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Jeugdsocieteit Vorden
in nieuw jasje

Het bestuur van de Stichting Jeugdsocieteit "Vorden" mocht zaterdagmiddag tijdens een kleine receptie gelukwensen in ont-
vangst nemen ter gelegenheid van de verbouwing van de jeugdsoos. Complimenten waren er or^^andere van de beide plaat-
selijke wethouders de heren W . H . J . Lichtenberg en H.A. Bogchelman. '̂ r
De bestuursleden van de soos en nog een aantal enthousiaste leden /ij n een paar weken flink aan de slag geweest om de soos
een ander aan/ien te geven.

Het plan om de ruimte (de jeugdsoos is
ondergebracht in een deel van het dorp-
scentrum) te veranderen dateert van
eind vorig jaar toen de Stichting Jeugd-
societeit Vorden tien jaar bestond. Op
zich was de toenmalige ruimte te groot.
Er moest wat gebeuren. Besloten werd
om een geheel nieuwe bar aan te bren-
gen waardoor er een wat gezelliger sfeer

zou ontstaan. Aan deze bar kunnen 30
personen plaats nemen.
Verder kwam er een geheel nieuw solide
draaitafel van steen, uiteraard met ge-
luidsinstallatie. Door dit alles is er in-
derdaad een intieme sfeer ontstaan me-
de doordat ook de verlichting is aange-
past. Geen wonder dat de Stichting
Jeugdsocieteit trots is op dit vernieuwde

onderkomen.
De soos Ja^t de naam "Stampertje".
Het bestu^Poestaat momenteel uit Ger-
rit Wullink, voorzitter; Ton Lauckhart,
sekretaris; Bennie Lebbink, penning-
meester; Frans Burger en Theo Hue-
t ink. Zaterdagavond werd de soos op
feestelijke wijze officieel door de jeugd
in gebruik genomen.

„Je bekijkt het maar"
Vorden is niet alleen rijk aan natuurschoon, maar ook de inwoners van
Vorden werken er letterlijk aan mee om de vakantiegangers en al diegene
die ervan willen genieten nog meer te bieden.

In bijna iedere winkel in ons dorp hangen affiches „over het werk van
hun handen". Hetgeen geëxposeerd is boven de Amro bank tijdens de va-
kantieperioden.
Ook de VVV-folder van Vorden geeft hieraan de nodige aandacht.

Het is een genot om te zien wat deze amateurs ons te bieden hebben. U
kunt hun werk bewonderen vanaf 11 juli t/m 15 augustus.
Schilderen: Leen van Rijswijk; mevrouw Greven; Gosse Terpstra; Janny
Terpstra-Bakker; Henny van Muijden; de heer Schut; Jaap Zijlstra.
Wandkleden: mevrouw D. van Welzenis-van Brummelen.
Borduurwerk: mevrouw M. Emsbroek-Huig.
Sieraden: Tonny Bosch
Potterij: Leerlingen van Wil Colenbrander (keramiste), mevrouw Roose;
mevrouw Brechtel; mevrouw v.d. Laan; mevrouw van Moorst; mevrouw
Norp.
Bloemsierkunst: mevrouw Wagenvoort.

De Vordense Blokfluit- en Melodicaclub zal bij de opening haar klanken
laten horen.
Op 8 juli 1981 zal de NOS/N.B.T. - televisieprogramma "Toeristische
Tips" via Ned. l aan deze expositie van Vordense kunstenaars aandacht
worden besteed.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Publicaties ingevolge de Wet Arob
2. Afsluiting van de Brandenborchweg
i.v.m. reconstructiewerkzaamheden

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft U onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt U con-

tact opnemen met afdeling l ter secreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B. Bosch, het Jebbink 14
te Vorden voor het bouwen van een ber-
ging aldaar.
2. Aan de heer D.J.C. Harmsen, Schim-
meldij k 4 te Vorden voor het bouwen
van een wagenloods met veestalling al-
daar.
3. Aan de heer G. Weulen Kranenbarg,
Ruurloseweg 45 te Vorden, voor het
veranderen en vergroten van een woon-
huis aldaar.

lentino" op het bad present. Tijdens de-
ze zwemvierdaagse wordt een teken-
wedstrijd georganiseerd, waarvoor nu al
reeds tekeningen op het bad verkrijg-
baar zijn. De drie mooiste tekeningen
worden beloond met een prijs. Alle
avonden zijn er bovendien tal van baza-
raktiviteiten, terwijl het bad op feestelij-
ke wijze zal worden aangekleed. We-
gens gebrek aan belangstelling zal de ge-
plande tobbenrace en buurtvolleybal-
toernooi geen doorgang kunnen vinden.

Aanwinsten bibliotheek•
Volwassenen:
Cartland, B. Omnibus; Gooyer, R. de.
Gereformeerd, en andere verhalen;
Highsmith, P. Ripley achterna; Jarry, A.
Superman; Nijnatten-Doeffegnies, H.J.
van. Claartje omnibus; Wojnowitsj, W.
De verdere lotgevallen van soldaat Iwan
Tsjonkin; Zomeren, K. van. Haagse len-
te; Jansma, K. Skutsjesilen; Broeshart,
A.C. De geschiedenis van de brandweer
in Nederland; Gezond eten zonder vlees;
Brens, J. Wat d'r zo al biej mekare kui-
erd wodt; Jaarboek Achterhoek en Lie-
mers dl. 4; Joode, T. de. en A. Stolk,
Dieren in en om het huis.

Jeugd:
Diekmann, M. Stuivertje wisselen; Pe-
ters, A. De olijke tweeling op het politie-
bureau; Sacher, R. Water overal; Mi-
quel, P. Zo leefden de mensen van Na-
poleon tot de Eerste Wereldoorlog; Dis-
ney, W. Het jungle-boek; Schwab, U.
Grand prix 1980; Scarry, R. Kijken en le-
zen met Bam de beer.

Grote ophaalaktie Z&PC
Vorden 64
Evenals voorgaande jar^Ahoudt de
Z&PC op 18 juli de PrettyTOrkt. Daar-
voor houden zij een grote ophaalaktie,
die zal worden gehouden op 4 - en 11 ju-
li.
Op zaterdag 4 juli komen zij aan spoor-
zijde (Zutphenseweg, Dorr^Écaat, Ruur-
loseweg). De daaropvolgew^ week ko-
men ze aan de andere zijde van Vorden.
Als u nog leuke spulletjes heeft waarmee
u denkt de zwem- en polovereniging te
steunen, wilt u deze dan aan de weg zet-
ten. Tevens is er een gratis verloting aan
verbonden, die op de dag van de Pretty-
markt wordt gehouden.

Zwemvierdaagse met veel
attrakties
Het is voor de organisatoren van de
zwemvierdaagse (die dinsdagavond 7 ju-
li van start gaat) te hopen dat de weer-
somstandigheden zich drastisch zullen
wijzigen anders zal het gehele "randge-
beuren" letterlijk en figuurlijk in het
water vallen.
De commissie "Zomeraktiviteiten"
heeft rondom de zwemvierdaagse name-
l i jk een aantrekkelijk programma geor-
ganiseerd. Zo zal op de openingsavond
"Judokwai Vorden" een demonstratie
geven die ongeveer een uur duurt. Va-
naf woensdagmiddag ligt er de gehele
dag een reuze luchtmatras naast het bad
waarop de jeugd zich naar hartelust kan
uitleven.
Donderdagavond is het de beurt aan de
kunstzwemploeg "Seahorses" uit De-
venter om een demonstratie te verzor-
gen.

Vrijdagavond is er een demonstratie
modelboten, verzorgd door leden van
een modelbouwclub uit Zutphen. De
zwemvierdaagse wordt zaterdagmiddag
11 jul i besloten, waarna er een de-
monstratie volgt door leden van een
duikclub. De gehele week is "Disco Va-

4. Aan de heer C. Bargeman, De
Horsterkamp 25 te Vorden, voor het
vergroten van een berging aldaar.

Afsluiting van de Brandenborchweg
i.v.m. reconstructiewerkzaamheden.
In verband met herstraatwerkzaamhe-
den zal de Brandenborchweg gedurende
de periode 6 ju l i 1981 tot en met 24 jul i
1981, of zoveel korter of langer dan no-
dig is, in verband met de uit te voeren
werkzaamheden, voor alle verkeer in
beide richtingen gesloten zijn. De omlei-
ding van het verkeer zal naar gelang de
voortgang der werkzaamheden, per
wegvak geschieden en door verkeersbor-
den worden aangegeven.

