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In aanwezigheid van een aantal genodigden werd in Vorden het textiel-di-
stributiecentrum Vriesbuur geopend. Onder de aanwezigen onder ander
het voltallige college van B& W van Vorden. De opening geschiedde door de
president-direkteur de heer J.H. de Jong die voor deze gelegenheid Me-
vrouw G.C. Emsbroek-Klinkenberg als gast had uitgenodigd. (Vriesbuur is
namelijk gevestigd in de voormalige Empo Rywielenfabriek).
Vriesbuur ressorteert onder de Ne- kels financieel aantrekkelijk is.
dac-Sorbo groep. De nieuwe werk-
maatschappij van dit concern is de
voortzetting van Vriesbuur, een be-
drijf dat 150 jaar lang in Amsterdam
was gevestigd. In 1981 kwam de/e on-
derneming in financiële problemen,
waarna het bedrijf in 1982 door de Ne-
dac-Sorbo groep werd overgenomen.
De a k t i v i t e i l e n van Nedac-Vriesbuur
richten zich op het leveren van huis-
h o u d t e x t i e l aan de Nederlandse de-
tailhandel.
Volgens de d i r e k t i e voor/iet het distri-
b u t i e c e n t r u m in een grote behoefte
omdat het heel k l e i n e par t i jen kan le-
veren wat vooral voor de kleinere win-

Aan het d i s t r ibu t iecen t rum is inmid-
dels ook een verkoopmaatschappij
voor de levering van tex t ie lprodukten
aan de groothandel en de horeca toe-
gevoegd.

Dit centrum heeft de naam Sibotex
B.V. gekregen. De direkties van beide
maatschappijen zijn optimistisch over
de ui tbreiding. Er wordt onder meer
gedacht aan verkoop in België.
Tijdens de officiële opening werd de
direkt ie bij monde van de heer H.B.J.
Winkeler een geschenk overhandigd
namens het voltal l ige personeel van
de B.V.

Invalidenopstapplaats volgens
N.S. geen haalbare kaart
De heer E. Brandenbarg (WD) werd woensdagavond in de commissie
Openbare Werken medegedeeld dat de Spoorwegen niet voornemens /yn
een invalidenopstapplaats op het perron in Vorden te creeëren. Volgens di-
rekteur gemeentewerken de heer Hendriksen zullen de kosten 50.000 gul-
den gaan bedragen en daar voelt de N.S. niets voor.
Onder meer kwam als argument naar verhogen of een verri jdbaar p l a t eau
voren dat het perron bij het station te aan te brengen. En dat kost teveel", al-
laag is. "Dan is de keus of het perron te dus de heer Hendriksen. Wethouder

Geerken deelde daarop mede dat de
gemeente dergelijke kosten evenmin
voor haar rekening kan nemen zodat
het er naar uit ziet dat er voor invalide
mensen op het perron te Vorden geon
speciale voorzieningen zullen worden
getroffen.

W.B.J. Lichtenberg (CDA):
"Trefproefvoorzieningen
bij het kruispunt bij Eskes"
Naar aanleiding van een voorstel van
het college een krediet beschikbaar te
stellen voor het treffen van veilig-
heidsvoorzieningen op het kruispunt
Rondweg/Baakseweg wees de heer
W.B.J. Lichtenberg (CDA) op de ge-
vaarlijke s i tuat ie bij het k ru i spun t na-
bij café Hskes. Hij stelde voor daar ge-
durende een jaar proeven te nemen
door onder meer het zware verkeer
om het dorp heen te leiden. Ook zou
volgens Lichtenberg overwogen kun-
nen worden om de Stationsweg een
jaar af te /.ellen. Hij benadrukte wel
dat de proeven niet al te duur moeten
zijn. WDer Brandenbarg sloot zich
bijde woorden van Lichtenberg aan.
Verder wees de heer Lichtenberg op
een perspublicatie waarin gewe/en
werd op een vrijstellingsverordening
voor rundveebedrijven. Wethouder
Geerken zegde toe dit in het college
aanhanig te zu l len maken.
De heer E. Brandenbarg verzocht de
wethouder een onderzoek te laten in-
stellen naar de Deldensebroekweg,
Schutlcstraat, Kruisd i jk en de Baakse-
weg. Volgens Brandenbarg moet hier
hoognodig wat aangedaan worden.
Gemeentewerken /al dil onder/oe-
ken en blijken of er mogelijkheden
tot verb^Bhng zijn.

Wethouder Geerken:
"Commissieleden behoren bij
belan^ke agendapunten
aanwezig te zijn "
In de commissie sport en cultuur
kwam woensdagavond onder meer
het voorstel van hel college ter sprake
om de SKW een extra subsidie van
f 7500,- toe te kennen. Wethouder J.F.
C j eerken (CDA) betreurde het dal bij
/ u lk soort belangrijke /.aken de com-
missie niet voltallig is. P. v. d. A. com-
missielid A.J. Stoltenborg was name-
lijk bij kennisgeving afwezig. Hier-
door kon de commissie geen duidel i jk
oordeel geven want mevr. M. Aart-
sen-den Harder (CDA) was voorstan-
der van het verlenen van de extra sub-
sidie, terwijl E. Brandenbarg (WD)
fal ikanl legen was. Brandenbarg vond
verhogen van subsidies in deze tijd
niet acceptabel en bovendien worden
andere verenigingen tekort gedaan.
Mevrouw Aartsen was van mening
dat de SKW de kans moet krijgen zich
nog beter te profileren. "Wat wij wil-
len is een halve beroepskracht en deze
niet altijd gebonden aan 30.000 gul-
den". Mevrouw Aartsen was van me-
ning dat de SKW in het kader van de
jeugdwerkeloosheid nog veel goed
werk kan doen. Wethouder Geerken
vond dat het rendement van het werk
van de SKW niet in geld is uil te druk-
ken. "Ik vind het een taak van het ge-
meen tebes tuur dil werk te ondersteu-
nen en ik wil graag optreden als een
soort verbindingsman lussen hel be-
s tuur van de SKW en de burgerij".
Bas de Bruin, sekretaris van de SKW,
zij t i jdens het inspreken dat wat be-
treft de sociaal kultureel werker, het
gemeentebestuur van Vorden en het
bestuur van de SKW een gezamenlij-
ke verantwoording hebben.

Uitwisseling
Jong Gelre
enKPJ
Het afgelopen weckend hield Jong
Gelre afdeling Vorden een uitwisse-
ling met de K. P. J. uit Raamsdonkveer.
Vrijdagavond arriveerden 20 perso-
nen bij famil ie Abb ink aan de Kruis-
dijk, waarna de jongelui bij de diverse
gastgezinnen werden ondergebracht.
Zaterdagmorgen werd een bezoek ge-
bracht aan de mosterdfabriek te Does-
burg, waarna er 's middags een fiet-
spu/./eltocht langs de kastelen werd

gehouden. De groep van Erik Knoef
behaalde de eerste plaats met 58 straf-
pun ten . De groep Ab Steenblik won
de poedelprijs, 's Avonds was er bij de ,
familie Abbink een barbecue.
Zondagmorgen ging het gezelschap in
Ruur lo klootschieten. Het team van
Jan Hendriksen, Diana Avendonk,
Henk Fokkink en Hans Wesselink
kwam als de grootste klootzak te voor-
schijn.
De beide klootzakken bleken Tony de
Bont, Hermien Tiessink, Rina de
Bruin en Eric Nijenhuis te zijn.
's Avonds vond er een afscheidsmaal-
tijd bij "de Herberg" plaats, waarna de
gasten uit Raamsdonkveer tegen mid-
dernacht huiswaar ts t rokken. Het is
de bedoeling dat in het weekend van
9-10-11 september een tegenbe/oek
aan Raamsdonk wordt gebracht. De
uitwisseling van Jong Gelre was te-
vens de laatste ak t iv i l e i l voor de va-
kant ie .

De agenda na de vakantie ziet er als
volgt ui t : 23 j u l i wadlopen; 7 augustus
d'n Oost'n rit; 9 t/m 12 augustus ficts-
vierdaagse; 20 augustus provinciale
sportdag; 27 augustus agrarisch pro-
vinciale wedstrijddag; 3 september
klootschietwedstrijden.

