ZULT ,. ,.n
1 50 gram l , l U

GEBR. GEHAKT n QO

100 gram U,O«J

MAANDAG

speklappen g nn

DINSDAG

Verse worst

WOENSDAG

Gehakt h o h
500 gram 4, 98

KEURSLAGER

V L (Jij IVI/VIM Zutphenseweg - Vorden

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

±986 _ VOOR DE 615KEER

IN DH. FFFftT HA1_

VAN; '

EN CONFEftENtLEl

H UU S

OU R

t/CLKSSPELEN *.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 19,20,21 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

500 gram

Hollandse
aardbeien

2,95
MAANDAG

23 juni
500 gram

panklare
spitskool

1,50

DINSDAG
24 juni

kilo

spinazie
0,85

WOENSDAG
25 juni
2 stuks

grote export

komkommers
1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN



ATTENTIE!!

WEBER BARBECUE DEMONSTRATIE
Wij nodigen U uit zaterdag 21 juni van 10.00 tot 16.00 uur

FA. BARENDSEN Zutphenseweg 15, Vorden - Telefoon 05752-1261
barbecues

Voor uw vakantie een echte
JAGERSKIJKER
vanaf 97,50

eili dotltnfftndl

Wapen en Sporthandel
Zutphenseweg - Vorden

MOTORMAAIERS
nieuw en reparatie.
FA. KUYPERS, tel. 1393

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

RHJRBQDDE
IS LIEF VOOR JE LIJF

Met Fleur Boddie introduceert Triumph
een ondermode-lij n waarbij functie en
modieuze vorm perfect met elkaar harmo-
niëren.

Uniek is dat de bovencup van fijn, elas-
tisch kant naadloos overgaat in de ondercup
van steungevend materiaal met Lycra', zodat
niets knelt of aftekent. En met 4 typen beha's
is Fleur Boddie lief voor ieder figuur.

Verder bestaat de lijn uit bijpassende
slips, een panty, een onderjurk, een jupon en A
een hemdje. Prijzen:
beha's v.a. f24,95,
bijpassende slips v.a.
f14,95. 'Jmimjin

Lycra is een gedep.
handelsmerk van Du Pont.

Today Tomqmii

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Voor zomerse dagen

Sandalet van uit-
stekende kwaliteit met
voetbed van zacht leer.
't Bo ven werk is luchtig
en modieus geper-
foreerd. Slechts.-

29-
36-42

Heerlijk zittende voet-
bed-muil met verstel-
bare leren riem. Is dat
even goedkoop.
36-42

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

Zomermode
voor sport en vrije tijd
dames en heren shorts
polo en baretta shirts
pu l lovers en spencers
heren en jongens
zwemslips

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
JoeltnffenJI

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

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

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 de bank met de E
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Wilt u leren knippen en
naaien of patroon-
tekenen?
Wilt u worden opgeleid voor
costumière, coupeuse
enz.?

Voor inlichtingen en opgave:
Danckaerts-modevakschool
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Deventerweg 135, Zutphen
Tel. 05750-16204.

In september starten de
nieuwe cursussen weer.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden vragen wij:

MJMONTAGI
REVISIE

IDINGWERK
Ni/verheidsweg 6

Postbus 96
7250 AB Vorden

Tel. 05752-2418
telex 49621

Bronkhorst
Industries reikt
uw technische
dienst letterlijk de
helpende hand.
Met hoogwaardig
montage- en revi-
siewerk, maar ook
met leidingwerk
en achterstallig
onderhoud.

a. lVarn ppaSSerS (autogeen en elektrisch) M/V

b. Ervaren onderhoudsmonteurs (w*.) M/V
Opleiding: LTS/MTS afd. werktuigbouw

Sollicitaties: Gaarne schriftelijk binnen 14 dagen
t.a.v. de direktie.

Bronkhorst / Industries B.V.
Nijverheidsweg 6, 7250 AB Vorden, tel. 05752-2418, telex 49621
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Bui^. Vunderink over 90 beroepschriften tegen aanwijzing gemeentelijk monument Promenadeconcert KOïïlGIldC 121*611 25
^-^_> -^ A ^m — — ^~. \\l rm* f^-mTr\l *1 t~i **

'Uitgebreider overleg vooraf
met standsorganisaties
was beter geweesf
Tot dusver hebben zo'n 90 Vordenaren bezwaren gemaakt tegen het feit dat zy zonder vooraf
te /ün geraadpleegd, hun woningen op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. De
heer W. Voort man (P.v.d.A.) zei dinsdagavond in de commissie Algemeen Bestuur dat hij ge-
schrokken was van dit aantal. "Hebben wij ons niet te lichtvaardig achter deze monumenten-
verordening opgesteld? Volgens mij hebben wij de plank misgeslagen", zo sprak hij.

Warnsvelds
Mannenkoor

Burgemeester Vunderink gaf toe dat
het beter was geweest om vooraf over-
leg te plegen met de standsorganisa-
ties. (Aastaande maandag 23 juni zal
dit gesprek alsnog plaatsvinden, zo
liet Burg. Vunderink weten).

"We hadden het misschien wat zorg-
vuldiger moeten inlijnen. Dit soort za-
ken leidt snel tot bezwaren, omdat ie-
dereen zijn eigen bezit "veilig" wil
stellen", aldus Burg. Vunderink.
De heer H. Tjoonk (VVD) stelde dat

de meeste bezwaren zich richten tot
het feit dat de bewuste eigenaren
doodleuk een briefje van de gemeente
hadden ontvangen met de medede-
ling "Uw pand staat op de monumen-
tenlijst". Het was veel verstandiger ge-
weest dat de gemeente had gezegd
"Uw pand komt daarvoor in aanmer-
king". De heer Tjoonk adviseerde de
commissie van beroep en bezwaar-
schriften "hardop" alle bezwaren in
één keer te behandelen.
Nu er zoveel bezwaren zijn ingediend

is het wellicht een goeie zaak één en
ander nogeens te heroverwegen zo
schaarde burg. Vunderink zich achter
een suggestie van de heer Voortman.
Deze eventuele heroverweging zal
dan geschieden aan de hand van het
advies dat de commissie van beroep
en bezwaarschriften op tafel zal leg-
gen.
De commissie Algemeen Bestuur ad-
viseerde het college om de beslis-
singstermijn alvast met twee maan-
den te verdagen.