Gezinsdienst in de Hervormde dorps-
kerk.
De kerkdienst in de Hervormde kerk te
Vorden zal a.s. zondagmorgen 5 juli het
karakter hebben van een gezinsdienst,
een dienst voor groot en klein. Het is de
bedoeling dat de kinderen (ook de
kinderen van de Zondagsschool) zoveel
mogelijk plaatsnemen bij de ouders
en/of grotere broers en zusters in de
kerkbanken. Een groep kinderen, de
oudsten, neemt tijdens deze dienst
afscheid van de Zondagsschool. Ze zijn
voortaan welkom in de Jeugdkerk in
"de Voorde", dat wil zeggen na de
zomertijd. Ook de Jeugdkerk is
uitgenodigd voor deze bijzondere
dienst, die ds. Veenendaal hoopt te
leiden. Na de dienst, na élke dienst in de
zomertijd is er voor gemeenteleden en
gasten de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in "de Voorde" onder het
genot van koffie, a.s. Zondagmorgen
worden daar speciaal verwacht de
kinderen die de Zondagsschool verlaten
met hun ouders, familie. Verder is in
Kerk en Voorde iedereen zeer welkom!

Kampvuurdienst bij kasteel de Wilden-
borch.
a.s. Zondagavond 5 juli zal, traditie-
getrouw, de kampvuurdienst/jeugd-
dienst gehouden worden op een fraai
gelegen grasveld in de bossen rond
kasteel De Wildenborch, halverwege
Vorden-Lochem. Deze dienst werd
mede voorbereid door leden van de
Hervormde Jeugddienst commissie. Het
thema van de dienst luidt: "Van zaaien
naar oogsten..." Liturgieën worden
gestencild en uitgereikt bij "binnen-
komst". Het Vordens jongerenkoor
"Inter-Christ" hoopt zingend en
spelend aan deze bijzondere
avonddienst mee te werken. Ds.
Krajenbrink leidt de dienst samen met
leden van de Jeugddienst commissie.

U vindt de toegang/ de ingang aan de
Nijlandweg, juist voorbij de inrit naar
het kasteel de Wildenborch. Wilt u
a.u.b. niet onnodig de oprij-laan

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

inrijden. Borden, pijlen wijzen u de
goede weg! Wilt u voor de kampvuur-
dienst zelf een klapstoeltje/vouwstoeltje
of iets dergelijk meebrengen? Na de
dienst wordt chocolademelk met
cake/koek geserveerd. En ja, bij minder
gunstig weer om buiten te zitten, wordt
de dienst gehouden in de Kapel de
Wildenborch. De vergrote,
gerenouveerde Kapel kan aan velen een
goed plaatsje bieden. Iedereen is zeer
welkom a.s. zondagavond 5 juli in/bij
de Wildenborch. De dienst begint om
half negen. (Zie advertentie in dit blad).

Rudi van Straten geeft orgelconcert.
De Vordense cantor-organist Rudi van
Straten, die in de regio en in den lande
vele concerten geeft, verzorgt een
orgelbespeling op a.s. dinsdagavond 7
juli op het Lohman-orgel in de
Vordense dorpskerk. Rudi van Straten
speelt op "zijn" orgel werken van
Dietrich Buxtehude, Johann Ludwig
Krebs, Carl Philipp Emanuel Bach,
Johann Sebastiaan Bach en van Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Bij de
toreningang is het programma, tegen
een vergoeding, verkrijgbaar. Na het
orgelconcert is er gelegenheid om samen
koffie te drinken in "de Voorde",
gelegen naast/achter de dorpskerk,
Kerkstraat 15. Dit orgelconcert in de
dorpskerk wordt gegeven in het kader
van het Vordens V.V.V.-
zomerprogramma.
De volgende concerten zijn:
dinsdag 21 juli: Dirk Jansz. Zwart,
organist, Rotterdam,
maandag 31 augustus: Piet Eilander,
organist, Apeldoorn, samen met Het
Vordens Mannenkoor.

Hetl.K.A.
I.K.A. "staat voor" Inter-Kerkelijke
Vakantie-weken voor minder validen in
de Achterhoek. Verschillende kerken en
Diakonieën in de Achterhoek werken
hierin samen. De kollekte na de
Kampvuurdienst in de Wildenborch
("de uitgangskollekte") zal a.s. zondag-
avond 5 juli bestemd zijn voor het
I.K.A. En dat is goed.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.C. Kornegoor en A.A.
Twellaar
OVERLEDEN: S. Mellink-Rossel, oud
92 jaar.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 juli 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal, Gezinsdienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 5 juli 20.30 uur:
Kampvuurdienst/Jeugddienst bij
kasteel de Wildenborch. Ds. J.C. Kra-
jenbrink, m.m.v. Het Jongerenkoor
"Inter-Christ". (Bij minder gunstig
weer in de Kapel de Wildenborch).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 5 juli 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra. Bediening Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, Bediening
Heilig Avondmaal.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
F.D. Aarsen, Eibergen, tel. 05454-2088.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli dr. van

Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende consulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 4 juli 12.00 uur tot maandag 6
juli 7.00 uur dr. Wegchelaer. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Wegchelaer.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag
bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS.
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

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

BRAND MELDEN

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

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



H ISOLAI PAKKI
M 10 JAAR GARAW

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!

ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.

Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

11 111
II l U

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:

muurisolatie
: l dakisolatie
D glasisolatie

'. vloerisolatie
geïsoleerde aluminium

INFORMATIEBON

straat

postcode

tel.

woonplaats

Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

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

Te koop: plm. 10 ha. grond,
buurtschap Vorden.
Inl.: J. Klein Hesselink, Heiden-
hoekweg 2, Zelhem, telefoon
08342-1164

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten;
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

oooooooooooooooooooooooo-

reisbureaus

J L HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

«oooooooooooooooooooooo-

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

_ S* tuinartikelen
«

L^ü!" Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

HONDA-CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld,
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

AnnemicKe$An§
w

Ankes en alle anderen onder de tweejdar...... bijju11 ie VS markt is het lekkerste nu voor de
laagste prijzen. Stuur je moeder er maar heen dan eet je lekkeren voordelig.

Almiron
A.B. blik 900 gr.
van 9,73

Rühv u/ppk fDeze week diverse

:id?a°y WeCK. tegen extra lage
babyartikelen
prijzen!

Bambix
0,98 voor

voor

M 2 blik 900
van 10,95

voor

Roosvicee
fies 0,6 liter
van 2.98

voor

Karvan
Cevitam
0,6 liter
van 2,49 voor

Olyarit blauw
Per Pot< altijd

Olvarit rood

Olvarit fruit

Zwitsal
babyzeep
van 2,09 voor

Libero luiers
3 soorten
vaste prijs per pak

Liga per pak
van 1,25 voor

Verse
grilkuikens
heel kilo

Haas

Soepvlees
250 gr

geldig van 2/7 - 4/7

Speklappen Verse Gehakt
half om half
heel
kilo

karbonade
heel kilo

Rib-

Kalfsgehakt
100 gr.

karbonade
heel kilo

Snijworst
100 gr

Gevulde
paprika's
„een delicatesse"

Paprika
schijf
per stuk

Schouder
filet rollade
heel kilo

Bief
tar-taar
3 stuks

Saksische
smeerleverworst
200 gr

;- jonge jenever t *
V l n^\^l 1 vfOC lê

Calveslasaus
| nes 0.5 liter

deze week

*~ Hennesydagverse halfvolle

» Cognac V.S.
Hes, van 1 *

Remia softGilda droppunters
zak 250 gr.
van 1,98 voor

margarine
kuip. 500 nr
van 1.39

Citroen brandewijn
fles l liter
van 11,95 voor _Irish coffee cups

pak 125 gr.
van 1,55 voor

Mergpijpjes
pak 5 stuks
van 1,29 voor

Boom
Boursin
peper of kruiden
150 gr. van 3,90 voor —

V.S. Vakantietips 1
Slaapzakken
225 gr. polyester
vulling 160x190
geen 39,95
maar bij V.S.

gevulde koeken
extra kwaliteit, pak
6 stuks, van 1,98 voor

Jolly smulpudding
Calvé borrelnoten
3 soorten
van 1,98 voor

0,5 liter, van 2,05 voor _

Dreft afwas
flakon 600 gr. Schenkpak

houder
voor literspakken
(o.a. appelsientje)
van 4,25 voor

Voor de fiets!
Simson
reparatiedoos
met bandenlichters
van 5,50 voor

Paneerbollen
zak 9 stuks

Honig vermicellicsoep
of juliënnesoep
pak van 1,16 voor Tarwerogge

800 gr., deze week298395Chocolademelk
mager, fles l liter
van 1,05 voor

Fa Antitranspirantspray
105 ml.
van 4,25 voor

Saroma pudding
alle soorten
deze week per pakje

n>tzonnet/e
au sofó/De Betuwe twee-

drank nr. 1,2, 3 en 4
per fles, van 2,59 voor

n en na 't zonnetje
van 4,49 voor

Zacht en zeker
inleg kruisjes
pak. van 3,29 voo

Heinz
Sandwich spread
pot, van 2,49 voor ARKTl

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO• HENGELO(GLO | RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

Reklames geldig van 2/7 - 8/7



Hartelijk bedankt...

voor alle kado's, de belangstel-
ling en de attenties, die onze
huwelijksdag tot een feest heb-
ben gemaakt.

ANNETLANGENDOEN-
KRAJENBRINK

en PETER LANGENDOEN

Welsummerweg 27, Dalfsen.

Wij danken allendieons25-ja-
rig huwelijksfeest door hun fe-
licitaties, kaarten, bloemen en
kadeaus tot een niet te verge-
ten dag hebben gemaakt.