Koffie na de kerkdienst
In de zomer-maanden, te beginnen
a.s. zondag 3 j u l i , is er n a d c morgen-
kerkdienst in de Hervo^Me Dorps-
kerk te Vorden gelegenheid voor gas-
ten en gemeenteleden om met elkaar
koffie te dr inken in "de Voorde", gele-
gen naast/achter de Dorpskerk, Kerk-
straat 15. ^^
Voor de jeugd is er ook^^l een fris-
drankje.
Iedereen is na de dienst welkom in het
genoemde gemeente-centrum "de
Voorde" vanaf a.s. zondagmorgen 3
juli . Deze dienst zal met enkele wijzi-
gingen in grote lijnen overeenkomen
met de gehouden dienst in de Wilden-
borchse Kapel op zondag 12 j u n i j.1.
Handel ingen 4: 19,20.
Is de Kerk "politiek" betrouwbaar? In
Polen, na het bezoek van de Paus? In
het Westen? Wat is burgerlijke/chris-
te l i jke ongehoorzaamheid? Kan en
mag dat ooit of nooit? Enkele ge-
meenteleden vonden dal-de-genoem-
de-dienst-ook-wel-in-de-Dorpskerk-
gehouden-kon-worden. Vandaar!

Avond-Jeugddienst
A.s. Zondagavond zal er een avond-
jeugddienst gehouden worden in de
Herv. Dorpskerk.
In deze dienst hoopt voor te gaan Ds.
D. Pisser uit Eefde, terwijl medewer-
king zal worden verleend door Het
Vordens Mannenkoor.
Er wordt dit jaar geen kampvuur-
dienst gehouden. In de plaats daarvan
komt deze avond-jeugddienst in de
Dorpskerk, a.s. zondagavond 3 jul i . Ie-
dereen is er har te l i jk welkom.

Concert
in de Dorpskerk

Deze week donderdagavond 30 jun i
geeft Rudi van Straten (orgel en clave-
cymbel). een concert in de Vordense
Dorpskerk, samen met het Zutphens
Barok-ensemble. De toegang tot de
kerk is via de toreningang. Daar, on-
derde toren, zijn ook de toegangskaar-
ten/programma's tegen vergoeding
verkrijgbaar.
Het belooft een mooi concert te wor-
den m.m.v. Lida Dekkers, sopraan;
Hendriëtte Bakker, blokflui t ; Petra
Enzl in , b lokf lu i t en Rudi van Straten,
orgel en clavecymbel.
Na het concert is er koffie in "de Voor-
de".

Opbrengst kollekte
De kollekte, gehouden na het concert
op woensdagavond 22 j u n i j.l. in de
Dorpskerk, heeft opgebracht het
prachtige bedrag van f778.25. Alle ge-

Port betaald
Port ruiye
kantoor Vorden

vers/sters zeer hartelijk dank. De kol-
lekte is bestemd, zoals bekend ge-
maakt is, voor alle bijkomende kosten
van dit concert en het bezoek van de
gasten uit Mc. Pherson. (Publiciteit,
porto-kosten, stencilwerk, koffie en
thee, koorkosten enz.) In overleg met
de heer G. Bogchelman, voorzitter
van het college van Kerkvoogden van
de Hervormde gemeente te Vorden,
hoop ik (J.C.Kr.) dit bedrag op een
goede wijze te verdelen en te beste-
den.
Het zijn fijne dagen geweest.
Een feestelijk concert ook, in een zo
goed als volle dorpskerk! Gezellig kof-
fie drinken buiten, rond de kerk.
Nogmaals dank aan de gastgezinnen.
'k Hoorde goede dingen over de gas-
ten. En ook over de gastgezinnen! Al-
lemaal bedankt voor de goede mede-
werking. Fijn dat het allemaal zogoed,
bij stralend weer, verlopen is. Deze
week maandag, 27 juni, vliegen de do-
•enten en studenten van het Mc.
Pherson College vanaf Schiphol terug
naar de States. 7e zijn dan ook ruim
vierweken Oe kunt ook zeggen vijfwe-
ken, bijna) op reis geweest door enke-
le landen in Europa.

Openstelling
Kerk

De Dorpskerk is open: dins-
dagmorgen van 10-12 uur,
woensdagmorgen van 10-12
uur en donderdagmiddag van
2-4 uur.
Enkele gemeenteleden funge-
ren bij toerbeurt als gastvrou-
we/gastheer.

U blijft ook...
in de zomermaanden mee-doen met
de akt ie Gast aan Tafel voor blijvende
voedselverbetering in de arme landen
zelf?!
Deze aktie-tijd loopt tot de Dankdag
voor gewas en arbeid, woensdag 2 no-
vember.

GEBOREN: Sabine Johanna Maria
Lubbers; Nienke Willemijn te Vaar-
werk
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.C. de Waard en C. N ij-
huis; A. Steintjes en J.M. Hesselink
OVERLEDEN: A.G. Geerts, oud 80
jaar ; M. Pardijs, oud 74 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharis t ieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 3 j u l i 1983 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbr ink; 19.00 uur Ds. D. Pisser
( F c f d c ) -• Avond-jeugddienst.

GEREFORMEERDE.KERK
Zondag 3 ju l i 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, Viering Avondmaal
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Viering
Avondmaal

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 ju l i dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00 - 9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 jul i 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Weg-
chelaer, tel . 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
2 en 3 ju l i W. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uu r .

NOODHULPDIENST
Contactpersoon ju l i : mevr. Branden-
burg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel . 6875. Bellen voor
half 9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

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

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekurendinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 1
juli 1 983 op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikking op het verzoek van:

R.K. Kerkbestuur H. Antonius-Christus Koning, On-
steinseweg 19, 7251 ML Vorden, om vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een pro-
paangasinstallatie alsmede een ondergrondse op-
slagtank voor huisbrandolie van 5000 liter, datum
verzoek 31 maart 1983, adres van de inrichting
Ruurloseweg 101, kadastraal gemeente Vorden,
sectie D, nummer 2077.

Strekking van de beschikking voor zoverthans rekening
valt te houden met de in het gebied waarde inrichting is
gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen
met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die
inrichting is de vergunning verleend onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting.

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

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, Postbus 2001 9, 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 hettreffen
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 2001 9, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 30 juni 1983.

B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J.DRIJFHOUT MR. M. VUNDERINK

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 1 9.

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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

voor ai uw loodgietersmatenalen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

LM.B. "Vorden
Industrieweg 13, Vorden. Tel. 05752-3163

it

CASE DEALER

Te koop:
— Diverse inruiltractoren o.a. David Brown Case met en

zonder cabine waaronder: David Brown Case 885
smalspoor.
(450 dr. uren; met nieuw garantie).
Ford 3000 - MF 255 (1400 dr.uren) - Same 35 PK

— Tevens:
Mengmesttank 10.000 liter
moet opgeknapt worden; techn. in goede staat - op
banden 24 x 20,5 radiaal x

— Ook dealer van "Baars" regenhaspelinstalalaties
Met deze aan de driepunts bevestigde haspelinstalla-
tie met synthetische slangen behoort bij veldberege-
ning het tijdrovende en steeds weer terugkerende
verleggen en aan- en afkoppelen der pijpen tot het
verleden.

Met vakantie gaan geeft al
drukte genoeg. Wacht daarom
niet tot het laatste moment met
het regelen van de financiële

reiszaken. Kom tijdig even langs.
Dan maken wij de zaken snel
voor u in orde.

Reisklaar. Ook uw buitenlands geld,
reischeques en reisverzekering?

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de 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
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

Met vakantie ...
Gaat u straks ook?
Voorkom dat u in deji moet
staan voor een reisve^ikering,
op een moment dat u toch al

zoveel aan uw hoofd hebt.
Bel ons even.
Eén telefoontje is genoeg.
Wij regelen in een mum van

tijd, dat u goed verzekerd op
pad gaat.

makelaars- en
assurantiekantoor

Vorden

ZONDAG 3 JUL

LEMMON FIVE
ZONDAG 10 JULI PREE SENSE

HENGELO GLD O57S3-1461

• alle gangbare valuta
• reischeques: veilig "geld"
• reisverzekering
• snelle afhandeling

spaarbank

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

De temperatuur
omlaag?