Commissie Financien niet gelukkig
met opmerking accountant ten aanzien
continuïteit Dorpscentrum
Een opmerking van de accountant bij de jaarrekening van de Stich-
ting Dorpscentrum schoot dinsdagavond in de commissie financiën
bij de heer M. Groen (WD) in het verkeerde keelgat. De accountant
stelde daarbij dat de continuïteit van de Stichting zonder subsidie van
de gemeente is gewaarborgd voor 2 a 3 jaren.
'Voor dit soort opmerkingen kan ik
geen enkele waardering opbrengen,
want zou de gemeente geen subsidie
verlenen dan is het binnen eenjaar ge-
beurd met het Dorpscentrum. In drie
jaar tijd komt men dan 4,5 ton tekort",
zo sprak de heer Groen.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg
(VVD) was het met de kritiek van de
heer Groen volkomen eens. "Wij zul-
len er bij de accountant op aandringen
om in het vervolg alleen te kijken of de
cijfers juist zijn. De heer B. van Til-
burg (PvdA) was wel nieuwsgierig hoe
de bewuste accountant tot een derge-
lijke opmerking was gekomen.
Overigens had de commissie niets dan
lof voor het door de Stichting Dorps-

centrum gevoerde beleid. De heer
A.C. van Voskuilen (CDA): "Uit alles
blijkt dat het Dorpscentrum in een
grote behoefte voorziet".
De heer Groen was er niet wild van
dat het vak Engels op de basisscholen
wordt ingevoer. "Ik zag liever dat de
kinderen bij het verlaten van de basis-
school de Nederlandse taal beter on-
der de knie hadden". Wethouder Slin-
genberg: "Engels heeft toch ook wel
zijn mooie zijde".

De commissie ging niettemin ak-
koord met een bedrag van f7500,- dat
nodig is om de middelen voor de vijf
Vordense basisscholen aan te schaf-
fen.

College komt in augustus
met voorstellen inzake de
verkeersproblematiek in het dorp
Op aandringen van mevr. Aartsen (CDA) deelde Burg. Vunderink
dinsdagavond in de commissie Algemeen Bestuur mede dat het colle-
ge in de raad van augustus met voorstellen zal komen inzake de ver-
keerssituatie in het dorp. Het college zal onder meer nog overleg gaan
voeren met de Vordense ondernemers. Burgemeester Vunderink
hoopte dat nog dit jaar een paar beperkte aanpassingen in het cen-
trum van het dorp gedaan kunnen worden. In een later stadium zal
dan een herinrichtingsplan voor het centrum moeten komen.
Versmalling van de Dorpsstraat is op stellen bereiken m.b.t. het kruispunt
dit moment nog een probleem. "De
bierwagens die bij "De Herberg" moe-
ten zijn kunnen dan niet voldoende
draaien", zo sprak Burg. Vunderink.
In de augustusvergadering zal tevens
een eventuele toevoerweg aan de
Zuidkant van het dorp worden be-
sproken.

Mevr. Aartsen drong er met klem bij
het college op aan de belangen van de
fietsers en de wandelaars niet uit het
oog te verliezen.
De raad zal in augustus tevens voor-

Rondweg/Hoge. In raad en commis-
sies is dikwijls gezegd dat er op deze
Rondweg veel te hard wordt gereden.
Burgemeester Vunderink vertelde
dinsdagavond dat dit allemaal reus-
achtig meevalt. Uit een gehouden
onderzoek is nl. gebleken dat de ge-
middelde snelheid van de diverse au-
to's zo'n 70 tot 80 kilometer per uur
bedraagt.
"Dan zaten er bij dit onderzoek zeker
verschillende boeren met trekkers
bij", zo merkte de heer Tjoonk (WD)
onder hilariteit op.

Verdaging beslissing
tot vaststelling
bestemmingsplan
Nieuwstad-noord 1986
De commissie Algemeen Bestuur ad-
viseerde het college dinsdagavond om
het vaststellen van het bestemmings-
plan "Nieuwstad 1986" met ten hoog-

ste drie maanden te verdagen. Het is
voor het college nl. niet mogelijk om
al snel met een voorstel tot vaststel-
ling van dit bestemmingsplan te ko-
men.

Dit houdt mede verband mu het ne-
gatieve advies dat de gemeente ter za-
ke dit bestemmingsplan van de zijde
van de kleine subcommissie van de
provinciale planologische commissie
heeft ontvangen.

Slagerij Vlogman
geselekteerd als Poulika-
slager.
Van alle kilo's vlees die we maande-
lijks kopen, bestaat 16% uit kip en kip-
produkten. Toch is het voor veel men-
sen moeilijk om te beoordelen of men
werkelijk goede kip koopt.
Sinds 1985 is er een nieuwe leveran-
cier van kip en kipprodukten. Zij le-
vert aan slagers1 kwaliteitskip onder de
naam 'Poulika'.
Poulika kippen worden gehouden in
loopstallen'van geselekteerde boeren
in Nederland^fclgië en Frankrijk, met
een strenge c«trole op de hygiëne in
de stal, de gezondheid van de kippen
en de wijze van slachten.
De zorgvuldige voeding door middel
van uitgekien^^nengvoeders of voor
sommige spWrliteiten witte of gele
maïs, zorgen voor een natuurlijke lek-
kere, malse kip met een volle smaak.
De produkten worden 3 maal per
week vers bij de slager aangeleverd.
Slager Vlogman vindt het belangrijk
dat kip zo vers mogelijk geleverd
wordt: 'Mijn klanten krijgen waar
voor hun geld. Bij kipprodukten van
Poulika betaalt men voor vlees en niet
voor bot en vel. Van alle kipproducten
is het overtollige vel verwijderd'.
Slager Vlogman is blij dat hij naast zijn
goede kwaliteit rund- en varkensvlees
nu ook een goede kwaliteit kip kan
aanbieden aan zijn klanten.
Op 19 juni begint slager Vlogman met
de verkoop van Poulika-kip. De beste
kip bij de beste slager.
Ga zelf eens kijken.