JOHAN en GERDA LUIMES

Warnsveld, Dennendijk 10.

Langs deze weg willen we fa-
milie, buren en kennissen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's,
die we op ons 50-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

HJ. VEENHUIS
G.A. VEENHUIS-ZWEVERINK

Nieuwstad 32-I,
7251 AJ Vorden

Allen die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, zeggen
wij hierbij heel hartelijk dank.

E.J. KAMPERMAN
J.A. KAMPERMAN-

BOERSBROEK

Vorden, juli 1981
Veldwijkerweg 1

Te koop: gitaar, merk „Suzu-
ki".
Telefoon 05753-1 507

Te koop: z.g.o.h. bromfiets,
Peugeot 103.
Telefoon 6425

Te koop: 30 kalverboxen.
Zeer geschikt voor opfokkalve-
ren.
A.W. Uenk, Zutphenseweg
125, Vorden, telefoon 1327

FONGERS heeft fietsen voor 't
héle gezin. Oersterk, lichtlo-
pend en stootvast gelakt. Fon-
gers... als 't om fietsen gaat.
BARINK

TE KOOP
Brandaris; alleen op kooltjes.
Heeft 8 maanden gebrand;
voor een klein vertrek 3 x 4 of 4
x 4 m. Pers voor in de gang
(nieuw). Klein vloerkleed met
motieven en veel groen.
Allesbrandertje van 1900,
kleur paars, gietijzer bewerkt,
voor een klein kamertje of keu-
ken. Leuvense stoof, kleur
beige met klein bloemmotief,
kant en klaar, nog sterker dan
hij geweest is, zowel kolen als
hout, voor een groot vertrek.

Telefoon 2269

ZATERDAG 11 JULI

RINGSTEKEN
Manege „de Hessenkamp"

Persoonlijk 1,- Ploegen 30,-

Batavus Champion Race, 10
vs. blauw, 51 cm, z.g.a.n.
f 300,-. Tussen 17.00-18.30
uur.
Pr. Clauslaan 4 - Tel. 1625

TE KOOP

Alle soorten
koolplanten, selderei, peter-
selie, tomaat en knolraap-
planten en bieslookpollen.

Tevens Vlaamse Reuzen en
Rode Nieuwzeelanders.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498

STUDERENDE JONGEREN

OPGELET!
Bent U nog geen 30 jaar en
volgt U eeen dagopleiding aan
universiteit, hogeschool of
h.b.o.? Komt U dan eens praten
over het Studentenpakket.

VAA WEVERS
ASSURANTIËN

Molenlaan 1 a
7261 BSRuurlo

Tel. 05735-1410

het vertrouwde adres vooral Uw
verzekeringen —pers. leningen
— hypotheken — autovakantie-
reizen en i. r. k. 's

MARINUSVANENZERINK
en
FREDERIKA VAN DE PEPPELBRUGGE

Geven oe mede namens hun femilie kennis van hun
veurgenommen huwelijk.

De voltrekking zal plaatse hebb'n te Vodden op 9 juli
1981.

Um 1 8.30 uur vertrekt de brudegom van de Stations-
weg 6. Daornao wurd de bruud ehaald op de Komvon-
derlaan 6.

Dan gaon wi'j met ons allen naor 't Dorpshuis, waor in
de olde trouwzaal het huwelijk deur de ambtenaar van
de börgerlukke stand zal wodden voltrokken.

Onder muzikale begeleiding van de boerenkapel „De
Achtkastelen Darpers" gaon wi'j naor de boerderi'je 't
Schimmel.

Un kedo hoef i'j niet met te breng'n, hierveur in de plaat-
se betaal i'j intree. Daorveur kri-j koffie met krenteweg-
ge en een brandewientjen met suker.
Hiernao vier'n wi'j samen olderwets brulfte.

Na een kortstondige, doch moedig gedragen ziekte, is
voor ons vrij onverwacht, voorzien van het H. Sacra-
ment der Zieken, uit ons midden weggenomen onze ge-
liefde vader, schoonvader en opa

WILHELMUS ANTONIUS LICHTENBERG
weduwnaar van Wilhelmina Hendrika Elsebroek

op de leeftijd van 75 jaar.

Kinderen, aangehuwd- en
kleinkinderen
Lichtenberg

7251 NG Vorden, 27 juni 1981
Lindeseweg 5

De overledene is opgebaard in het mortuarium te Vor-
den. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar op woens-
dagavond, na de H. Mis van 19.30 uur in de Christus
Koningkerk, Het Jebbink te Vorden.
De begrafenis op het R.K. kerkhof te Kranenburg zal
plaatsvinden op donderdag 2 juli 1981 na de H. Eucha-
ristieviering om 10.30 uur in de kerk van de H. Antonius
van Padua te Kranenburg-Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartdienst in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Kampvuurdienst
hij Kasteel de Wildenborch

Wij nodigen iedereen graag uit voor de Kampvuur-
dienst/Jeugddienst op a.s. zondagavond 5 juli bij Ka-
steel de Wildenborch.
Aanvang: 20.30 uur.
Het Vordens Jongerkoor „Inter-Christ" zingt en
speelt.
Voorganger: Ds. J.C. Krajenbrink.
Wilt u zelf een stoeltje meebrengen?!
Bij minder gunstig weer houden we deze dienst in de
Kapel de Wildenborch.

De Herv. Jeugddienst commissie

Zaterdag 4 juli a.s. wegens familie-
omstandigheden de hele dag

GESLOTEN

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering op donderdag 2 juli
a.s. om 20.00 uur in het wijkgebouw.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting

NETBESTUUR

GEMEENTE VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de
raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van
30 juni 1981, no. 9 heeft besloten dat voor het gebied
van de gemeente Vorden, met uitzondering van die de-
len welke vallen binnen de bestemmingsplannen Vor-
den 1975; Brinkerhof 1973, no. 1; Brinkerhof 1973,
no. 2; Kranenburg 1 979; Medler - Tol 1969; Vorden -
Kom 1 980; het Schapenmeer 1976; Vorden 1 979, no.
1; en het plangebied van de toekomstige bestem-
mingsplannen Medler - Tol 1980, no. 1; Lindense Mo-
len 1980 en Buitengebied 1980, no. 1, zoals nader aan-
gegeven op de bij het voorbereidingsbesluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte tekening, een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.

Voor het bovenbedoelde gebied zal het met ingang van
heden, zijnde de datum van in werking treding van het
voorbereidingsbesluit, verboden zijn zonder een schrif-
telijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) een aantal werken — geen bouw-
werken zijnde—en/of werkzaamheden zoals nader om-
schreven in bedoeld raadsbesluit uit te voeren.

Het voorbereidingsbesluit en de bij dit besluit behoren-
de tekening zomede het aan bedoeld voorbereidings-
besluit gekoppelde aanlegvergunningenstelsel liggen
vanaf heden voor een ieder te gemeentesecretarie ter
inzage.

Vorden, 1 juli 1981.

De burgemeeste voornoemd,
mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
brengen ter openbare kennis dat in verband met her-
straatwerkzaamheden aan de Brandenborchweg, deze
weg zal zijn afgesloten voor alle verkeer in beide richtin-
gen en wel voor de periode 6 juli 1981 tot en met 24 juli
1981 of zoveel korter of langer dan nodig is voor de uit-
voering van de werkzaamheden.

De omleiding van het verkeer zal naar gelang de voort-
gang der werkzaamheden per wegvak geschieden en
door verkeersborden worden aangegeven.

Vorden, 2 juli 1981.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

DEZE WEEK

Rubberlaarzen
maten 22 t/m 35
in blauw en geel

Prijs slechts 10,-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 — Vorden — Telefoon 1342

Kinderen?
Opgelet!

Schoolboeken, pennen,
inkt, kleurkrijt, potloden,
passers, gum etc.

ALLES HAAL JE

BIJ LOGA

n

WIJ GAAN OP VAKANTIE

Onze zaak is GESLOTEN van maandag 6 juli t/m
zaterdag 18 juli.

Maandag 20 juli gaat de oven weer ar voor
lekkere brood!

Warme Bakker OPLAAI Tel. 1373

MODE TROEVEN
NU OF NOOIT

Veel vakantie aanbiedingen bij

RUURLO

Dames jacks
Heren jacks
Kinder jacks
Nylon „Adidas" jacks
Japonnen en pakjes
Rokken
Polo's voor dames en heren

39,-
69,-

vanaf £wf""

24f 50
29.-
20,-
19.

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf
50

Spijkerbroeken ^ 49,-
Kinderspijkerbroeken va™, 20,-
Speciale aanbiedingen in blouses - truitjes en T-shirts

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO
HS-301EVIDEO
VHS-systeem. Picture Search
Afstandbediening met kabel
1 opname tot 14 dagen
tevoren programmeren
tiptoets- r--irAt- .̂
bediening \*OAW*V

D

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



lekkage?
lekkende goten kunnen
grote schade berokkenen
bel daarom snel uw
vakman op dit gebied

05752-2637

f. Jansen loodgieters bedrijf

l pr bernhardweg 6 vorden.R

Voor het nieuwe schooljaar!!