Dan de prijzen ook

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1 342

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoedertijd-
spullen
Inboedel en zolderopruimin-
gen.
B. Bartelds. Almenseweg 25,
Vorden. Tel. 05752-1762

TAPIJTREIIMIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

Gevraagd: hulp i.d. huishou-
ding voor 4 morgens per week
van 9 - 1 2 uur.
Brieven onder nr. 16-1 Bureau
Contact.

Gratis af te halen jonge
poesje
F. Helmink, Onsteinseweg 1 9,
Vorden. Telefoon 6701.

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

GEMEENTE VORDEN
Algemene kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Vorden nodigen ou-
dersvan leerlingen, oud-leerlingen en belangstellenden
uit tot het bijwonen van de afscheidsreceptie van de
heer,

G.W. BRINKMAN
als hoofd van de openbare lagere school, in verband
met vrijwillig vervroegd uittreden.

Deze receptie zal plaatsvinden op 9 juli a.s. van 14.30 -
1 6.30 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 Vor-
den.

Gezien het karakter van deze receptie zal er maar in be-
perkte mate gelegenheid zijn de heer Brinkman toe te
spreken.

Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met het
nieuw benoemde hoofd van de openbare lagere school
de heer H. van Meerem.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J.DRIJFHOUT MR! M. VUNDERINK

Schoolstr 17

Vorden

te! 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Voor Uw vakantie een echte

JAGERSKIJKER
met hard gecoate lenzen

voor grotere lichtdoorlaat en helder ge
zichtsveld. In de merken: Swift, Tasco,
Noblesse, Hertel 8- Reuss.

Wapen- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden

Vanaf 1 week voor, tot1a2 weken na het spenen
Biba-plus is een nieuw Hendrix' kwaliteitsvoer.
Speciaal ontwikkeld om de overschakeling van
Biba-vitaal naar Biba-extra soepel te laten ver-
lopen. Met Biba-plus groeien de biggen beter
door en wordt de uitval verlaagd.
De uitgebalanceerde samenstelling garandeert
een goede opname en verlaagt de kans op diarree.
Met Biba-plus minder stress bij het spenen.

RESUL
TAAT

Bel voor
inlichtingen en
direkte service:

hendrix' voeders

C. BONGERS, Vorden

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
05752-1327 Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Vooral uw electrische licht- en krachtinstallaties.

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie

. onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

Barry Dennis

wij noemen hem

BARRY

Hij is geboren 22 juni 1983

Henk-en Hanny
Wassink-Brinks

Het Hoge 5
7251XTVorden.

Voor uw blijk van medeleven
betoont na het overlijden van
onze lieve man, vader en groot-
vader

GERRITJANWULLINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
A.C. Wullink-Gr. Wassink

Vorden 't Hoge 84,
Juni 1983.

Vermist sinds 2 weken,
blauw-grijs gestreepte poes
met vlooienband
Te. 05752-2905.

Adreswijziging met ingang van
vrijdag 1 juli.
Dhr. Bleumink, Kerkhoflaan 7,
Vorden wordt.
De Wheme, kamer 116
Nieuwstad 24, Vorden
Tel. 1651.

Te huur 100 vierkante meter
werkplaats of opslagruimte,
eventueel met verdieping.
Huurprijs 2000,- per jaar.
Inlichtingen
J. KI. Hesselink, Zelhem.
Tel. 08342-1164.
Na 18.00 uur.

Antraciet eierkolen.
Briketten enz. nu tegen zo-
merprijs. Speciale afhaalkor-
ting.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217 -1811.

Toch weer een VISHANDEL
in de buurt
ALLE SOORTEN VIS
Vishandel "HENGEL"
Raadhuisstraat 51, achter
Edah Hengelo.

Nu extra goedkope nieuwe en
gebruikte haarden, kachels,
fornuizen, gasplato's en ge-
velkachels, inruil mogelijk.
Fa. D. Jansen,
Bleekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

Voor SCHOOL- en STUDIE-
BOEKEN naar:
Boek- en Tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK".
Niet uitstellen, nu bestellen.

Jonge ondernemer zoekt be-
trouwbare dorpsgenoot(e)
met middenstandsdiploma.
Brieven onder nr. 1 6-2 Bureau
Contact.

Gratis af te halen jonge
poesje.
JA. Norde, Zelstweg 2, Vor-
den.

, KENWOOD
Ml Fl STEREO

'l l<nti\li' wtnnd iiipcifcklit:

Hifi toren, Tuner-verster-
ker, cassette, platen-

speler + rack

1298,-
2 jaar garantie

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 13813

Grindtegels 40 x 60 3,75
p.st.
Betontegels 30 x 30 1,- p.st.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Te. 05752-1217 -1811

Wij gaan trouwen op donderdag 7 juli 1983
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om
14.30 uur in de Herv. Kerk te Hengelo (Gld.)
door ds. G.H. Verhaere.

Dagadres: Zaal Langelerte Hengelo (Gld.)

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

ANJA SCHOT
EN
BERT DERKSEN

Ons adres is:
Prunusstraat 1 2 te Hengelo (Gld.)

BERRIE DIX
en

ERNA KLEIN NENGERMAN

gaan trouwen op vrijdag 8 juli 1983 om
11.30 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vor-
den" te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in Café-
Restaurant „De Boggelaar", Vordenseweg
32,7231 PCWarnsveld.

Wij gaan wonen
Noordenbergstraat 17
7451 GE Holten.

T * j
Op maandag 4 juli hopen wij, dankbaar en ^
blij met onze kinderen ons 25-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

G.H. RUESINK
D. RUESINK-STEENBLIK

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

7251 PB Vorden. Juni 1983
Hengeloseweg 13

Op maandag 4 juli hoopt

OMASNELOOPER

haar 90ste verjaardag te vieren.
j

Zij geeft gelegenheid tot feliciteren van vijf |
tot half zeven in Hotel Bakker.

Kinderen en kleinkinderen

"**t
i

Hartelijk dank aan allen die, op welke <>
wijze dan ook, ons 25 jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke dag heb- |
ben gemaakt.

JAN HISSINK
JANTJE HISSINK-BOUWMEESTER

Uzerhorst 1 ,
Warnsveld.

l

Heden overleed tot onze diepe droefheid nog vrij onver-
wacht onze lieve moeder, behuwd groot- en overgroot-
moeder

Dl N A WASSINK
sinds 1945 weduwe van H. Bogchelman

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: M.G. Groot Nuelend-Bogchelman
H. Bogchelman
G.H. Bogchelman-Abbink

Hengelo Gld.: H. Bulten
klein en achterkleinkinderen

Vorden, 27 juni 1983
Ruurloseweg 121

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monutastichting 't Jebbink 4a Vorden, alwaar gelegen-
heid is tot af scheidnemen op donderdag 30 juni a.s. van
20.00 tot 20.30 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 1 juli
a.s. om 12.00 uur in zaal Eijkelkamp, Ruurloseweg 114te
Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
om 13.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.

Bejaardentocht Emmerik
De uitgestelde boottocht vanwege het hoge wa-
ter, zal nu plaats vinden op

dinsdag 6 september
Noteer deze datum alvast.

Het Comité

VORDENSE BRADERIE
zal dit jaar gehouden wor-
den op 21 juli vanaf
18.00 uur in de Dorps-
straat.

Clubs en verenigingen kunnen zich aanmel-
den tot

UITERLIJK 14 JULI A.S.
Tel. 05752-2081 of op het secretariaat tel.
05752-1988.