(Buiten verantwoording
der redactie)

Aforismen allerlei:
JOURNALISTIEK: De journalistiek
is de koningin der aarde, zegt men;
vaak is men minder dan een ordinaire
dievegge (HvD).
Een schrijver in een klein taalgebied is
een gekortwiekte vogel (J. v. Teunis-
sen).
VOLWASSENHEID: Kinderen, al
zijn ze og zo jong, zijn volwassen als ze
diamanten boven kleurenknikkers
weten te waarderen (HvD).
LIEFDE: (1) Wat liefde spreekt
neemt liefde argeloos aan. (Shake-
speare).
LIEFDE (2): Liefdeswonden kunnen
alleen worden geheeld door degene
die ze heeft toegebracht (Syrus).
KOOPJE: Charmante vrouwen ma-
ken vaak "winst". Als ze een japon ko-
pen van f750,- voor f350,- zeggen ze
dat ze f 400,- hebben uitgespaard of
hebben verdiend; ze vergeten dat ook
een koopje geld kost (HvD).

Henri van Dorsten.

Barbeque Jong Gelre
Vrijdagavond 20 juni houdt de afde-
ling Vorden van Jong Gelre haar jaar-
lijkse barbeque bij de fam. Abbink aan
de Kruisdijk 9 te Vorden.

Op vrijdagavond 20 juni a.s. staat
Warnsveld een niet alledaags gebeu-
ren te wachten. Het Warnsvelds Man-
nenkoor organiseert dan aan de
Noordzijde van de Nederlands Her-
vormde kerk een groot openluchtcon-
cert.
Naast het Warnsvelds Mannenkoor
werken hieraan ook mee het Nijver-
dals Mannenkoor en het Nijverdals
Harmonieorkest "Advendo". De mu-
zikale leiding is in handen van dirigent
Hans Vos en er wordt een gevarieerd
programma geboden.
Zo'n promenade concert geeft aan ie-
dereen die dit wil de mogelijkheid te
komen luisteren. In Nijverdal, waar
het Warnsvelds Mannnenkoor op zijn
beurt op 21 juni a.s. zijn medewerking
zal verlenen, heeft men reeds een 4-
tal jaren ervaring met het geven van
promenadeconcerten en de publieke
belangstelling is daar altijd bijzonder
groot. En ook in Holten zal een derge-
lijk concert worden gegeven en wel op
29 augustus a.s.
Het Warnsvelds Mannenkoor hoopt
eveneens op vele bezoekers bij dit
unieke gebeuren voor Warnsveld en
omgeving.
Nadere informatie zal op korte ter-
mijn volgen.

Geslaagde fietsvierdaagse
'Achtkastelenryders'
Van de 355 personen die in Vorden
voor de fietsvierdaagse van start gin-
gen, gaven er slechts vier vroegtijdig
de pijp aan Maarten.
Deze fietstocht werd voor het zesde
achtereenvolgende jaar door de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
georganiseerd.
Men kon kiezen uit twee afstanden, te
weten een tocht van 20 km oO5 km
per avond. ^B
Degenen die ten minste drie avonden
een tocht reden kregen na afloop een
herinneringsmedaille aangeboden.
De beker voor de grootste groep ging
naar de groep fietsers uit he^^iurt-
schap Linde. Tijdens de fieraroutes
kregen de deelnemers fraaie stukjes
natuurschoon uit Vorden en de naaste
omgeving voorgeschoteld.

WIELRENNEN
Zondag 15 juni zijn de jeugdleden van
Vierakker-Wichmond naar Neede ge-
weest om daar een wedstrijd te rijden,
die wedstrijd was georganiseerd door
'de Stofwolk'.
De jeugd van Vierakker-Wichmond
heeft daar sterk gereden en behaalde
daar de volgende plaatsen:
bij de l O-jarigen werd Marjan de
G reef 4e en Karin Homrighausen 6e;
bij de 11-jarigen Edwin Maalderink 4e
en Michel van de Aar 5e; bij de 12-jari-
gen Sifra Waarlo 6e en Maureen
Homrighausen 7e; bij de 13 jarigen
Luco Zonneveld 15e.
Zondag 29 juni is er een groot lande-
lijk jeugdtoernooi in Warnsveld. Het
parcours is om de fontein, daar doen
450 jeugdwilrenners aan mee. Zij ko-
men uit het hele land naar Warnsveld
toe en strijden daar om de ereprijzen
en de bloemen. Daar kan men zien
hoe jeugdwielrennen is.

'De Graafschapitjders'
De tweede onderlinge cross die de
'Graafschaprijders' op het Delden-cir-
cuit organiseerde gaf een spannende
strijd te zien. De uitslagen waren als
volgt:
Klasse jeugd 40/80 cc: 1. Herbert Stok-
kers, Vorden, 60 pnt; 2. Gerben Vrug-
gink, Vorden, 55 pnt; 3. Angelo Sta-
pelbroek, Wichmond, 50 pnt; 4. Hans
Hermsen, Wichmond, 48 pnt; 5. De-
nijs Helmink, Wichmond, 42 pnt.
Klasse 125 cc: 1. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld, 60 pnt; 2. Jan Dijk, Lo-
chem, 52 pnt; 3. Johannes van Kem-
pen, Vorden, 48 pnt; 4. Herbert Rou-
wenhorst, Warnsveld, 48 pnt; 5. Erik
Bulten, Vorden, 44 pnt.
Klasse A (Startbewijshouders): 1.
Frank Arendsen, Hengelo G, 60 pnt.
Klasse B (126 cc en hoger): l. Jan Klein
Brinke, Vorden, 55 pnt; 2. Tonny
Harmsen, Vorden, 54 pnt; 3. Joop
Weustenenk, Zelhem, 48 pnt; 4. Ger-
rit Hoftijzer, Varsseveld, 44 pnt; 5. Jan
Ton Sessink, Warnsveld, 40 pnt.

voor vakantiespelen
De commissie financiën zal het college adviseren om de Stichting
Kultureel Werk de komende jaren elk jaar f 2500,- subsidie te ver-
strekken ten behoeve van de kindervakantiespelen die jaarlijks wor-
den georganiseerd door de S.K.W.

De heer B. van Tilburg (PvdA) die te-
vens voorzitter is van de Stichting So-
ciaal Kultureel Werk was nu niet be-
paald ingenomen met een maximum
bedrag van 25 mille.
"De begrotingen zijn in al die jaren dat
deze vakantiespelen zijn georgani-
seerd nooit overschreden.

Twaalf vrijwilligers zijn er het gehele
jaar mee bezig om stad en land af te lo-
. pen om alles te organiseren", aldus de
heer van Tilburg die daarmee aangaf
dat wat hem betreft jaarlijks de begro-
ting van de kindervakantiespelen best
in zijn geheel gesubsidieerd mag wor-
den.