3 vaks

leren schooltassen

f65,-
HOMXUHUUr

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Herv. kerk Hengelo Gld.
Donderdag 9 juli

ORGELCONCERT
AANVANG: 20.00 UUR

Harry Hamer uit Kampen, or-
gel; Freddy Melgers, Keyen-
borg, trompet.

Adverteren
doet

verkopen!

BMX
Crossfietsen in diverse kleuren en modellen
uit voorraad leverbaar vanaf

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Telefoon 2888 - Hengelo Gld.

320-

•»-'̂ v-'*1»v.'-.'-fc**̂ "mmmlm

Rozijnenbollen!
Vers van de Warme Bakker
bij:

30 JAAR KREIDLER
IN NEDERLAND!

mm

Hengelo Gld. telefoo«D5753-1461
Kreidler trakteert op een feest-pakket van jewelste!
Het topmodel, nieuwste uitvoering
RMC-S, mét toerenteller, mét ori-
ginele clignoteurset, schijfrem en
chroomtank kost in de zomer-
periode juni t/m september 1981

tijdelijk

Fa. SLOTBOOM

't Winkeltje in brood en banket
A.G. SCHURINK
Burg. Galleestr. 22, tel. 1 877

TAPIJTEEINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1 438

Reserveer hem tijdig

MAGAZIJN „DE KLOK"
voor goede inruilmeubelen

Inlichtingen en verkoop:
elke vrijdag van 10-17 uur
zaterdags van 13-17 uur

Koldeweijweg 17, Keyenborg
telefoon 05753-2808 Kets je fit

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pant off eitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Mnotheek Smit
WIN ÉÉN VAN

DE 10
SKSÊG2 FIETSEN

MET De Korenoer
1 J. 9Rnu voor l lBT,̂ i%/

Lekker zelf inmaken met
MISPELBLOM'S
BRANDEWIJN

nu voor AO^>^3

+ gratis recepten

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Rabobank
0129

Ijzersterke staaltjes
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.

Veren kussens
stevig en komfortabel(lisse* Polyether matras: SG 35

met schapenwol afgedekt
80/190 139,- 120/190 210,-
90/190 155,- 130/190 225,-

15,95 per stuk

2 stuks f 29,75VORDEN - TEL 05752) 1381



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 2 juli 1981

43e jaargang nr. 16

Wethouder
W.B.J. Lichtenberg
(CDA) treedt af

Frakties van de Partij van de Arbeid en de VVD alsmede de heer
G. J. Bannink laten en de wethouder en de Vordense jeugd in de
kou staan
Notabene de fraktie van de Partij van de Arbeid die er al sinds jaar en dag in Vorden opnamen dat er iets gedaan moet worden
voor de jeugd in Vorden en die eind vorig jaar instemde om 30.000 gulden op de begroting te plaatsen voor het aanstellen van
een sociaal kultureel werker heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering en de Stichting Cultureel Werk maar bovenal we-
thouder VV.B. . I . Lichtenberg in zijn hemd laten staan. Niet alleen de P.v.d.A maar ook de VVD fraktie en de heer Bannink
(éénmansfraktie).
In het kader van de bezuinigingen wilde de meerderheid van het college de subsidie aan deze Stichting uitstellen. Wethouder
Lichtenberg was het daar niet mee eens en vond dat er 15 mille beschikbaar moet komen om de Stichting de eerste aanloop-
kosten te laten opvangen en een part-time sociaal kultureel werker aan te stellen.

Lichtenberg stelde dinsdagavond dat
wanneer de 15 mille er niet zou komen
hij als wethouder zou aftreden.
Hij hield voet bij stuk want toen de heer
J.F. Geerken (fraktievoorzitter CDA)
voorstelde om de Stichting een éénmali-
ge subsidie toe te kennen van 15.000
gulden en het voorstel door de raad met
7 stemmen tegen en vijf voor werd ver-
worpen trok Lichtenberg zijn konklu-
sies en deelde hij mede dat hij met in-
gang van september de wethouderspor-
tefeuille ter beschikking zal stellen.
("Dan kan eerst iedereen nog met va-
kantie", zo merkte hij op gegeven mo-
ment verbitterd op).

Voor de stemming deed Lichtenberg een
uiterste poging de raad voor zijn stand-
punt te winnen. Lichtenberg: "Ik het
geleerd te roeien met de riemen die ik
heb gekregen. Ik vraag deze 15 mille op-
dat het Sociaal Kultureel Werk met de
voorbereiding van het winterseizoen
professionele hulp kan inroepen. Dit
zou op basis van uur-tarief kunnen. Dit
in overleg en in samenwerking met een
andere gemeente of instelling. Wacht
men hiermede tot oktober dan is voor
het sociaal Kultureel Werk en het
Jeugdwerk deze winter ook weer verlo-

ren en dat acht ik onaanvaardbaard",
zo stelde hij.
Behalve bij de CDA fraktie was dit juist
het hete hangijzer. Op voorstel van de
heer A. Ploeger van de P.v.d.A. vond
de raad namelijk dat het investerings-
schema zoals dat eind vorig jaar werd
aangegeven voorlopig bevroren moet
worden. Met andere woorden zolang in
de ijskast zetten totdat er in het najaar
meer duidelijkheid is omtrent de finan-
ciële positie van de gemeente.
Wethouder Bogchelman rekende voor
dat de gemeente voor 1982 op een tekort
moet rekenen van tenminste 44.000 gul-
den. "En dan krijgen we ook nog een
verlaging van inkomsten uit het gemee-
nefonds", aldus Bogchelman.
Geerken vond evenwel dat het beeld
minder somber is dan geschetst. Met het
voorstel van Ploeger ging hij overigens
wel akkoord met dit verschil dat en de
P.v.d.A., de VVD en de heer G.J. Ban-
nink ook het punt subsidie voor het so-
ciaal kultureel werk tot het najaar willen
aanhouden. Ploeger motiveerde: "Deze
15.000 gulden biedt geen enkel uitzicht
voor de jeugd op langere termijn. In ok-
tober proberen een basis te vinden en
niet éénmalig een noodverband aanleg-
gen".

Wethouder Lichtenberg: "Die 15.000
gulden is nu nodig om dit jaar te kunnen
overbruggen. De jeugd gaat naar kleine-
re kroegjes buiten onze gemeente waar
ook stufs worden gerookt. Vorig jaar
kon er wel vijftienduizend gulden be-
schikbaar worden gesteld voor de kultu-
rele commissie van de Stichting Dorp-
scentrum. Resultaat: een groot fiasco",
aldus Lichtenberg die zich afvroeg of
hier de politiek een rol speelt. De heer
Tjoonk (VVD) gaf duidelijk te kennen
dat een sociaal kultureel werker voor
hem niet hoeft. Wel deed hij een beroep
op Lichtenberg om aan te blijven. "Je
weet nooit hoe de koe een haas vangt",
aldus Tjoonk. De heer G.J. Bannink
was van mening dat de jeugd in deze tijd
best een beetje geduld mocht opbren-
gen. "Toon dat je het ook zonder subsi-
die kunt", aldus Bannink.

• t

De Vordense jeugd was tijdens deze
raadsvergadering in grote getale aanwe-
zig om Lichtenberg morele steun te ver-
lenen. Dat de "afzwaaiende" wethou-
der bij (j^^ordense jeugd geen kwaad
kan doca^Krd bewezen door het spon-
tane appums dat enkele malen opklonk
wanneer Lichtenberg het voor "zijn"
jeugd opnam.

Jammerlijke zaak

In politiek Vorden is het geen geheim dat de fraktie van de Partij
van de Arbeid nu niet bepaald gecharmeerd is van de werkwijze van
de beide plaatselijke wethouders. Bij het begin van de zittingsperio-
de van de raad heeft haar fraktievoorzitter dat publiekelijk niet on-
der stoelen en banken gestoken.
Met name wethouder W.B J. Lichtenberg kreeg het aanvankelijk in
de commissie van Sport & Cultuur zwaar te verduren. Niet allen de
beide afgevaardigden van de P. v.d.A. hadden bergen kritiek ook de
VVD afgevaardigde was met haar kritiek niet mals.
Wethouder Lichtenberg trok zich uiterlijk niet veel van deze kritiek
aan. Hij ging door met zijn beleidsopvatting.
Geleidelijk aan veranderde de stemming binnen de commissie.
Door keihard te werken begon wethouder Lichtenberg toch wel
respekt af te dwingen.
De Vordense Sportfederatie kreeg zijn beslag, er kwam een ontwerp
sportnota etc.

Eén ding lag Lichtenberg na aan het hart. De jeugd van Vorden
moet geholpen worden. Gesteund door zijn fraktie heeft hij ge-
tracht een sociaal kultureel werker naar Vorden te halen. Dit geluk-
te hem voor alsnog niet.
Lichtenberg (,,wat een Lichtenberg in zijn kop heeft laat hij niet
los") bleef knokken. Dan maar een startsubsidie van 15 mille.