Bezoekt op vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli het

ORANJEFEEST MEDLERTOL

Zaterdag 2 juli 20.00 uur

ORIENTERINGSWANDELIIMG

tandarts

AFWEZIG
SPOEDGEVALLEN:
Personen A t/m H tandarts Edens. Tel. 1453
Personen l t/m Z tandarts Haccou/Vanekertel. 1908

Het bestuur van de

Woningbouwvereniging THUIS BEST

deelt mede dat de spreekuren t.b.v. wo-
ningzoekenden d.d. 4 juli en 8 augustus
komen te

VERVALLEN
Het Bestuur

KRIJT
Dorpsstraat 32, Tel. 1470

De kwaliteit stomerij voor Vorden e.o.
met de unieke

1 DAG SERVICE

nl. 's morgens voor 1 2.00 uur brengen
de andere dag na 12.00 uur ophalen

Wij leveren 'n zeer goede kwaliteit voor
'n redelijke prijs. Al jarenlang
'n begrip voor Vorden.

D rog i ster ij

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, tel. 05752-221 9

Wij gaan er een paar weken tussenuit. Daarom zijn we

GESLOTEN
van maandag 4 juli t/m maandag 18 juli.

Dinsdag 19 juli wordt weer dat heerlijke brood gebakken!

Warme Bakker Oplaat
Dorpsstraat 11 -Tel. 1373

Heerlijk zo'n HOLLANDSE
NIEUWE van
Vishandel "HENGEL"
Raadhuisstraat 51, achter
Edah Hengelo.

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Zaterdag 2 juli a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club
in het Dorpscentrum.
Aanvang 1 9.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Kinderen die lid wil-
len worden, gratis entree.

Het Bestuur

Wij willen er een paar weekjes tussenuit en
daarom is onze zaak vanaf zaterdagmiddag 2 juli

GESLOTEN
t/m woensdag 20 juli.

Donderdag 21 juli staan wij weer voor U klaar!

SLAGERIJ

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

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

Gevraagd: Koelkast met of
zonder vriesvak.
Tel. 2016.

Te koop: wegens plaats ge-
brek, pracht „Omnia" wand-
meubel met verlichting.
Kan ook in gedeelten geplaatst
worden. Billijke prijs.
Hoetinkhof 20, tel. 2016.

Te koop: 1 en 2 persoons ledi-
kant met of zonder matras sa-
men f 75,-.
Douchelampf 10,-; Elektrisch-
haardblok f 50,-; Elektrische
kanten grasschaar f 40,-.
Hoetinkhof 20, tel. 2016.

Te koop: groot koperen hout-
bak met hengsel.
Eminent orgel 550 de luxe, in
prima staat met volledig pe-
daal.
Zo goed als nieuw hometrai-
ner met km. teller en klok. >
Mantelkachel zwart met lof-
werk.
Tel. 05752-2269.

Vrijdagavond 1 juli vanaf
1 8.00 tot 22.00 uur verkoop
van Huishoudelijke artike-
len. Voor elk wat wils.
Zaterdag van 1 0.00 tot 1 6.00
uur verkoop van artikelen uit
grootmoeders tijd.
Stationsweg 18.

Met

\v' '<£-
LOGA
''/II V

op vakantie

* tijdschriften
* strips
* video
* vakantie boeken
* vakantie spelletjes

LwG A boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

GEMEENTE VORDEN
Afkondiging afvalstoffen verordening

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit van 18 november 1981 hebben goedgekeurd het
door de raad der gemeente Vorden d.d. 29 september
1981 vastgestelde besluit tot vaststelling der Afval-
stoffenverordening gemeente Vorden.

Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende drie
maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, voor een ieder ter lezing en is tegen betaling der
kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Zij treedt per 4 juli 1 983 in werking.

Vorden, 30 juni 1983.

Burgemeester en wethouders van Vorden
de secretaris, de burgemeester,
J.DRIJFHOUT MR. M. VUNDERINK

Spoorbiels op maat gezaagd
in diverse prijsklasse.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217-1811

STENDERKASTEN, sigaren
groot en klein dat moet vast
van HASSINK zijn!
Lekker licht en niet duur.

ELKE DAG

VERS GEPLUKTE
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keven-
borg - Telefoon 05753-1395

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

Zaterdag 2 juli

DANSEN
in zaal de Boggelaar, aanvang 20 uur tot 2 uur.
Muziek de Grizzhys.

Ook de volgende zaterdagen van de maand juli.

Zaal de Boggelaar
Vordenseweg - Warnsveld



Aqua f resh
fluor
tandpasta,
tube75ml.
Duyvis geroosterde
pinda's,
zak 150 gram 1
instant cacao,
bus 800 gram 399

voor

Croma,
pakje 200 gram

Pandin de
Lussaudière,
'n rode Franse wijn,
fles 0,7 liter

4

80

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak 119
Gold Star
tarwebloem,
kilopak 99

^JW: pij,

Volny V ix îïî XcdB

halfvolle
koffiemelk,
flacon 1065 gram .
Fruitcocktail,
half blik 159
Homburg
leverpastei,
blik200gram 79
Balsam shampoo, -S,™
flacon 200 ml., Vrij Produkt ••••249
Hedi bouillon,
met kippe-of rundvlees, *_-r\
potje 340 ml'. 159
Bambix,
pak 180 gram 109
Boterhamkorrels,
zak 300 gram, licht of donker _129
Taf elmargarine, „•• .„
kuip 500 gram, Vrij Produkt .••••129
Mars,
pak 3 stuks 155

Slagerij
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 29 juni t/m 2 juli a.s.

Kas frisdrank,
literf les, sinas, cola of drink
Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt

79

99

Golden wonder
saus.
frikadellen of hot curry
flacon 0,75 liter 299

Real cider,
demi-sec, f les 0,75 liter
Appelmoes,
3/4 pot

199

_69

Raak sinaasappelsap, ^
literpak 119

Gouda's Glorie
slasaus,
flesO,75 liter 149

Doperwten
extra fijn,
half blik, Vrij Produkt »99

Tio Paco sherry,
medium dry, f les 0,7 liter .
Rosé d'Anjou,
f les 0,7 liter
Keiler Geister,
f les 0,7 liter

389

3voor10,00

4voor10,00
Hanze roodmerk

koffie,
pak 250 gram, gemalen, f\r\r\
vacuüm verpakt 299

Biologisch inweek-
en voorwas
middel,
pak 500 gram,
Vrij Produkt
Chaudfontaine
bronwater,
literfles 69
unicura zeep,
ongeparfumeerd,
2 stukken a 90 gram 189

Hoffrware
Shag .

* " ^^

Campina
vanille ijs,
literbak _

Halfzware
shag,
pakje 50 gram,
Vrij Produkt

Jordan
tandenborstel,
hard of medium

Fancy rose zalm,
hele moot, blik 212 gram _
Jonge kaas,
kilo.

169
249

699

Houtskool,
zak ca. 2 kilo _

Bourbon pudding,
pakje, diverse smaken _____
Pennywafels,
pak 8 stuks

Teo dessertsaus,
kersen of aardbei, f lesje 0,15 liter _ \ 59
Oma's cake,
450 gram 299

Groenteman

SP/.WZ/&

Splendid
totaalwasmiddel,

59

69

26

PRUSSUffi
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 30 juni 1983

45e jaargang nr 16

Feestelijke dag
school "Het Hoge"
Het is een goed idee gebleken van bestuur, oudercommissie en personeel
van de Bijzondere School "Het Hoge" om de heropening van de school tot
een feestelyk gebeuren te maken. Ruim 300 ouders, oud-leerlingen en an-
dere belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik een ki jkje te
nemen in de fraai gerenoveerde school.
's Morgens was het feest voor de kin- krachten van de AVBAO (landbouw-
deren. Zo'n 50 groepjes samengesteld
uit kinderen van klas l tot en met klas
6 trokken er opuit om in het Molen-
plan. Brinkerhof en Hoetinkhof de op-
lossingen voor hun fotopuzzeltocht te
vinden.
De feestcommissie trakteerde de kin-
deren op voldoende ranja, en penny-
wafel en op ijs. Op school hadden ze
reeds een button ontvangen met daar-
op het schoolvignet. Het was heel
leuk om te zien hoe een lange rij kleu-
ters met hun zelfgemaakte slingers de
school aan de bui tenkant kwamen
versieren.
's Middags was er een bijeenkomst
voor genodigden. De voorzitter van
het schoolbestuur de heer Van der
Vuurst kon ruim 60 mensen begroe-
ten. In zijn openingstoespraak bena-
drukte hij dat de Christelijke school
zijn eigen identiteit moet behouden.
De heer Fonhof, inspekteur van het
kleuter- en lager onderwijs, sprak over
de toekomstige basisschool, met na-
me over de zorgbreedte.