Schooltournooi
s.v. Ratti
Woensdag 11 juni organiseerde s.v.
Ratti haar jaarlijkse schooltournooi
voor de basisscholen uit Vorden. On-
der ideale weersomstandigheden stre-
den de diverse elftallen om de ere-
plaatsen. Voor het eerste was er dit
jaar ook een meisjesklasse.
Na afloop reikte de heer Bekker, met
een toepasselijk woord de prijzen
uit. In groep A ging de eerste prijs naar
de school 't Hoge. In groep B was de
eerste prijs eveneens voor de School 't

Hoge, terwijl in de meisjesklasse de
eerste prijs ging naar de Combinatie
Samenwerkingsschool Kranenburg/
School Wildenborch.

Vordens Dameskoor
De aktie die het Vordens Dameskoor
heeft gehouden teneinde de clubkas
te spekken is voor de dames een
enorm succes geworden. De verkoop
van appeltaarten verliep dusdanig dat
de voorraad al op was, alvorens een ie-
der kans had om te kopen.

Flinke belangstelling
bij afscheidsreceptie
Juf A. Kuhlemeier

Vanwege gezondheidsredenen nam Juf Kuhlemeier dinsdagavond
afscheid van de Bijzondere school op het Hoge. /ij is byna 20 jaren als
onderwijzeres aan deze school verbonden geweest. Tijdens de af-
scheidsreceptie kwamen collega's, ouders, oud-leerlingen en leerlin-
gen de scheidende juffrouw Kuhlemeier de hand drukken. Dit ge-
beurde in de school zelf.
De heer W.Chr. Wichers, voorzitter
van het schoolbestuur, bedankte haar
voor de bewezen diensten aan de
school. Hij vond het letterlijk en fi-
guurlijk een warm afscheid dat zove-
len bij deze receptie aanwezig waren.
Hij bood JufKuhlemeierenkele fraaie
boekwerken aan.
Het hoofd van de school de heerH.J.
Reindsen sprak namens alle collega's.
"U was geen gemakkelijke collega. U
wilde altijd alles op een rijtje hebben
staan. Een school heeft echter iemand
als U nodig om de "zaak" op tijd af te
remmen vooral wanneer er zich nieu-
we leraren, zo van de kweekschool,

komen aanmelden met al hun nieuwe
ideeën van dien.
Ik ben blij dat we dit afscheid op zo'n
fijne manier met alle kinderen samen
hebben kunnen vieren", aldus de heer
Reindsen die juf Kuhlemeier een
radio met cassette aanbood.
De kinderen waren deze dag, middels
een vossejacht namelijk nauw bij het
afscheid van juf Kuhlemeier betrok-
ken. Ook de kleuters deden aan deze
vossejacht mee. De scheidende on-
derwijzeres bedankte een ieder voor
de waarderende woorden en voor de
vele cadeaux, waaronder een grote
bos rozen van haar laatste klas.



Nieuwe ondernemerscursussen
Vanaf september 1982 is het voor beginnende ondernemers in Zut-
phen en omstreken mogelijk het ondernemersdiploma in de detail-
handel voor Parfumerie en/of Koffers en/of Sportartikelen te halen.
Per september 1986 start een nieuwe ondernemers opleiding nl. die
voor "Doe-het-zelf'.
Sinds op l augustus 1980 de Vesti-
gingswet Detailhandel van kracht
werd, is dit diploma verplicht voor be-
ginnende ondernemers. Tot die tijd
waren twee diploma's, het midden-
standsdiploma en een vakdiploma,
vereist.
In de nu startende zgn. geïntegreerde
ondernemersopleiding wordt de
opleiding voor vakkennis en de onder-
nemersopleiding vanuit één organisa-
tie verzorgd. Op deze manier vindt
een zo goed mogelijke onderlinge af-
stemming van de onderdelen plaats.
In Zutphen biedt de I.M.O.-Midden-
standsavondschool de mogelijkheid
deze opleiding te volgen.
De opleiding bestaat uit een assorti-
ments- of vaktechnisch gedeelte, be-
drijfseconomische basiskennis en een
managementfase. Voor elk onderdeel
staat een jaar, zodat de opleiding to-
taal driejaar duurt. Door twee gedeel-

tes samen te doen is het mogelijk de
studie te bekorten tot twee jaar.
De economische- en de brancheken-
nis worden in de cursus met elkaar
verweven waardoor een aantal prak-
tijksituaties in de branche voorde cur-
sisten beter te herkennen zal zijn.
Het ondernemersdiploma geeft recht
de gehele detailhandel te beoefenen.
Dit betekent dat wanneer iemand het
ondernemersdiploma voor de detail-
handel in Parfumerie of Ijzerwaren
en Gereedschappen heeft behaald,
hij/zij zich kan vestigen als onderne-
mer in welke detailhandelsbranche of
winkelbedrijf dan ook.
De nieuwe geïntegreerde onderne-
mersopleiding zal plaatsvinden in het
schoolgebouw aan de Wijnhofstraat
1.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen
bij de directeur, tel. 05750-16063 /
school of 05750-21642 / privé.

A.W. LANGLOIS VAN DEN BERGH;
kastelen en landschappen.

Dit is de titel van een tentoonstelling,
die tot en met 11 juli gehouden wordt
in de bibliotheek in Vorden.
Adriaan Willen Langlois van den
Bergh werd in 1897 te Rotterdam ge-
boren. Vijftien jaar verbleef hij in de
tropen. Na zijn huwelijk in 1935 ves-
tigde hij zich in Warnsveld. Hij nam
les in tekenen bij de Deventer kunst-
schilder Paul Bodifée. Samen gingen
zij de natuur in om deze tekeningen
vast te leggen.
Vooral bomen boeiden hem zeer; de-
ze worden op zijn tekeningen tot in fi-
nesses uitgewerkt.
Hij werkte in potlood, maar ging later
over op viltstift en zelfs ballpoint en
deze laatste technieken hebben hem
zijn bekendheid gegeven.
Vanaf ongeveer 1965 was hij lid van
een tekenclubje in Warnsveld. Op va-
kantie ging het schetsboek mee en na
afloop werden de resultaten in club-
verband bekeken en zo nodig bekriti-
seerd.