Het is betreurenswaardig dat de fraktie van de P.v.d.A. hem giste-
ravond op dat punt in de steek liet, omdat juist de P. v. d. A. in haar
opvatting over steun aan de jeugd op dezelfde golflengte zit als
Lichtenberg.

Toen de wethouder namelijk met aftreden dreigde zag de P.v.d.A.
fraktie kans voor open doet te scoren. Met andere woorden een
goeie mogelijkheid dat Lichtenberg verdwijnt.
Jammer voor hem maar bovenal voor de Vordense Jeugd die nu
flink in de kou is komen te staan.
Dat Lichtenberg zijn portefeuille beschikbaar stelt is niet goed te
praten, maar wel begrijpelijk. De VVD heeft al jaren laten weten
geen voorstander te zijn voor een sociaal kultureel werker. Toen de
zaak dinsdagavond kritiek begon te worden gaf haar fraktievoorzit-
ter blijk niet te begrijpen waar het in feite om ging.

Dat wethouder Bogchelman ook nog riep "Lichtenberg blijf
zitten " zal de aftredende wethouder als een dolk steek in de rug ge-
voeld hebben.

Volgens Lichtenberg had Bogchelman hem namelijk bij de behan-
deling van genoemd kwestie in het college in eerste instantie toege-
zegd hem te zullen steunen!
Ook dorpspolitiek blijkt ondoorgrondelijk.

De Vordense jeugd in grote getale aanwezig ging dinsdagavond met
een akelig naar gevoel naar huis.
„Ze hebben ons behoorlijk laten stikken " hoorde je mompelen. De
kater was groot.

De heer G. J. Bannink
in commissievergadering:
"Heel dom wat wethouder
Lichtenberg wil".
"Wethouder Lichtenberg moet heel
voorzichtig zijn met zijn voorstellen om
de onroerendgoed belasting in Vorden
te verhogen. Heel dom. Gaat de
inwoners van Vorden veel geld kosten",
aldus de heer G. J. Bannink tijdens de
openbare vergadering van de commissie
Algemeen Bestuur. De heer Bannink
deed zijn uitspraak naar aanleiding van
een minderheidsvoorstel van de heer
Lichtenberg om 15.000 gulden
beschikbaar te stellen voor de Stichting
Sociaal Cultureel Werk. Het geld wil de
heer Lichtenberg via een verhoging van
de onroerendgoed belasting "terug
halen". De commissie Algemeen
Bestuur die de financiële positie van de
gemeente onder de loupe nam, repte
verder niet over het voornemen van
wethouder Lichtenberg om zijn
portefeuille beschikbaar te stellen
wanneer hij zijn zin niet krijgt van de
raad.

De wethouder deed deze uitspraak
enkele dagen geleden tijdens een
openbare vergadering van de commissie
sport en cultuur. De commissie
Algemeen Bestuur kon zich achter het
voorstel van het college scharen om wat
betreft het investeringsschema in het
najaar alles nogeens op een rijtje te
zetten. De voorbereidingen voor de
bouw van de sportzaal gaan gewoon
door, aldus burgemeester Vunderink.
Zowel de heer A. Ploeger (P.v.d.A.)
alsmede de heer J. F. Geerken (CDA)
vonden dan men niet al te negatief moet
zijn over de financiële positie van de
gemeente. De heer Geerken: "Er komt
nog een bedrag vrij door de verkoop
van de Medlerschool, terwijl we ook het
overschot van 1980 niet kennen. Over
1979 viel dat toch immers ook mee",
aldus Geer ken.

"De Snoekbaars"
Aan de tweede wedstrijd voor de jeugd-
leden van de hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" namen 28 jongelui deel.
De totale vangst bedroeg 296 centime-
ter.

Rob Oplaat werd eerste met 56 cm; 2.
Gerwin Besselink 39 cm; 3. A. Firing 31
cm; 4. Hans Norde 29 cm; 5. M. Rou-
wenhorst 29 cm. De laatste jeugd-
wedstrijd wordt gehouden op zaterdag l
juli.

Burgemeester M. Vunderink:
"Gemeenten hebben onvoldoende grip
op hun eigen bestemmingsplannen".
De commissie Algemeen Bestuur van de gemeente Vorden heeft zich donderdag-
avond in een openbare vergadering onder andere uitvoerig bezig gehouden met
de vaststelling van het komplan. Tegen dit plan waren in totaal 20 bezwaar-
schriften ingediend waarvan het college adviseert deze niet ontvankelijk te
verklaren.

Vier van de betrokkenen waren op de
commissievergadering aanwezig
teneinde te trachten via een
"inspreekbeurt" de commissie op
andere gedachten te brengen. Het
bezwaarschrift van de heer J. W.
Polman aan de Dorpsstraat 22 werd
ongegrond verklaard omdat het te laat
was ingediend. De termijn was met één
week overschreden. De commissie
zwichtte in grote lijnen voor de
argumenten die burgemeester
Vunderink aanvoerde. "Er moet ergens
een grens worden getrokken. Doen we
dat niet dan scheppen we een
precedent", aldus Vunderink.

Inzake het bezwaarschrift van Helmink
B.V. aan de Zutphenseweg 24 en die van
confektiebedrijf Lammers B.V. aan de
Zutphenseweg 29 werd het college
geadviseerd om nog voor de raads-
vergadering de zaak met beide firma's
door te nemen.
De heer G. J. Bannink vond het in zijn
algemeenheid beter dat het college het
totale voorstel zou aanhouden. "Ga
eerst nog eens'praten met alle mensen
die een bezwaarschrift hebben
ingediend. Het is nu tasten met de natte
vinger", aldus Bannink.

Inzake het bezwaarschrift van de heer
H. J. ter Huerne liet burgemeester
Vunderink doorschemeren dat het
college het moeilijk heeft gehad om wel
of geen bestemming "horeca-bedrijf"

aan het pand op de Dorpsstrat 8 te
geven. ,,We hebben uiteindelijk ter
wille van de rechtsbescherming aan
derden gehandeld", zo stelde
burgemeester Vunderink. Volgens de
heer ter Huerne worden er hier geen
belangen van derden geschaad.

Hij kan nu via de artikel 11 procedure
een aanvraag indienen. Burgemeester
Vunderink die de belangen van de heer
ter Huerne niet wil schaden stelde voor
om aan het college voor te leggen in dit
geval de kosten van de procedure voor
rekening van de gemeente te laten
komen. De commissie kon zich
hiermede verenigen. De commissie zat
overigens behoorlijk met de bestem-
mingsplannen in zijn algemeenheid in de
maag. H. Tjoonk (VVD): "Het
komplan is een allerbelabberdst plan.
We hebben er één en je kunt er niets mee
doen. Tegen iedereen moet je zeggen dit
mag niet en dat mag niet".

De heer J. F. Geerken (CDA): "We
moeten als gemeente zelf meer oordelen
en de stedebouwkundige minder".
Burgemeester Vunderink onderschreef
dit volkomen. "De gemeentes hebben
inderdaad onvoldoende grip op hun
eigen bestemmingsplannen. Het wordt
erg lastig je eigen beleid te voeren. De
invloed van raad en burgers willen we
graag vergroten. Momenteel proberen
we al iets uit met kleinere deelplannen",
aldus Burgemeester Vunderink.

Touwtrekken
Zondag 5 juli zevende H^Biooi gewest
Oost in Zieuwent
Op zondag 5 juli zal in Zieuwent het
.rovende hondstouwtrektoernooi van
gewest Oost van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond worden gehouden.
De organisatie berust bij^fcplaatselijke
vereniging D.E.S. Al in Wniorgenuren
komen de "zware jongens" uit de 720
kg. klasse aan bod. Het leidende
Eibergen heeft slechts een voorsprong
van drie punten op "concurrent" Heure
en de Borculoërs zullen er alles aan doen
dit ongedaan te maken. Twente, dat 60
punten heeft is ook nog niet kansloos.
De Bisons en Bekveld moesten al eerder
afhaken, maar zullen het de favorieten
wel lastig maken.

IN de 560 klasse is Heure onofficieel al
kampioen, bij de jeugd kraaid Bekveld
opnieuw victorie in de A-klasse terwijl
Eibergen in de B-afdeling op rozen zit.
's Middags komt leider Eibergen uit de
640A in actie tegen onder meer de
rivalen Vorden en de Bisons, die echter
geen kans op de titel meer hebben. Dus
een titel-prolongatie voor de mannen
van Jan Groot Wassink. Organisator
DES zal in de 640B alleen op moeten

passen voor het eveneens sterke EHTC
en Eibergen. In de C-klasse is Twente er
bijna en zullen zowel DES - dat nu op
eigen veld zeer explosief is - en Bathmen
daar geen verandering in kunnen
brengen.

In de 640D tenslotte is de strijd nog niet
beslist. Bussloo II heeft de beste
papieren, maar zowel Eibergen als
Oosterwijk I uit Zelhem kunnen uit de
slof schieten, zoals zij in de laatste
toernooien hebben bewezen.