Mevrouw L. N ij h off, direktrice van de
L.H.N.O. school VBecckland, bracht
de fel ici tat ies over namens haar
school en tevens namens de leer-

school) te Vorden. Zij bood een twee-
tal fotolijsten aan.
De heer Vaags, architekt en begelei-
der van de verbouwingswerkzaamhe-
den, overhandigde namens alle aan-
nemers een fraaie bureaulamp.
In een slottoespraak bedankte de heer
H.J. Reindsen, hoofd van de school,
allen die aan de verfraaiing van het
schoolgebouw hebben meegewerkt.
In het bijzondeer de ambachtslieden
die maandenlang in de school hebben
vertoefd. Daarna werden alle geno-
digden door middel van een foto-
speurtocht op pad gestuurd door het
hele schoolgebouw.
Tot 's avonds 20.00 uur stonden de
deuren letterlijk voor iedereen open.
Een fotopuzzeltocht zorgde ervoor
dat alle 11 lokalen en andere ruimtes
nauwkeurig en met veel plezier wer-
den bekeken. De kinderen hadden de
school met bloemen versierd. De
"speurtocht" kon naar believen wor-
den onderbroken voor een kopje kof-
fie. Iedereen sprak met lof over het
verfraaide gebouw. Toen tegen 21.00
uur de laatste bezoeker was verdwe-
nen kon een vermoeide oudercom-
missie en een gelukkig schoolteam te-
rugkijken op een zeer geslaagde dag.

VLC De Graafschap boekt
positief bedrijfsresultaat

De Graafschap B.A. Ruurlo heeft vorig jaar een omzet behaald van 79.9 mil-
joen gulden tegenover 80.4 miljoen in 1981. De winst- en verliesrekening
inzake 1982 vermeldt een netto overschot van f467.000,- (v.j. f382.000,-).
Dit blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van deze landbouwcoöpera-
tie.
Tijdens een ledenbijeenkomst in zaal om van het netto overschot 330.000
Schoenaker in Kranenburg is besloten gulden bij te schrijven op de leden-

schuldrekening. Het overige wordt
toegevoegd aan het reservefonds.
Bestuur en directie zeggen in hun toe-
lichting op de jaarcijfers dat de finan-
ciële positie van De Graafschap zich
gunstig ontwikkelt. Het eigen vermo-
gen neemt toe en de personeelskosten
en diverse bedrijfskosten dalen. Door
het verrichten van kostenbesparende
investeringen zal worden getracht om
de lasten in de komende jaren verder
terug te dringen.
De mengvoederomzet is in 1982 vrij-
wel gelijk aan die van het voorgaande
boekjaar. De verkoop van voeders
voor varkens en met name pluimvee
is verminderd. Daarentegen zijn de
omzetten van krachtvoeders voor
rundvee fl ink omhoog gegaan. Dit is
eveneens het geval met de ruwvoe-
ders. Door enkele bijzondere omstan-
digheden is de verkoop van meststof-
fen achtergebleven. Bij de afdelingen
Welkoop en Landbouwmechanisatie
is de geldomzet toegenomen met
respectievelijk 8,5 en ca. 42%.
Tijdens de bestuursverkiezing zijn de
heren L.A. Harmsen, Warnsveld en
H.J. Hulstein, Vorden in het bestuur
gekozen. Zij nemen de plaats in van
de aftredende bestuursleden G.J. Pel-
grum en H. Pelgrum uit Vorden. De
verkiezing van de heer G.J. Pardijs in
de Raad van Toezicht, voorziet in de
vacature L.A. Harmsen.
Aan de scheidende voorzitter, de heer
G.J. Pelgrum, is het gouden coöpera-
tie-insigne verleend wegens zijn ver-
dienstelijk werk voor de VLC De
Graafschap.

Aanwinsten
Bibliotheek
Volwassenen:
Lessing, D. - Gestrand; Lessing, D. -
Een echo van de storm; Graaff, B. de -
Helgroen Mutsje; Dorp-Ypma, J. van
- Twee rozen zijn rood...; Carter, F. -
Wacht o^fcj aan de voet van de berg;
Wijlen, A^an - Grote tuinencyclope-
die; Weiten, H. - Informat iekunde;
een inleiding; Waakhonden.

Geslaafd
Aan de ITT.S. te Arnhem slaagde on-
ze plaatsgenoot D. v.d. Houwen voor
elektrotechnisch ingenieur.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing gemeentehuis: maandag- t/m vri jdagmorgen van
X.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - S p r e e k u u r wethouder J.F.
( ieerken: v r i j d a g van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Hogche lman : donderdag van l 1.00 tot 12.00 u u r .

Wet AROB publikatie
Wanneer een administratief orgaan
van de overheid een besluit neemt
waarbij aan een bepaalde burger of
een bepaalde groep van burgers een
recht wordt toegekend of geweigerd,
dan is dat in veel gevallen een beschik-
king in de zin van de Wet Arob. Der-
den belanghebbenden kunnen tegen
beschikkingen officieel bezwaren in-
dienen bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Onder
deze beschikkingen vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen, waarvan u on-
derstaand een overzicht aantreft. Een
bezwaarschrift moet binnen 30 dagen
na datum van publ ika t ie worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.W. Wolters, Heide-
polweg 2 te Vorden voor het vergroten
van een werkplaats-garage-voertui-
genloods met een ru imte voor opfok-
eenheden voor biggen aan de Heidc-
polweg 2 te Vorden;

2. Aan de woningbouwvereniging
"Thuis Best", Burgemeester Gallec-
s t raa t 58 te Vorden, voor het bouwen
van 8 H.A.T.-eenheden in Hoe t ink -
hof;

3. Aan de woningbouwvereniging
"Thuis Best", Burgemeester Gallee-
straat 58 te Vorden voor het bouwen
van 7 éénsgezinswoningen in Hoe-
t inkhof ;

4. Aan de heer G. Kleine, Bleumink-
maatweg 2 te Vorden voor het vergro-
ten van een veesta l l ing aan de Bleu-
minkmaatweg 2 te Vorden;

5. Aan de heer W.M. Wassink, Almen-
seweg 56 te Vorden voor het bouwen
van een woning + berging aan de Al-
menseweg 56 te Vorden.

Vergadering van het Gewest Midden-
IJssel
De vergadering van de Gewestraad
zal plaatsvinden op woensdag 6 j u l i
1983 om 19.30 uur en zal worden ge-
houden in de kantine van het Ge-
meentel i jk Energie- en Waterleiding-
bedri jf te Deventer, Zutphenseweg
51006.

Aan de orde komen onder meer de
volgende pun ten :

I . Regionale Brandweersamenwer-
king
- 5e wijziging van de begroting
voor het dienstjaar 1982 (slotwijzi-
ging);
- rekening voor het dienstjaar
1982, balans per 31 december
1982.

1 1 . Districlsge/.ondheidsdienst
-jaarverslag 1981 en 1982 afdeling
logepedie;
- 4e wijziging van de begroting
voor het dienstjaar 1982 (slotwijzi-
ging)
- rekening voor het dienstjaar
1982, balans per 31 december
1982.

I I I . Gewest Midden-IJssel
- nota woningbouwprogramme-
ring 1983-1987 met bijlagen, knel-
puntennota 1983-1987;
- 4e wijziging van de begroting
voor het dienstjaar 1982 (slotwijzi-
ging);
- rekening voor het dienstjaar
1982, balans per 31 december
1982.

De stukken die op deze vergadering
betrekken hebben kunt u op het ge-
meentehuis, afdeling I, inzien gedu-
rende de kantooruren.

l i j d e l i j k e verkeersmaatregelen
In verband met het omhakken van
een oude beuk aan de Almenseweg
hebben burgemeester en wethouders

besloten, dat 8 ju l i a.s. het gedeelte
van de Almenseweg tussen de Wilme-
rinkweg en de Gazoorweg wordt afge-
sloten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers en fietsers van 8.00 tot 17.00
uur.