Soms maakte hij verschillende teke-
ningen per dag, zoals stadsgezichten,
kastelen, molens en boerderijen. Aan-
vankelijk werkte hij in Zutphen en
omgeving; naderhand ook in de Dor-
dogne. Tevens schreef hij reisimpres-
sies voor de Toeristenkampioen, die
hij met eigen tekeningen verluchtte.
Langlois van den Bergh exposeerde
eerder in het gemeentehuis te Zut-
phen, later enige malen in het Stede-
lijk Museum.
De expositie in de galerie van Vorden
laat tekeningen zien, die in de omge-
ving van Vorden gemaakt zijn, zoals
enkele kastelen. Ook landschappen,
Huizen en kastelen in de naaste om-
geving, terwijl een serie, getekend in
Limburg en Frankrijk het overzicht
completeren.

De toegang tot de galerie is gratis en
geopend tijdens normale ope-
ningsuren.

Muziekavond in het
Dorpscentrum trok weinig

publiek
Voor slechts een handjevol publiek
werd er dit weekend in het Dorpscen-
trum een muziekavond gehouden.
De muziekschool regio Zutphen die
binnen de school tal van ensembles
heeft, trad met twee van deze ensem-
bles op. Eerst was er een optreden van
het kamerorkest onder leiding van
Sietze Wierda.
Dit orkest bracht gedurende een half
uur muziek van Handel en Beetho-

ven. Verder onder meer het bekende
Jagdlied en Trinklied.
Het programma voor de pauze werd
besloten met een optreden van het
Vordens Dameskoor onder leiding
van Peter Rouwen. De dames zongen
onder meer liederen als 'De Zon',
'Zonnezang', 'Twee Jagers', etc.
Na de Pauze was het de beurt aan mu-
ziekvereniging 'Concordia' uit Vor-
den onder leiding van Hans Kraxner.
'Concordia' bracht een luchtig pro-
gramma met een aantal marsen en
een voortreffelijke selectie van Elvis
Presley-nummers. De muziekavond
werd besloten met een optreden van

Vordense tennisteams
succesvol
Zowel het eerste herenteam, spelend
in de 5e klasse zondagcompetitie, als
het tweede herenteam, spelend in de
6e klasse zondagcompetitie, wonnen
afgelopen zondag de promotiewed-
strijden tegen resp. SHOT 2 uit Zeist
en Wezep 1. Beide teams promoveren
hierdoor naar de 4e en 5e klasse zon-
dagcompetitie. Daarmee zit het ten-
nis in Vorden weer in de lift. Toch was
voor beide ploegen de tegenstand gro-
ter in de competitie.
SHOT 2 startte erg goed door de sing-
les van Peter Bielawski en Henk Dek-

ker te winnen en daardoor op 2-0
kwam. Ton van Snellenberg en Joop
Kluft wonnen daarna hun singles en
brachten de stand op 2-2 zodat de bei-
de dubbelpartijen de beslissing moe-
sten brengen. Ton van Snellenberg en
Joop Kluft speelden een sterke partij
en wonnen in twee sets. Henk Dekker
en Peter Bielawski verloren de eerste
set maar kwamen sterk terug in de
tweede set en wonnen die dan ook.
De derde en beslissende set werd ver-
loren waardoor de eindstand 3-3 werd.

Op grond van een beter setgemiddel-
de ging toch de winst naar het Vorden-
se team dat het volgende seizoen dan
in de 4e klasse gaat uitkomen.

I Ie t tweede team moest in We/ep aan-
treden tegen een eveneens vrij jeugdi-
ge, maar sterke ploag. Ook hier moest
VTC eerst tegen een achterstand van
2-0 aankijken. Ruud en Rik verloren
namelijk beiden hun single-partij. De
winst van René en Jacco bracht de-
stand weer in evenwicht. Door de bei-
de dubbelpartijen te winnen was de
winst toch duidelijk voor Vorden, en
door deze 4-2 overwinning promo-
veert dit team naar de 5e klasse zon-
dagcompctitie.

Voorzitter Jintze van der Meer: 'Wij
hadden er eigenlijk al op gerekend dat
beide teams zouden promoveren,
maar de wedstrijden moeten altijd

eerst nog gewonnen worden. Hier-
door blijkt dat de tennissport in Vor-
den perspectief heeft. Vooral de jeugd
levert goede prestaties, kijk maar naar
het gemengd jeugdteam in de zater-
dagcompetitie dat na het behalen van
het kampioenschap in de competitie
mocht deelnemen aan het kampioen-
schap van Gelderland en achtereen-
volgens gewonnen heeft van TV-
Iloogkamp uit Arnhem, Tepci-Apel-
doorn, Harava-Bcrgharen en nu a.s.
zaterdag thuis speelt tegen Veenen-
daal. Tot nu toe loopt het tennissei-
zoen lekker. De/e week is al weer het
open jeugdtournooi gestart dat inmid-
dels een vaste p laa ts op on/c t enn i ska -
lender gekregen heeft'.

de Junior Big Band onder leiding van
Rien Wulffraat. Deze band is ook een
onderdeel van de Muziekschool regio
Zutphen. Deze uit ca 20 leden be-
staande band bracht een repertoire
met onder meer muziek in de stijl
van het Glen Miller-repertoir. Vooral-
le muzikanten jammer dat het publiek
het liet afweten. In elk geval konden
ze wel van eikaars muzikale kwalitei-
ten genieten.

• Geslaagden Openbare
Schfltengemeenschap
"DTCraafschap"