L.R. en P.C. De Graafschap
Pony's:
Op het ponyconcours te Lochem vielen
de volgende combinaties in de prijzen:
Astrid Bergsma met Sonja, 2e prijs B-
dressuur; Hennie Rietman met Sunny
Girl, 4e prijs L-dressuur; Jolanda Slag-
man met Cora, 3e prijs L-dressuur; Rita
Kornegoor met Ella, Ie prijs L-
springen.
Te Borculo werd op 20 juni een selectie-
wedstrijd voor de Gelderse Kampioen-
schappen gehouden. Na een eerste
plaats in de achttallendressuur werd
Vorden in de eindrangschikking als der-
de geplaatst achter de ponyclubs uit
Ruurlo en Geesteren; het achttal van

Lochem werd vierde.
Zondag 28 juni deden enkele ruiters mee
in Barchem. Hier startte een viertal in
de afdelingsdressuur en het behaalde de
tweede prijs. In de L-dressuur behaalde
Alies Oplaat met Carla nog een tweede
prijs.

Paarden:
Te Borculo startte de rijvereniging met
een achttal in de afdelingsdressuur. Bij
het B-springen werd Ina Arfman vijde.
Wim Groot Nuelend was met Norman
tweede bij de L-dressuur en Wim Lense-
link met Meteoor kreeg in de L-dressuur
een derde prijs. Jeanet Kamphuis was
succesvol bij de B-dressuur. Zij werd
met Paulona als eerste geplaatst. In de
eindrangschikking van de gehele dag
plaatste Vorden zich als vierde voor de
rijvereniging uit Geesteren.s

Het achttal deed verder mee in Steende-
ren (20 juni) en Barchem (27 juni). Wim
Lenselink behaalde op beide concoursen
met Meteoor een eerste prijs in de L-
dressuur. Ina Arfman werd tenslotte in
Barchem ook nog 6e in het B-springen.

Geslaagd
Aan de Streekschool voor beroepsbege-
leidend onderwijs te Zwolle slaagde
voor het diploma Grafisch Technicus
(offsetdrukker) de heer R.H. Hendrik-
sen uit Ruurlo. Hij werd opgeleid door
drukkerij Weevers b.v. te Vorden.

• GESLAAGDEN
Onderstaande leerlingen van de R.K.
school voor Techniek en Ambacht, te
Borculo slaagden voor hun eindexamen.

Mechanische Techniek:
T. Weernink, Barchem; G.D. ten Bok-
kel, Ruurlo; H. Dijkman, Ruurlo;
G.A.M. Ernst, Ruurlo; J.W.B. Kasteel,
Ruurlo; A.B. Leuverink, Ruurlo; D.
Pardijs, Ruurlo; M. Pardijs, Ruurlo;
A.J.J. Roelofs, Vierakker; V.H.J.
Dostal, Vorden; R.W. Eulink, Vorden.

Bouwtechniek, diff. timmeren:
P.J.F. Loskamp, Barchem; A.H.J.M.
Gieling, Hengelo G.; I.J.M. Klein Gol-
dewijk, Mariënvelde; M.A.M. Klein
Goldewijk, Mariënvelde; H.J. Ligten-
barg, Mariënveld"; R.B.M. Reu kers,
Mariënvelde; B.W.M. Storteler, Ma-
riënvelde; W.M. Zieverink, Mariënvel-
de; B.W. Hakken, Ruurlo; B. Stege-
man, Ruurlo; J. Stegeman, Ruurlo; R.
Stegeman, Ruurlo; H.E. Zieverink,
Ruurlo; J.H.M. Schotman, Vorden.

Bouwtechniek, diff. metselen:
A.A. Burghout, Hengelo G; A.J.M.
Roelvink, Hengelo G; A. Rondeel,
Hengelo G; W.H.J.M. Rondeel, Hen-
gelo; W.J.M. Bos, Vorden; G.J.
Buunk, Vorden; H.A.S. Heuvelink,
Vorden; P.W.A. Wiggers, Vorden.

Bouwtechniek, diff . schilderen:
J.J.M. Sesink, Hengelo G; M.W.F.
Olyslager, Mariënvelde.

Algemene Consumptieve Techniek:
J.H. Oortgiesen, Hengelo G; H. Lefe-
rink, Ruurlo.

Consumptieve Techniek, diff. Brood en
Banket:
I.J.G. Hendriksen, Ruurlo.

Bruidspaar moest naobers tracteren op een borrel

Toen Jan Kornegoor uit de Wildenborch en zijn bruidje Annie Twelhaar vorige week het huwelijksbootje in wilden stappen,
werden zij onderweg plotseling aangehouden.
De naobers hadden vlak bij het ouderlijk huis van de bruidegom nabij Leunk de weg naar het gemeentehuis versperd met een
versierde slagboom. Eerst nadat zij aan het traditionele gebruik om een borrel te schenken hadden voldaan, mocht het
bruidspaar doorrijden.



KNOV afdeling Vorden in open
brief aan de Raad: "Keur het
komplan af"
In een open brief aan de leden van de gemeenteraad te Vorden verzocht de afde-
ling Vorden van de KNOV om het komplan niet goed te keuren.
"Wanneer U het komplan zonder meer aanvaard, dan remt U elke ondernemer
zijn mogelijkheden af; nog sterker gezegd U stemt tegen een economisch onderne-
mersbelang. En wilt U die verantwoording nemen", zo vraagt het KNOV aan de
raad.

De heren B.H.J. de Regt en W. Polman
die de brief namens de KNOV hebben
ondertekend willen graag een artikel in
het komplan opgenomen, waarbij het
college recht heeft om ongewenste on-
dernemersbelangen zonder tussenkomst
van G.S. direkt te kunnen behandelen
en daarover direkt te kunnen beslissen,
daarmee recht doend aan de eigen ge-
meentelijke bevoegdheden. "Dat de ste-
denbouwkundige een dergelijk artikel
niet in het komplan heeft opgenomen,
lijkt ons erg voor de hand liggend. G.S.
wil nou eenmaal een vinger in de pap
hebben, terwijl wij een flexibel aan te
passen plan willen", aldus de heren de
Regt en Polman. In welke vorm dit arti-
kel nog aan de orde zijnde problemen,
zou alsnog van gedachten kunnen wor-
den gewisseld, door de beslissing over
dit plan enige maanden uit te stellen",
zo meent het bestuur van de afdeling
Vorden van de KNOV.

Wat de briefschrijvers wel het meest
dwars zit is het feit dat er zeven jaar aan
het komplan is gewerkt en dat er nu een
boekwerk is ontstaan, vol met regels en
voorschriften met wat niet kan en wat
niet mag.
"Dit is nooit de bedoeling van de Kom-
plan Commissie geweest want van hun
zijde is juist aangedrongen op een han-

teerbaar en werkzaam plan. In dit plan
blijken talloze voorschriften te zijn
geslopen, waarvan de Komplan Com-
missie totaal geen weet heeft gehad, laat
staan daarop enige invloed heeft kun-
nen uitoefenen. In dit plan worden juist
de ondernemers beknot in hun expansie-
mogelijkheden en dit is toch één van de
meest essentiële pijlers waarop een on-
derneming moet kunnen draaien.
Binnen het komplan is een direkte aan-
passing nauwelijks mogelijk. Alles ligt
vast op papier en enige beslissingsmoge-
lijkheden binnen het gemeentelijk appa-
raat zijn bijna niet mogelijk, terwijl wij
het gevoel hebben, dat ook binnen de
gemeente meer eigen bevoegdheden
wenselijk worden geacht. In veel geval-
len kan alleen een beroep worden ge-
daan op artikel II van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.

En U weet net zo goed als wij, dat dit
veel tijd en geld kost", aldus het bestuur
van de afdeling Vorden der KNOV.
Tot slot spreekt het KNOV in haar open
brief aan de raad de hoop uit dat de lus
die de ondernemers toch al om hun nek
hebben, niet verder wordt aangehaald.
Het komplan werd dinsdagavond in de
openbare gemeenteraadsvergadering
van Vorden worden behandeld.
Zie elders in dit blad.

Raad Vorden stelde komplan
vast
Met de heren G.J. Bannink (eenmansfraktie) en de heer H. Tjoonk (VVD) als te-
genstemmers stelde de raad van Vorden dinsdagavond het komplan vast. Tegen
dit komplan waren een aantal bezwaarschriften ingediend die door de raad als niet
ontvankelijk werden verklaard.
Voor het geval Helmink werd wel een oplossing gevonden, terwijl ook het be-
zwaarschrift van de firma Lammers positief werd gehonoreerd. De heer ter Huer-
ne kreeg ook steun van de raad zij het dat hij opnieuw een verzoek moet indienen
volgens de artikel II procedure.

De kosten hiervan zullen door de ge-
meente worden gedragen omdat één en
ander hoort bij de vaststelling van het
komplan. "Wij zullen in deze kwestie
als college spoed betrachten", aldus
Burg. Vunderink.
Op verzoek van de raad zal getracht
worden alsnog een bepaling in het kom-
plan te laten opnemen, waarin meer be-
voegdheden voor het college worden
omschreven.
"Ik weet niet of de hogere overheden dit
verzoek zullen honoreren", aldus Bur-
gemeester Vunderink.
Hij voegde hieraan toe dat men in het
verleden ook al eens pogingen had on-

dernomen om bestemmingsplannen
flexibeler te maken. "Wij kregen toen
steeds nul op het rekest", aldus Vunde-
rink.