Overhangende takken over het trottoir
Takken van bomen of stuiken geven
nog al eens reden tot klachten op trot-
toirs of fietspaden. Dat komt omdat
die takken overhangen.
Een ieder wordt dringend verzocht ter
voorkoming van ongevallen en/of
overlast erop toe te zien, dat dergelijke
takken in ieder geval de erfscheiding
niet passeren.

Het gemeentebestuur is namelijk be-
voegd om beplantingen te verwijde-
ren, die naar haar oordeel gevaarlijk of
hinder l i jk zijn voor het verkeer. Dit ui-
teraard op kosten van de eigenaar/be-
z i t t e r der bomen of struiken.

Wet agrarisch grondverkeer
Bij Kon ink l i jk Besluit van 18 apr i l
1983, nr. 27 is het besluit van de raad
der gemeente Vorden tot vaststelling
van een gebied als bedoeld in artikel 3
van die wet goedgekeurd. Dat houdt
in dat de kernen Vorden, Kranenburg
en Medler-Tol als zijnde "niet-agra-
risch" gebied in de zin van die wet zul-
len worden aangemerkt. Bij volledige
in werkingtreding der wet (naar ver-
wacht ing eind 1983) zullen t r ansak t i es
van onroerend goed binnen die gebie-
den geen goedkeuring der grondka-
mer behoeven. Dat geldt wel voor het
overige gebied der gemeente Vorden
enwel voor landbouwgebieden en na-
tuur ter re inen.

Dit raadsbesluit zelf treedt overigens
in werking per l j u l i a.s., doch zal pas
tot gelding komen, wanneer de wet
zel f in zijn geheel in werking is getre-
den.

Schooljeugd op bezoek
bij de Rabobank
De afgelopen twee weken heeft de Ra-
bobank voor de 8 scholen in haar
werkgebied voor de 5e en 6e klassers
rondleidingen georganiseerd.
Alle leerlingen brachten een ochtend
of een middag op de bank door. Ze
hebben het gehele bedrijf van nabij
gezien en hebben een uitgebreide uit-
leg gekregen van de rondleidende me-
dewerkers.

Daarnaast werd een instructieve vi-
deofilm vertoond, waarin de vergelij-
king van het bankwezen vroeger en nu
sterk tot u i td rukk ing kwam.
De kinderen zien op deze manier een
bank eens van de andere kant , het-

geen een goede zaak is in deze moder-
ne tijd van computers en dergelijke.

Les Aranis
naar Vorden

De beroemde Duitse Hoogdraadlo-
pers en Stuntgroep Les Aranis - regel-
matig trekpleister op grote manifesta-
ties, braderiën, eeuwfeesten e.d. ko-
men naar Vorden. Tijdens de nieuwe
tournee, welke Les Aranis langs zo'n
180 gemeente voert komt de liefheb-
ber van spanning en sensatie volko-
men aan zijn trekken. Aan een 45 me-
ter hoge mast worden de stoutste
akrobatische kunsten uitgehaald. Een
der leden van de familie fungeert als
menselijke vlag als hij de grootst mo-

gelijke risico's neemt aan de uiterste
top van de mast.
Op een hoogte van 25 meter is een
staal-kabel gespannen waarop niet al-
leen wordt gelopen maar waarop met
een motor zowel naar boven als ach-
t e r u i t wordt gereden.

Onderaan de motor is een trapeze be-
vestigd waaraan charmante dames ge-
vaarl i jke toeren verrichten waarvan
men koude rillingen krijgt.

Dit alles is slechts een onderdeel van
de show. Op de grond gebeuren de
meest fantastische stunts met auto's
en motoren. Alles bijeen een ander-
ha l l -uu r durend spektakel wat men
niet mag missen.
Les Aranis treden op: zaterdagavond
2 ju l i aan het Wiemelink.

Jubileumtocht VW een succes

Zaterdagavond vertrokb^plm. 150 genodigden per flets vanaf het Markt-
plein voor het houden vSRen Jubileumtocht langs de acht Vordense kaste-
len. Het is namelijk dit jaar 70 jaar geleden dat voor het eerst een achtkaste-
lenfietstocht werd gehouden. Dat geschiedde op 2 april 1913 door de toen-
malige sekretaris van het VW de heer van Mourik.
Aan deze eerste tocht nai^n toen ze-
ven dames en heren ded^^i de loop
der jaren is dit aantal H i n k gestegen en
nu fietsen er in de maanden juli en au-
gustus op de woensdagmiddag gemid-
deld zo'n 60 tot 80 mensen mee.
Vorden heeft er op toeristisch gebied
naam door gemaakt.
Zaterdagavond werd allereerst koers
gezet naar kasteel Hackfort, het op
één na oudste kasteel van Vorden. Op
het bordes van het kasteel sprak de
voorzitter van het VW de heer G.W.
Eyerkamp een kort welkomstwoord
tot de deelnemende dames en heren.

Fietsende burgemeester
Hij bedankte oud-burgemeester A.E.
van Arkel (die overigens bij deze Jub i -
leumtocht niet aanwezig was) voor
het feit dat deze de toeristen jarenlang
langs de kastelen had geleid. De heer
van Arkel kreeg toen zelfs een bij-
naam "de fietsende burgemeester uit
de Achterhoek", een naam waar hij
zelf altijd danig mee in zijn nopjes was.
Als dank kreeg de familie van Arkel
deze dag namens de VW bloemen
toegezonden. In het dankwoord van
de heer Eyerkamp werden tevens de
kasteelbezitters betrokken.

Drankje aangeboden
Voor de deelnemers aan deze Jubi-
leumtocht was er deze avond afwisse-
ling genoeg en werd de inwendige
mens ook niet vergeten. Dat begon al
bij het tweede kasteel (De Bramel)
waar de eigenaar de heer Thate de
groep ontving om hen vervolgens een
drankje aan te bieden.

Bij ieder kasteel op de route werd het
één en ander verteld over de historie
van het betreffende kasteel. Dit ge-
beurde afwisselend door de heren
Remmers, Dolphijn, de Roodc en
Hordijk. Zij hebben 's zomers bij toer-
beurt de le iding t i jdens deze achtkas-
telentochten. In de toekomst zal ook
oud-gemeentearchitekt de heer v.d.
Broek dergelijke rondleidingen gaan
verzorgen.

Koffie met broodjes
Bij kasteel de Wiersse werd een stop
gehouden voor het nuttigen van een
broodje met koffie. Hier werd het ge-
zelschap door kasteeleigenaar de heer
Catacre door de rozentuin rondgeleid.

Als laatste kasteel werd kasteel Vor-
den, het huidige gemeentehuis, aan-
gedaan. Hier werden de deelnemers
aangenaam verrast door een optreden
van de boerendansgroep "De Knup-
duukskes".

Nieuwe Megafoon
Voor het bestuur van de VW was er
ook een nog een surprise. Doordat er
steeds moeilijkheden zijn met de me-
gafoon en de begeleiders niet ver-
staanbaar waren kwam de heer Wee-
vers op het idee om namens Drukkerij
Weevers en Weekblad Contact een
nieuwe megafoon aan te bieden, de
voorzitter de heer Eyerkamp was er
zeer blijk mee.

A chtkastelendarpers
Moe maar welvoldaan toog het gezel-
schap tot slot naar hotel Bakker, al-
waar de boerenkapel "De Achtkaste-
Icndarpers" voor een muzikale opluis-
tering zorgde.

Sfeervol en gezellig met op zijn tijd
een natje en een droogje zodat het li-
chaamsgewicht van de deelnemers
aan deze Jubileumtocht uiteindelijk
op peil bleef!
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markt Eerbeek!!
Sla nu extra in voor de vakantie.
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Wij Nederlanders staan erom bekend, dat we graag wat
etenswaren op vakantie meenemen. Daar wordt wel eens om
gelachen door de Duitsers, Belgen, Italianen en waar wij
Nederlanders nog meer heen op vakantie gaan. Laat ze maar
lachen, wij doen dan toch meer en lekkerder met hetzelfde
geld. Kortom wie wat meeneemt eet en drinkt er goed van.
Zeker als u nu wat extra's inslaat.