Geslaagd afdeling LMO: Stefan Beef-
tink, Robert Beuseker, Theo Bran-
denbarg, Rob v.d. Broek, Remco
Bruin^fc, Rik van Dijk, Jelle Hanje,
Leo vwWlal, Angelique Kok, Michel
Kok, Johan Menkveld, Mark Mol,
Wolf Nathan, Rik Neuteboom Spijker,
Eitje Ritsema, Ursula Stokkink, Peter
Terbeek, Wendy v.d. Velde, Anja
Winkel, Yvonne Woerts, Reinald van
Ze ijst, Arjan Zweverink, Wanda
Zwiers.
Geslaagd afdeling LEAO: Ummügül
Arik, Yvonne Bieckmann, John Bloe-
mendaal, Lindy ter Braak, Arjan Bult-
man, Denise Cohen, Gerard Duister-
maat, Patrick van Eldik, Erik v.d. En-
de, Stephan Fleming, Raymond
Fleur, Petra Geerts, Annet Gelder-
man, Angelique Gieling, René de
Graaf, Ellen v.d. Greft, Niek Harm-
sen, Belinda Haverkamp, Robert Ha-
verkamp, Robbert Jan van Heecke-
ren, Dyanne Hekkelman, Erna Hek-
kert, Petra Hendriks, Sandra Hette-
laar, René Hoevers, Hennie van Hol-
ten, JoJo Hu, Simone Imhoff, Dorien
Jaspers, Mirian Kasterman, Marit
Kerkhoven, Elles Keijzer, Ahmet Kir-
miziyüz, Monique Klaasen, Jan Klein
Hekkelder, Robin Kooijman, Miranda
Kortman, Gülay Köycü, Christel
Kraayeveld, Marjan Kranen, Mirjan
Lansink, Nico Leemans, Jolanda van
Lier, Astrid Maas, Makbule Nergiz,
Patricia Nijenhuis, Henk-Jan Olden-
ampsen, Gido Pasman, Juliette Pie-
per, Reggy Pinontoan, Gerrit Sangers,
Marcel Scheffer, Ellen Schierboom,
Michel Schigt, Corrie Schrijver, Saskia
Schut, Belinda Snijders, Harold van
Spankeren, Norbert-Jan Streekstra,
Jeroen Swiers, Marjan Taken, Debbie
Thomasse, Tanje Tragter, Mirjam Tij-
hof, Klaas Verboon, Esther Vos, Patri-
cia Wagemaker, Sandra v.d. Wal, Ari-
na Wentink, Sylvia de Wit, Henk Wul-
link, Yvonne van Zeumeren, Frank
Zondervan, Ellen Zwiers, Charleen
van Zuylen.

Met een aantal leerlingen wordt het
examen voortgezet.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Pont St. Max.

L.A. Sterkeboer 1,2; J.J. van Gijssel 3;
J.A. Eulink 4,9; H. Boesveld 5,6; J.W.
ter Beek en Zn. 7; D. de Beus 8; H. Nij-
huis 10.

Wielrennen
De jeugd van R.T.V. Vierakker/Wich-
mond is op zondag 8 juni naar Apel-
doorn geweest. Daar was een baan-
wedstrijd omvattend 3 onderdelen
van de wielersport. Daar is door de
RTV jeugd goed gereden.

Bij de lOjaar behaalde Karin Homrig-
hausen een 7e plaats.
Bij de 11 jaar legde Michel v.d. Aar
beslag op de 3e plaats; Edwin Maalde-
rink werd 4e.
12 jaar Maureen Homrighausen 5e;
Sifra Waarlo 6e.

13 jaar Luco Zonneveld 15e.

In Lobith waar een nieuwelingen en
junioren wedstrijd werd verreden
werd Mano Waarlo bij de nieuwelin-
gen 4e. Bij de junioren legde Erik de
Greef beslag op de 8e plaats.

Openbare les Nutsblok-
IIuit- en Melodjralub
Om de ouders een idee te geven wat
de kinderen zoal in één jaar aan ken-
nis op het gebied van de blokfluit en
melodica hebben vergaard, werd in
het Dorpscentrum eeJfcpenbare les
gegeven.
Voorzitter P. de Vries van de Nuts-
blokfluit- en Melodicaclub kon een
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten. Voorde leiding tevens een
jubi leum, want Gea van Zuilekom en
Hans Weenk hebben de jongelui
thans vijfjaar onder hun hoede.

De openbare les begon met oen optre-
den van de blokfluitgroep I. De/e kin-
deren mochten om hun planken-
koorts te overwinnen een sololiedje
spelen. Hierna was het de beurt aan
groep II, die bij het spelen van .'Toen
onze Mop een mopje was', een hon-
demasker op hadden.. Groep III
bracht voor de pau/e o.m. het prachti-
ge lied 'De Boléro' van Ravel.

Nadat in de pauze de certificaten wa-
ren uitgereikt, kwam nadien de blok-
lluitgroep IV aan de beurt. Zij speel-
den het lied 'Hello' van Lionet Richie
wat vooral de jongeren in de zaal aan-

sprak. Ook speelden ze 'Einsame Hir-
te' en 'Sing me a Song' met medewer-
king van twee dwarsfluiten.

Tot slot trad de Melodicagroep I en II
op met medewerking van de accordio-
nistes Susan Groot Jebbink en Erie
Nijenhuis. De Melodica's speelden sa-
men met het keyboard 'Love me with
all your hart'. Ronald Röttger die nog
een kna l l ende drumsolo ten gehore
bracht zorgde de/e avond voor de be-
geleiding. De openbare les werd be-
sloten met het spelen en zingen van
het clublied en het slotlied.

weet u....

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

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

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

Als u dat allemaal weet, dan helpt u mee!
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4HT unvERKOOP

20% - 70%
DORPSSTRAAT8 VORDEN TEL05752-1921 QP ALLE ARTIKELEN

Knoop nu uw eigen vloerkleed voor
de helft van de prijs

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

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Te koop: alle soorten kool-
planten, tomaten, selde-
rie, peterselie, knolraap,
koolrabie, bieslook, sla,
en andijvie planten.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Alles voor de schietsport

SchoolsU. 17

Vorden

tel 05752-2737

keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijd bogen.

Vlartens
tteeJs doeltreffend!

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, 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 meu-
bel stof f en.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
T foon05754-517

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Fietsrekken op trekhaak
voor 2 of 3 fietsen.
AUTOSHOP KUYPERS,
Telefoon 1393

Te koop: koolplanten en
perkplanten.
Zelledijk 16, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7318.

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Iet op
deze sticker op uw
filmdoosje
en op de »**•%,
vermelde ^Of^^ODr
reduktie! p£s>r%s»

een van de vele voordelen
bij uw foto-vakman.