Tijdens deze vergadering werd mej. W.
Rietman benoemd tot ambtenaar van de
burgelijke stand. Behalve de CDA, die
tegenstemde, besloot de raad om sym-
bolisch 5000 gulden te geven voor het
overdekte zwembad te Zutphen. Bij
monde van de heer B. van Tilburg
(P.v.d.A) sprak de raad er zijn voldoe-
ning over uit dat er een oplossing is ge-
vonden voor het stationsgebouw.

KNIPTIP
Boeken lezen over fotograferen
en filmen... dat is leren van de
meesters in het vak.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Umdat t'r tegeswoordug nogal 's aktiegroepen zich tegen de jach op volle
soorten wild afzet, wo'k van die jach wel 's wat meer afwett'n. 't
Reagenen zondagmargen toch olde wieve, dat was un mooie geleagenheid
umme bi'j Knienen Willem achter de deure hen te kiek'n. Den wet jao
onmundug volle van de jach en van 't streupen en hee wol mien dat ok
met alle plezier uutlegg'n. "Kiek," zeg e, "i'j heb veur en tegenstanders
van de jach, de jagers, die bunt t'r veur, de haazen en kniens, die bunt t'r
tegen. Op un paar beunhaazen nao, die kan 't niks schealn, die blieft toch
altied buuten schot. Heel belangriek bi'j de jach bunt de drievers, dat
bunt luu die deur de jagers 't bos wod inestuurd. 's Aovunds, at de jach is
afeblaozen wod eers 't geschott'n wild eteld en dan de drievers. Want
ieder schot is natuurluk gin haaze. Angeschott'n wild kump gelukkug neet
volle veur, angeschott'n jagers wel, die legt te vake an.

Het geweer van 'n jager is enkelloops of dubbelloops, de jachhond is
enkel loops as de tied t'r riepe veur is. De jagers bunt te vedeil'n in vier
soorten:
A. Broodjagers, dat bunt warme bakkers met de jachakte.
B. Rokkenjagers, dat bunt heite bakkers zonder jachakte.
C. Zondagsjagers, dat bunt bakkers die deur de wekke gin tied heb.
D. Straaljagers, dat bunt geels gin bakkers.
'n Heel veurnaam dich is de veere op 'n hoed van de jager, daoran kan e
zeen uut wat veur 'n hook de wind waait, 'n windveere dus. 'n Jager met
een slech oge kan röstug schiet'n, want as hee richt mot e toch een oge
dichte kniep'n. 'n Jager met twee slechte ogen mag ze ok wel beide too
doen.

D'r bunt un hoop luu die 't veschil neet wet tussen un kleidoeve en un
holtdoeve, now 'n enen is van klei en 'n anderen is neet van holt. Bi'j de
endenjach wod vake gebruuk emaakt van un lokende, da's un ende die
zien hele femilie oaver lot komm'n umme ze d'r bi'j te lappen. De jager
kent veschillende soorten jachpatronen: groff'n hagel, fienen hagel en St.
Hubertus. Uut waffen hook 't waait is ok arg veurnaam, as 'n jager
zichzelf eerder kan roek'n as dat 't wild dat kan steet de wind glad
vekeerd.

't Kenmerk van 'n haaze is dat hee springt en van 'n knien dat e huppelt,
de meesten die in un bontjas van een van dizze twee loopt die tippelt, 't
Zogenaamde donderjagen hef met jagen niks te maak'n wat natuurluk
neet wil zeggen dat jagers neet kont donderjagen maor dat wisse i'j luu al
wel bi'j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman.

Kranenburgers pikken het
niet meer

Aktiegroep Kranenburg JU Kr r l

De bewoners van de Kranenburg pikken het niet langer dat er nog steeds geen snelheidsbeperking komt op de Ruurloseweg.
Deze rijksweg (van Vorden naar Ruurlo) splijt de Kranenburg als het ware in twee gedeelten: aan de ene kant de basis- en kleu-
terschool, kerk, klooster en een aantal woningen, aan de overzijde de eigenlijke kern van de buurtschap met bebouwing aan
Eikenlaan, de Banenkamp en de terreinen van s.v. Ratti.
Vanaf 1962 zijn op deze rijksweg al negen ongevallen met dodelijke afloop te betreuren en vele tientallen gewonden. Vanaf de
oprichting van de buurtvereniging Kranenburgs Belang nu bijna twintig jaar geleden, is er elk jaar weer gepraat over deze snel-
heidsbeperking, maar het is "vechten tegen de bierkaai". Naar rijkswaterstaat, het ministerie, veilig verkeer, gemeente en an-
dere instanties gingen tientallen brieen om aan de gevaarlijke situatie een einde te maken. Zelfs op de in januari jl. gehouden
jaarvergadering is op vragen van inwoners over de situatie van de rijksweg ten aanzien van de snelheidsbeperking door de
voorzitter alleen gezegd, dat er op brieven van 1979 en 1980 geen antwoord was gekomen.

Verschillende buurtbewoners hebben nu
de koppen bij elkaar gestoken en beslo-
ten een Aktiegroep Kranenburg 50 km
op te richten.
Men wil a. in eerste instantie proberen
om door middel van overleg op de rijks-
weg (kom K«jienburg) een snelheidsbe-
perking va^Jfjftig kilometer te verkrij-
gen. Dit liever dan onvermijdelijke ak-
ties. In dit kader zijn aangeschreven: 1.
de rijkswaterstaat; 2. Veilig Verkeer Ne-
derland afdeling Oost; 3. Veilig Verkeer
Vorden; 4. gemeentelijke politici.
b. Door d«Keschakelde politici is ge-
vraagd om^reer informatie voordat zij
eventueel iets kunnen ondernemen.
c. Van rijkswaterstaat is nu door de ak-

tiegroep een schrijven ontvangen, dat de
brieven van 1979 en 1980 met hun advies
naar de directeur-generaal van rijkswa-
terstaat te Den Haag zijn gezonden, met
de toezegging binnenkort hierop een
antwoord te kunnen verwachten (plm. 5
weken). ^^
Inmiddels heeft Kranenburg^Klang (de
buurtvereniging) een schrijven ontvan-
gen van Den Haag, maar met de inhoud
hiervan is men het helemaal niet eens.
Den Haag stelt onder meer dat men
geen borden van 50 kilomet^^il plaat-
sen, daar dit teveel verv^^wig zou
scheppen. Verder beweert men dat de
laatste drie dodelijke ongevallen niet
door inhalen zou zijn gebeurd. Volgens

de aktiegroep is dit een "dooddoener",
men rijdt - op het lange rechte eind rich-
ting Ruurlo veel te hard; soms met snel-
heden van ver over de honderd kilome-
ter en dan nog inhalen ook.
Om hun akties nog meer bekendheid te
geven heeft Kranenburg 50 km, stickers
laten vervaardigen in de vorm van een
verkeersbord met de tekst Aktie Kra-
nenburg 50 km. Deze zijn bij de fa. Sue-
ter en' de fa. Schoenaker te koop. Men
hoopt langs democratische weg einde-
lijk met de betreffende instanties tot een
oplossing te komen. Help dit niet dan is
het niet uitgesloten dat wij hardere ak-
ties gaan ondernemen, aldus een woord-
voerder van de aktiegroep

Straatfeest buurtvereniging "De Haar'
Op zaterdagmiddag 27 juni j . l . was voor de kinde-
ren van de buurtvereniging "De Haar" weer de
jaarlijkse feestmiddag. Dit haar werd dit jaarlijkse
kinderfeest weer eens, net als het eerste jaar, op
straat gevierd. Om 12 uur werd door enkele leden
van de buurtvereniging begonnen met het afzetten
van een gedeelte van de Haar en het opbouwen en
versieren van dit feestterrein. Het geheel was erg
leuk en zeer smakelijk aangekleed met o.a.
ballonnen, slingers, pannekoekkraam,
limonadekraam, enz. enz. Binnen deze afzetting
werden diverse spelen georganiseerd waaronder
een hindernishaan met water overbrengen, visspel,
voetsporen race, bugooien, beblinddoekt lopen
via hindernissen, sjoelen enz. en een echte disco
wedstrijd.

Om 2 uur begonnen de kinderen met de
spelen. Er werd individueel en in
groepen gespeeld. Tussen de spelletjes
door werd getrakteerd op limonade en
snoep. In totaal deden 33 kinderen aan
dit straatfeest mee. Voor het opbouwen,
het begeleiden van de spelletjes en het
bakken van pannekoeken waren 15
ouders ingezet. Na de spelletjes werd
begonnen met de disco wedstrijd
waaraan 28 kinderen deelnamen. Voor
de deskundige jury, onder leiding van
de heer Bos, was het een moeilijke keuze
om uit deze dansende jeugd, die
allemaal het disco dansen kennelijk

Disco-kampioen
van "De Haar"
Renate Schmitz

onderdeel "pannekoeken eten".
Gezamelijk, ouders en kinderen,
werden dan ook 120 van deze, door de
baksters uitstekend gemaakte schijven,
naar binnen gewerkt.