Wij hebben de prijzen zo laag, dat wij en u natuurlijk
ook lachend de vakantie tegemoet kunnen zien.
Weer of geen weer.

Unox soepen
tomaten-groente-kippe
beter gevuld

Nescafé extra

Fricandeau
groot blik 800
gram nu
Prima kwaliteit en erg goedkoop!
t.o.v. de buitenlandse slager!

Complcta
grote pot 400 gram 238

Slaapzakken
diverse kleuren

160x190

Nieuw bij VS vlees in blik!
Rundvlees
groot blik
850 gram nu

King pepermunt
pak 4

MG
1 . .'. . i .

: : l .i"'"1 '!

UNO*

Unox leverpastei
set 3 blikjes
a 56 gram Unox Smac

340 gram
Unox Smac
200 gram

Nutricia chocomel
triopack nuLimonade draagtas

Luxe doos koekjes
14 soorten 400 gram 5.95

Unox hamburgers
vacuüm verpakt 2 stuks

Unoxbiefburgers O 79
vacuüm verpakt 2 stuks ^yf 0

Roomboter
in blik 500 gram

Romi Campingmargarine
500 gram gg o/\ Boterhamworst

groot blik 800 gram 4<25rnu

Sinas-Cola-Drink
Bronwater
rood of citroen
set a 6 blikjes nui^^. 0

Strandmatje
60xl70<

groenten
Geldig van 30/6 - 2/7/'83
Asperges
500 gram, wit, klasse AA
De allermooiste... voor slechts
Perssinaasappelen
25 stuks, gewicht 3 \fr kilo
Heerlijk en gezond drinken
bij zomerse temperaturen.
Frambozen Rabarber
l kilo klasse I
Heerlijke Pruimen
bakje

Ma. 4/7/'83.
Nieuwe oogst
Zomerbietfes
500 gram gekookte
Di. 5/7/'83.
Pracht Bloemkool
Wo. 6/7/'83. Nieuwe oogst!!!!
750 gram Worteltjes en
200 gram Peultfes

bloemen
Planten voor in de hal, badkamer of een andere
donkere plaats. O.a.:
Asplenium (nestvaren) 2.95
Gemengde varenQes 3 stuks 3.95
Nephrolepis varen super mopieS.50
Deze plantenactie kost u samen

Q89
189
2?8

10-450Zomerboeket
Super mooi met sterke
bloemen in geel, wit en paars. U heeft er
twee weken plezier van met gratis zakje
Substral.

slijterij
Midi wijnen:
Coteaux du Languedoc
Le Pot Pellerin
Minervois
Corbières
Cote du Roussillon
Nu uitzoeken 3 flessen 10.-

Florijn vieux
l literfles l&tt

Grants whisky
0.75 liter^U95
Bootzrum *
wit of bruin JA95~"~
plus gratis glas bij elke fles
Sonnema
beerenburg
l literfles nu

vleeswaren slagerij
Maandag 4/7 t/m Woensdag 7/7/1983
Slagersachterham
100 gram,

Gekookte gelderse
200 gram

Crème forestière
200 gram,

Runder rookvlees
100 gram,

Varkenslever
100 gram,

Huzaren
Hors d' Oeuvre kilobak

Maandag 4/7 - Woensdag 6/7/1983

Gehakt h.o.h
hele kilo

Grove braadworst
500 gram

Varkenslever
500 gram

/iyöj743
448
198

Maandag 4/7-7/7/1983

Tongeworst
100 gram,

Snijworst
100 gram,

Kalfsgehakt
100 gram,

098
l ?9
139

Geldig van 30/6 - 2/7/1983

Fricandeau
500 gram

Hamlappen
500 grapn

Schnitzels
100 gram

Fijne verse braadworst
hele kilo

Magere speklappen
500 gram

Soepvlees
250 gram

Een sneeuwster voor een dichter...
Een jong moedertje uit Eerbeek,
Sprak deze woorden afgelopen week.
Gelukkig is VS. hier ook gauw klaar,
Dan hoefik niet zo ver te gaan nietwaar.
Dan kan V.S. zich hier bewijzen
Met zijn fijne lage prijzen.

D.H. te Hengelo

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



De negende van Veenendaal
Daarvan kunt u ook profiteren!!

BH i '.-.

Donderdag 30 juni a.s. opent Veenendaal de negende VS-markt.
Dit filiaal is gevestigd in Eerbeek aan 't Haagje. Dat is natuurlijk groot feest met daverende aanbiedingen en
daarvan willen wij u ook laten profiteren. VS wil zijn naam als de Voordeligste
Supermarkt waarmaken en daarom... kijk... vergelijk en kom gauw naar uw VS-markt.

In Eerbeek hebben ze hun eigen aanbiedingen en daarom gelden deze aanbiedingen
niet voor het filiaal Eerbeek.

FEEST
< Unica tuinstocl

van

n
co

Page tissue
toiletpapier
pak a 12roL5r95

bakkerij

Carnaby
slagroomtaart
l kilo plm. 12 grote
punten 9-45"

Puntjes of bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

Krentenbrood
gesneden 400 gramJ2<36'

Nieuw van de bakker!
Cocosmacronen
zak 5 stuks

allerlei

Heren - dames -
kinderslips
of hemden
uitzoeken nu Z-ÖB'

Prodent tandenborstel ^r4%7
set a 3 stuks 2-Të-nu ™^ •
Prodent tandpasta
fluoride set a 3 tubes 50 ml

Curver emmer
5 liter L98"

FEEST
Bij aankoop van 25,-
boodschappen
in onze supermarkt,

l pak Stipra koffie
snelfilter of normaal
250 gram ^48

MARKT

kruidenier
Braadkuikens
950 gram 4-49"

Goudbouillon
6 liter ZO^

Blue Band halvarine
kuip 500 gr

Gouda's Glorie
tafelmargarine
500 gram 1.73

Kathy
vanille toffees of
vruchtenschijfjes

lv49-

FEEST
In onze slijterij!
Florijn
jonge jenever
l literfles 15.75

JON$|f

J&m

nu slechts

Suske en Wïske
Stripboekcn 50 titels,

FEEST
4509 H«J

1475
Bij aankoop van 50,- £
boodschappen
in onze supermarkt,

l pak Hille speculaas
400 gram 1.49

FEEST
Coberco
dagverse
slagroom

0.25 liter 1,95

MARKT

Andy groot
van 2^?9~voor

Dreft afwas
grote flacon 1000 gram

Pampers draagpak
super-maxi- maxi plus of
mini, VS prijs

Chocolade
sprenkcltjes

Roomboter
pak 250 gram 2

Enkhuizer mergpijpjes 1 IQ
p^fk5stuksJ-39 i*

Goudband
koffiemelk
0.5 Hter VS prijs

Dash 3 koffer
2 kilo 2A8

Dreft £5 pak
van 5r25 voor

Smarius beschuit
pak 2 rol JL59-

zuivel
Goudse kaas
belegen, l kilo

Rambol Cremeux
100 gram

998
198

Coberco
magere yoghurt
l literpak nu

Mona volle
fruityoghurt
0.5 Üter J^99-

MARKT
VSmarkt.. uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Amerikaans Studentenkoor
in concert met

Vordens Mannenkoor
Ondanks het fraaie zomerweer was de Nederlands Hervormde Kerk woens-
dagavond flink gevuld toen daar een concert werd gegeven door het Studen-
tenkoor van het Mc. Pherson College uit Kansas in samenwerking met het
Vordens Mannenkoor.