FOTO HANS TEMMINK
SPALSTRAAT 10, 7255 AC HENGELO (GLD)

TELEFOON 05753-2386

Zomer kinderbroeken
kleur lichtblauw, maten vanaf

15,-.
bandplooi dames

pantalon in 3 kleuren, wit,
mint, rose prijs f 25,-.
Hackfortselaan 2,
Tel. 05752-1717
vanaf's middags 1 uur.

urriAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

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

b.g.g. 1256

Hyundai dealer

Nergens
voordeliger

Compleet uitlaatsysteem
voor:

FORD ESCORT II
van 208.13 voor 119,-

FORD TAUISIUS
van 211.46 voor 122,-

FIAT127
van 125.55 voor 86,-

OPEL KADETT C
van 230.62 voor 140,-

Prijzen incl. btw
ACCU'S EN SCHOKBREKERS

DE VALEWEIDE

5 Geraniums voor
24 Perkplanten
20 Montrearozen
VOLOP KOOLPLANTEN

10,-
12,75

5,50

Voor een lekker vlug klaar gerecht
kunt u bij slager Jan Rodenburg

terecht, deze week extra
voordelig.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

EXTRA SCHERP IN PRUS

r 0 ̂ ^^^^^^^^^^9 •• ̂ ^^*r « ̂ ^^^^^^^lanTrodenburg

SLAVINKEN PER STUK
HAMBURGERS PER STUK
ROOMSNITZEL PER STUK
HAAS OF RIB KARBONADE
PER KILO 9,95

ELKE WEEK VOORDEEL

urr EIGEN
WORSTMAKERU

Boterham-
worst
150 gram 1,15

Grill worst
250 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

BAMI OF NASI

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95

Grove verse worst 1 k.io 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50
Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

PER KILO
5,95

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALFTEFr EXTRA AANBIEDING

ongepaneerd, Hongaarse,
gepaneerd en zigeuner

5 halen - 4 betalen

MA - Dl - WO

Schouderkarbonade 1 kiio 7,25
Een geslaagde barbeque, wij zorgen ervoor

crij jan rodenburs
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Dé bank met de Ê

neuws voor
spaard

'Spaarcertificaat'.

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

Door voor 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 B1A%*.
• Op naam gesteld.
• Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

i/rHet "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 - Deppënbroek: 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.



Fijn met de trein
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Er zyn veel manieren om met vakantie te gaan. U kunt kiezen uit de
fiets of de auto, de bus of het vliegtuig. Elk vervoermiddel heeft zijn ei-
gen charme, want hoe u ook reist, u geniet er van. Een reis voert u na-
melijk weg uit de wereld van alledag. En /o'n reis is altijd het voorpor-
taal van een periode vol ontspanning en extra genieten. Een ideale
manier om met vakantie te gaan is ook de trein. Onbezorgd stapt u in
uw woonplaats in, u kunt onderweg van alles doen en voor verre be-
stemmingen zijn er gezellige mogelijkheden om iets te gebruiken in
een bar of restauratiewagen. En u kunt zelfs slapend lange afstanden
overbruggen en daardoor redelijk uitgerust arriveren in uw vakantie-
oord.

De reisorganisatie die zich heeft ge-
specialiseerd in vakanties per trein
is Trans Reisorganisatie. Dit bedrijf
is een 'dochter' van de Nederlandse
Spoorwegen en in een van de reis-
programma's die voor het lopende
seizoen is samengesteld, zijn dus
bijna alle bestemmingen per trein
te bereiken. Dat pakket reizen is
zeer gevarieerd: het is mogelijk in

eigen land te blijven en dan dus al
na een betrekkelijk korte treinreis
aan te komen in bijvoorbeeld Dren-
te of Zuid-Limburg of op de Velu-
we. Maar er zijn in het programma
ook veel buitenlandse vakanties op-
genomen: van Sauerland vlak over
de grens tot zelfs Spanje en Italië.
Daarbij kunt u kiezen uit reizen
met een hotel, appartementen of

bungalows, of bij de Engelse reizen
een zg. 'guesthouse', een privé-pen-
sion met huiselijke sfeer.

Niet alleen met de trein

Trans is wel de reisorganisatie van
NS maar dat wil niet zeggen dat het
in dit reisprogramma alleen over
treinreizen gaat. Veel bestemmin-
gen kunnen ook met eigen auto be-
reikt worden en daarom staan er
boven de meeste reizen twee sym-
bolen: een trein en een auto. Om-
dat eilanden niet per trein te berei-
ken zijn kunnen alle bestemmin-
gen voor Engeland alleen als auto-
reis geboekt worden. Naar Kreta en
het Kanaaleiland Guernsey wordt
gevlogen. Wie met eigen vervoer
gaat, maaljt toch gebruik van de
voordelen die gelden voor alle
Trans-reizen. Voordelen die te ma-
ken hebben met de grote ervaring
die Trans heeft op dit terrein. Die
garandeert een goede kwaliteit van
hotels, appartementen of bunga-
lows, en aantrekkelijke prijzen. Bo-
vendien is Trans aangesloten bij de
ANVR, de Algemene Nederlandse
Vereniging van Reisburo's en ook
dat is een garantie voor een goed-
verzorgde reis. Trans is tevens lid
van de Stichting Garantiefonds
Reisgelden.

Reizen met excursies

Trans heeft in het programma al ve-
le jaren een aantal excursiereizen
opgenomen. Dat zijn reizen naar
Nederlandse of buitenlandse be-

VAKANTIEPLEZIER VERDUBBELEN
Een vakantie is vlug voorbij en wat
overblijft zijn goede herinneringen.
Die verbleken helaas maar al te
gauw. Wie nog vaak wil genieten van
die mooie tijd zet de camera aan het
werk en maakt foto's. Dan kunt u al-
les steeds weer opnieuw beleven.
Mooie plekjes terugzien. Van leuke
belevenissen nog een keer genieten.
Aardige vakantievrienden weerzien.
Foto's zorgen er voor dat uw vakan-
tieplezier verdubbeld wordt. Bij de fo-
to: Ontspannen per trein naar een ver
en zonnig larid en dan genieten!

stemmingen waarbij ook enkele ex-
cursies zijn inbegrepen. Deze wor-
den per bus (en soms voor een deel
per boot) gemaakt, waarbij alle ex-
cursies worden begeleid door een
Nederlands sprekende reisleider
die de bijzonderheden kent van de
betreffende streek, en die er ook
voor zorgt dat alle gasten het tij-
dens zo'n vakantie naar hun zin
hebben.