Rond kwart over 5 toen alle magen
gevuld waren kreeg ieder kind nog een
cadeau en een zakje snoep. Tot slot
bedankte de voorzitter, de heer R.
Schmitz, alle kinderen voor hun
sportieve deelname en de ouders voor
hun geweldige inzet en het werk van die
middag. Na deze dankwoorden van de
voorzitter was dan ook dit zeer
geslaagde straatfeest ten einde. Iedereen
ging daarna dan ook, moe, maar
tevreden naar huis. Vanaf deze plaats
wil het bestuur van de buurtvereniging
"De Haar" een dankwoord
overbrengen voor de medewerking van
plaatselijke politie en de gemeente
Vorden.

goed onder de knie hadden, een winnaar
te kiezen.

Uiteindelijk na een moeilijke beslissing
van de jury, werd Renate Schmitz disco-
kampioen van "De Haar" zij kreeg
hierbij, met wat toepasselijke woorden
van de heer Bos, een disco-trofee
overhandigd. Bij de kleintjes tot 5 jaar
was Atie Chotkan de orgineelste en
kreeg een disco herinnering. Om kwart
voor 5 begon men met het laatste

KNIPTIP

Foto's onthouden wat
mensen vergeten.
Daarom worden er
zoveel kinderfoto's
gemaakt.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koersolman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

KNIPTIP Huisdieren zijn 0
filmsterren. Laat ze
daarom een belang-
rijke rol spelen in
de film van uw leven

Probeer het eens met zaad
Voor wie van een mooie bloeiende plant
in de tuin houdt die gemakkelijk te kwe-
ken is, is het nu de tijd om Gypsophila
te z a a i e n . Zeg maar gewoon
"gipskruid" of "sluierkruid" tegen de-
ze decoratieve rijkbloeier. Er bestaan
twee soorten de eenjarige en de overblij-
vende soort. Hun zondagse namen zijn
Gypsophila élegans en Gypsophila pani-
culata.
De naam geeft met "gips" al aan dat de
plant graag een kalkrijke grond heeft .
Wanneer we de éénjarige nu direct op
zijn plaats in de tuin zaaien, zult u, af-
hankelijk van wat u gekozen heeft van
juni tot september kunnen genieten van
een pracht van witte of rose bloemen.
Gipskruid leent zich bovendien uitste-
kend voor snijbloem en blijft in een
vaas lang een feestelijk gezicht. Het uit
Klein Azië en de Kaukasus komende
plantje wordt 40 tot 50 cm hoog.
De vaste plant, het "sluierkruid" zaaien
we in de nazomer en deze wordt in het
late najaar op zijn plaats gezet. De ko-
mende en nog vele volgende zomers is
het een prachtig fijn witbloeiend gewas
van ongeveer l meter hoog en l meter
doorsnee. Ook als droogbloem is de
Gypsophila paniculata zeer geliefd.

Boerenbruiloft met
''de Knupduukskes"
In het kader van het VVV zomerpro-
gramma wordt er donderdagavond 9 ju-
li weer de traditionele boerenbruiloft ge-
houden, welke georganiseerd wordt
door de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" met medewerking van de
boerenkapel, "De Achtkastelendar-
pers".

De bruidegom vertrek met zijn ouders
vanaf de Stationsweg 6. Vervolgens gaat
men per kleedwagen en landauer naar
de Komvonderlaan 6 waar de bruid met
haar ouders wordt opgehaald. Vooraf-
gegaan door de brulfteneugers gaat de
stoet naar het oude Gemeentehuis
(Dorpscentrum) waar in de oude trouw-
zaal het huwelijk zal worden voltrokken
tussen Marinus van Enzerink en Frida
van de Peppelbrugge. Na de huwelijks-
voltrekking gaat het bruidspaar, boe-
rendansers en boerenkapel naar de
boerderij het Schimmel waar het feest
op de prachtig versierde deel zal worden
voortgezet.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijfavond Amesty International.

7 juli zwemvierdaagse in zwembad "In
de Dennen"

8 juli zwemvierdaagse in zwembad "In
de Dennen"

9 juli zwemvierdaagse in zwembad "In
de Dennen"

10 juli zwemvierdaagse in zwembad "In
de Dennen"

11 juli zwemvierdaagse in zwembad "In
de Dennen"

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

17 juli Volksfeest Delden
18 juli Volksfeest Delden

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

15 sept Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 nov. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
15 dec. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.



v ah a
prima kwaliteit

HOESLAKENS
diverse kleuren
o.a.: bleu, geel en bruin af m. 90 x 190

bijpassende
60 x 70 cm.

SLOPEN

•tA

2 stuks voor...

kinder denim

SPIJKER-
BROEKEN slechts

stoeisterke kwaliteit

ZOMER
JAPONNEN

vele modellen
o.a. halter
en smock

HEREN ZAKDOEKEN

BADLAKENS

BABY BOXPAKJE

rPLAWS

KINDER SOKJES

BADOOEKJES

WASHANDJES
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NIEUWSTAD VORDEN

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309b.g.g. 1335.

GEVELREINIGING
IMPREGNEREN ALLE COAHNGS

KELDERS VWTERDCHT MAKEN

MOBIEL GWTSTR ALEN

Gratis proefstuk en prijsopgave

Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1 335 of 05750 - 1 7543

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

Koor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Gevraagd: kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo. Opgeven 's
maandags voor 10 uur.
Telefoon 05753-1728

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
—j- direct

1:1, naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J .W.TEIMKATE
Zutphenseweg 2, Vord;
Unieke 1-dag-service

Ouderwets lekkere

BOLUSSEN
Steeds vers bij:

't Winkeltje in brood en banket
A.G. SCHURINK
Burg. Galleestr. 22. tel. 1877

Te koop wegens overkom-
pleet: z.g.a.n. wandmeubel,
eiken-glazen deurtjes.
Brinkerhof 95, tel. 2634 na
18.00 uur

1 Vespa ds.brommer, 1 Ra
leigh + 1 Union trimfiets, 10
versn. 1 jongens- + 1 meis-
jesfiets 8 jr. Diverse gebr. da-
mesfietsen, 1 tandem, 1
stencilmachine.

Tweew.bedrijf Tragter
Zutphenseweg — tel. 1256

Te koop: nieuwe aardappe-
len. Parel.
G.J. Steenblik, Nieuwenhuis-
weg 4, Vorden

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, telefoon 05752-6876

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te huur in Vorden: woonruim-
te met garage, f 225,- per
maand.
Brieven onder nr. 16/1

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783



\kste handbagage
voor vakantiegangers.

Reischeques
Reisverzekeringen
Buitenlands gel

BONDSSPAARBANK
met kantoren te:

Vorden, Ruurlo, Barchem.

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

MedUxr - Tel. 6684

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balkant
Tevens mobiel gritstraWn Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b. g. g. 1335.

kinder
SHORTS

IN ALLE MODEKLEUREN

adviesprijs 19,95

dames
SWEATERS

adviesprijs 59,-

DEZE
WEEK 12,50

KNALLER
VAN DE

WEEK 19,95

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

SLAAPZAKKEN
1600 GRAM VULLING

DIVERSE DESSINS

adviesprijs 55,-

kinder
SWEATERS

adviesprijs 29,95

DEZE
WEEK 18,95

TOPPER
VAN DE

WEEK 47,50

BEDRUKTE

kinder T-shirts
DEZE

WEEK

Dancing Concordia * Disco-Bar Invention

PROGRAMMA TIJDENS DE

HENGELOSE KERMIS
DISCO-BAR INVENTION

Woensdag 8 juli

THE SHED BAND (v/h Shed Libation)

Vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12 juli geopend vanaf
20.00 uur.

DANCING CONCORDIA

Zaterdag 11 juli

ONZE ACHTERHOEKSE TOPFORMATIE

TAKE IT EASY
Zondag 12 juli

BEKEND VAN RADIO EN TV

NEW FOUR

Dancing Concordia * Disco-Bar Invention

HUSQVARNA
cirkelmaaier met grasbak

BLACK & DECKER
cirkelzaagmachine

1200 Watt, zaagdiepte 63 cm

•., 248,-
STRIJKPLANK
BRABANTIA
van 49,50 voor 42,50

TUIN-
LANTAARN

8,95

bareiidsen
Zutphenseweg 15, Vorden

KNIPTIP

Vaders zijn veel te
vaak foto-doe-het-
zelvers. Laat haar
toch ook eens foto-
graferen.

KNIPTIP |
Eigen kleurenfoto's
ontwikkelen en af-
drukken? Leuk werk
en niet moeilijk.

KNIPTIP

Breng een kleurenfilm,
als-ie vol is, metéén
naar uw fotovakman!
De (kleur)kwaliteit van
belichte films wordt er
namelijk op de lange
duur niet beter op.