Tweemaal voordeel

Trans Reisorganisatie heeft veel
trouwe klanten die al vaak voor een
reis hebben geboekt. Ze krijgen al
bij hun eerste reis een zg. Trans
Voordeel Paspoort (T.V.P.) en ont-
vangen, als ze daarin een aantal
stempels hebben verzameld, een
bedrag terug. Hoe meer reizen wor-
den gemaakt die zijn voorzien van
een T.V.P.-embleem, hoe hoger dat
bedrag per reis kan worden. Zo'n
paspoort blijft jaren geldig. Een an-
der voordeel is dat voor treinreizen
naar Duitsland en Zwitserland in
een aantal gevallen aanvullend zeer
voordelige treinabonnementen
mogelijk zijn. In Duitsland is dat de
zg. 'Tourenkart'. Daarmee kan voor
een bescheiden bedrag tien dagen
lang onbeperkt gereisd worden bin-
nen een bepaald gebied. In Zwitser-
land geeft het 'halfgeld-abonne-
ment' de mogelijkheid met 50% re-
ductie te reizen in alle treinen, bo-
ten, postbussen en vele bergbanen.
De regionale abonnementen zijn
vijftien dagen geldig, waarin men 5
dagen zonder betalen en de overige
dagen voor half geld kan reizen bin-
nen een bepaalde regio.

Fijn met de trein

Wie kiest voor een treinvakantie
geniet van veel pluspunten. Wie
het programma wil bekijken doet er
verstandig aan het Trans-jaarpro-
gramma in huis te halen. Deze
1986/1987-gids is gratis verkrijg-
baar bij veertig grote NS-stations,
bij veel reisburo's en de reizen ver-
kopende banken. De gids is met
recht een rijke ideeënbron voor een
zorgeloze vakantie fijn met de
trein.

Voor weinig geld met NS
naar het TT-motorfeest
Byna iedereen weet wat de TT in Assen is: het belangrijkste motorsporteve-
nement van ons land, dat ieder jaar in het begin van de zomer wordt verre-
den. Ook nu gaan eind juni de motoren weer brullend van start en kunnen de
duizenden liefhebbers hun hart ophalen aan veel motorplezier. En je hoeft
echt geen motorfanaat te zjjn om volop te genieten van dit telkens weer sen-
sationele motorfeest. Iedereen die het meemaakt, komt onder de indruk van
het meesterschap waarmee de rijders hun motoren met hoge snelheden door
het moeiujke parcours jagen. Wie hier naar toe gaat, beleeft de spannendste
dag van het jaar. En met een T+T büjet van NS wordt het ook nog een be-
taalbare zaak.

Al meer dan vijftig jaar - om pre-
cies te zijn sinds 1925 - worden in
de Drentse hoofdstad de TT (vol-
uit: Tourist Trophy) races gehou-
den. Natuurlijk is er in die jaren
veel veranderd, al was het alleen
maar door de enorme groei van
het aantal bezoekers. Maar toch is
er ook veel hetzelfde gebleven: de
spanning van een wedstrijd
waarbij de rijders het uiterste van
zichzelf en hun motoren vergen.
En dan natuurlijk de sfeer. Die
unieke verbroedering van al die

duizenden motor-enthousiasten
bij elkaar. Wie wil weten hoe het is
om daar in op te gaan, heeft niet
veel aan een beschrijving. Dat
moetje hebben meegemaakt! Dit
jaar verloopt het programma iets
anders dan in voorgaande jaren.
De TT-formule l zal op donder-
dagavond worden verreden. De
overige races vinden plaats op za-
terdag 28 juni, te beginnen met de
80cc klasse om kwart over tien 's
ochtends tot de SOOcc klasse. De
laatste rit start om 16.30 uur.

w Vorden
zomerprogramma 22 juni: de Snoekbaars

wedstrijden

1986

ZATERDAG 21 JUNI
Oranjevereniging Medlertol. Avondoriëntatiewandeling
door de mooie omgeving van het Medler. Start en finish
café Eykelkamp, Ruurloseweg 114. Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 24 JUNI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

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

DINSDAG 1 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

DONDERDAG 3 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2,- p.p.

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

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

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

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

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

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

DONDERDAG 10 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 1 9.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

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

MAANDAG 14 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om 1 9.30 uur.
Kosten f 1,- p.p.

DINSDAG 15 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 1 6.00 uur precies.

WOENSDAG 16 JULI
R.T.V. Vierakker-Wichmond. Wielerronde van Vorden.
Start 1 7.00 uur recreatierijders; 18.00 uur nieuwelingen;
19.30 uur liefhebbers en veteranen.
Parcours: Burgemeester Galléestraat.

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

Ontspannen met de trein

Natuurlijk gaan er nog al wat men-
sen op de motor naar de TT. Maar
steeds meer bezoekers zien ook
de voordelen van een comforta-
bele treinreis. De Nederlandse
Spoorwegen vangen die toegeno-
men vraag soepel op door het in-
zetten van een flink aantal extra
treinen. Wie de trein neemt mag
dus rekenen op een vlotte reis.
Heel voordelig wordt het als u bij
een wat groter station een Trein +
Toegang biljet voor de TT races
koopt. Zo'n biljet is een combina-
tie van een treinretour naar As-
sen, de busretour van het station
naar het circuit en een staanplaats
voor de races. Dat is niet alleen ge-
makkelijk, maar het levert u ook,
vooral op de wat grotere afstan-
den, een fikse besparing op. Een
bijkomend voordeel is dat u niet
hoeft te wachten bij de kassa,
maar zo kunt doorlopen met uw
T+T biljet. Bovendien kunt u de
biljetten op dit moment al kopen
aan de stationsloketten. Daarmee

voorkomt u dat, als u op zaterdag
erg vroeg vertrekt, u voor een
(nog) gesloten loket komt te
staan. De T+T biljetten zijn alleen
geldig op zaterdag 28 juni.

EEN DAG VOL FOTOKANSEN
Naar zo'n fotogenieke gebeurtenis
neem je natuurlijk de camera mee.
Want een dag die zo boordevol
sportieve spanning zit móét wel een
hele serie fraaie foto's opleveren.
Voor dit soort camerawerk is een te-
Ie- of telezoomlens het meest ge-
schikt. Er is - afhankelijk van uw
plaats - Vaak enige afstand te over-
bruggen, en dan is het goed als je
toch met close-ups thuis kunt ko-
men. Een extra lichtsterke film
maakt kortere sluitertijden moge-
lijk en dat komt bij zo 'n snel onder-
werp natuurlijk goed van pas. Maar
ook met een "gewone" camera zijn
veel geslaagde plaatjes te schieten
van dit boeiende motorfeest.

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

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

Lucifers, aanstekers e.d. moeten
buiten het bereik van
kinderen blijven.

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

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

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

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

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

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

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

BRAMDWOHD?