Het Amerikaans koor verraste de aan-
wezigen door haar bijzonder goede
vertolking van de liederen. Zo kon on-
der andere geluisterd worden naar
een aantal sp i r i tua l s , volksliedjes en
kerkelijke liedjes. Het koor stond on-
der leiding van Dr. Stephanie Graber.
Dat dit Studentenkoor in Vorden kon
optreden was onder meer de verdien-
ste van oud-Vordenaar Dr. Jan van
Asselt die als docent aan het college is
verbonden.
In Vorden was de organisatie in han-
den van ds. Krajenbrink die voor zijn
medewerking een fraai geschenk uit
Kansas kreeg aangeboden.
Tijdens het concert zorgde de heer
van Asselt voor de vertaling van de
liedjes.
Behalve van de zang van de gasten uit

Amerika viel deze avond bovendien
te genieten van het concert van het
Vordens Mannenkoor. Het koor on-
der leiding van Bert Nijhof bracht een
acht ta l nummers ten gehore. Ook dit
koor toonde aan op voortreffelijke wij-
ze negro-spirituals te kunnen zingen.
Het bewijs was "He's the Lilly of the
valley" met een baritonsolo van Ludo
Eykelkamp.
Het kerkorgel werd bespeelt door me-
vrouw Kok als begeleiding van het
Mannenkoor.
De Amerikaanse studenten hoorden
met bewondering de muzikale kwali-
tei ten van het Vordens Mannenkoor
aan.
De heer J. Richterink had gezorgd dat
het programma in de goede vertaling
op schrift werd gezet.

Nu de vakanties weer aanbreken zyn er
heel wat zaken waaraan U moet den-
ken. De r i jkspol i t ie heeft ze op een rytje
gezet. Immers het voorkomen van mis-
drijven is een zaak van de politie en (J.
Als U weet dat de meeste misdryven die
gepleegd worden, kleine misdryven
zyn, en als U weet dat die vaak alleen
maar gepleegd worden omdat de gele-
genheid zich voordoet, begrypt U gely'k
wat U moet doen om misdryven te voor-
komen.
Wat moet U doen'? En wat moet U la-
ten?
Hieronder elf tips voordat U weggaat:
1. Ramen en deuren goed afsluiten.
Vergeetvooral niet w.c.-raampjes, ra-
men en deuren van schuur, garage,
kelder.
2. Laat geen sleutels aan de binnenzij-
de in de sloten zitten.
3. Controleer het hang- en sluitwerk
op defecten.
4. Binnendeuren niet afslui ten. Kost-
baar meubilair ook niet. Extra schade
wordt daarmede voorkomen.
5. Geen geld, waardevolle papieren
en/of sieraden thuis achterlaten. In
een kluis bij de bank is het safe.
6. Laat niet zien dat u weg bent. Plak

dus geen briefjes op de deur waarop
staat voor hoelang U weg bent. Geen
touwtjes uit de bus laten hangen. Sluit
de overgordijnen niet. Haal de plan-
ten niet uit de vensterbank. Etaleer
geen kostbaarheden.
7. Vraag familie of kennissen uw brie-
venbus dagelijks te ledigen.
8. Ladders en andere dingen die in-
k l i m m i n g kunnen vergemakkelen
wegzetten.
9. Gebruik registratiekaarten (ook
voor fiets, bromfiets en boot).
Op de politiebureaus liggen die voor
U klaar. Goed ingevuld kunt U daar-
mede na eventuele diefstal duidelijk
aangifte doen. En zo vergroot U dan
de kans dat U Uw eigendommen te-
rugkrijgt.
K). Zet uw fiets/brommer altijd op
slot. Ook als LI b innen stalt. Tijdens
uw afwezigheid kunt U ook het beste
de banden leeg laten lopen.
11. Laat geen volle vuilniszakken bij
uw huis achter.

Volgende week geven we graag nog
enige tips voor onderweg en voor op
het vakantieadres. Voorkoming mis-
drijven. Een zaak van de politie en U.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Diplomazwemmen
Zaterdag9juli zal voorde eerste maal
dit seizoen in het Vordense zwem- en
rekrealiebad "In de Dennen" diplo-
ma/wemmen plaats vinden voor de
zwemdiploma's A en B, alsmede voor
de hogere zwemdiploma's.
Degene die hiervoor willen afzwem-
men dienen vooraf eerst proef te
/wemmen, om voor deelname aan de
examens in aanmerking te kunnen
komen, hetgeen zal plaatsvinden op
zaterdag 2 j u l i a.s.

Opgave dient hiervoor te gescheiden
aan de kassa van het zwembad tot ui-
terlijk vrijdag l ju l i a.s.
Voor aanvangst i jden, programma e.d.
k u n t U zich in verbinding stellen met
het zwembad.
Tevens zijn aldaar de gewijzigde lest i j-
den gepubliceerd welke zullen ingaan
op dinsdag 12 j u l i a.s.

Touwtrekken
in Eibergen
Afgelopen zondag wist de jeugd van
Vorden opnieuw de eerste plaats te
behalen. Eibergen werd tweede en
Bathmen derde. In de 560-klasse
boekte Heure het beste resultaat. Vor-
den werd tweede en Eibergen derde.
In de 640-A klasse behaalde Vorden
een eerste plaats met 14 punten.
De Bisons en Eibergen elk 9 punten.
Door dit resultaat heeft Vorden de lei-
ding genomen met l punt voorsprong.
A.s. zaterdag zal in Eerbeek, alwaar de
laatste wedstrijden worden gehouden,
bli jken of Vorden op tijd de eindspurt
heeft ingezet.
Ook in de 640-D klasse werd Vorden
met 10 punten tweede, maarE.H.T.C,
is in deze klasse reeds kampioen.

Ontmoetingsdag met
oud-Wildenborchers
geslaagd
De ini t ia t ieven van een aantal Wilden-
borchers om zaterdagj.l. een ontmoe-
tingsdag met oud-Wildenborchers te
organiseren zijn volkomen geslaagd.
In de loop van de ochtend kon de
voorzitter van de commissie de heer
F. Klein Brinke een v i j f t i g t a l oud-
buurtgenoten welkom heten. Dit ge-
schiedde in de Kapel waar de koffie
gereed stond en waar tevens de koffie-
maaltijd werd genuttigd.
Vanzelfsprekend kwamen de tongen
toen pas los en werden er vele nostal-
gische verhalen verteld.
Zo ook de 80 jarige Simon van der
Meer, thans woonachtig in Harder-
w i j k e n d i e zich nog goed kon herinne-
ren dat in 1913 de Wildenborchse
school (de huidige Prinses Juliana-
school) werd geopend. De krasse baas
wist zich nog precies de namen van de
omwonenden te herinneren.
's Middags bracht het gezelschap een
bezoek aan kasteel Wildenborch,
waarna het samenzijn werd besloten
in de tu inen van het kasteel. De heer
H.J. Dijkman had voor deze gelegen-
heid zijn olderwetse trekharmonica
voor de dag gehaald zodat deze ont-
moetingsdag in opperbeste stemming
werd besloten.

Zwemvierdaagse 1983
Hoewel het nog enige dagen duurt
voordat de Zwemvierdaagse in het
zwembad "In de Dennen" zal plaats-
vinden, zijn er nu reeds een f l ink aan-
tal inschrijvingen binnen.
Elke avond gedurende deze zwem-

vierdaagse welke gehouden wordt van
11 t/m 15 j u l i a.s. zal er een speciaal
gebeuren plaatsvinden.
Medewerking daartoe is toegezegd
door o.a. de plaatselijke brandweer,
judoschool Smit, de kunstzwemgroep
de "Seahorses", een duikbrigade, dis-
coteam "het Stampertje", de plaatse-
lijke EHBO met haar "poppen" voor
de beoefening van mond op mond
beademing en uitwendige hartmassa-
ge.

Een aantal kleinere attracties als bv.
kegelbaan zijn in voorbereiding.
Voor deelname in is evenals het vorig
jaar een gespreide mogelijkheid zowel
op de voormiddag, namiddag als
avond. Iedereen kan daardoor rustig
zwemmen en wachten wordt daar-
door voorkomen.
Voor diegenen, die in de betrokken
week wegens afwezigheid door vakan-
tie niet in Vorden zijn en toch de
Zwemvierdaagse met de daaraan ver-
bonden medaille liever niet zouden
missen is er een alternatieve mogelijk-
heid aanwezig.
Zij dienen daartoe contact op te ne-
men met badmeester Westerik.
De te zwemmen afstanden zijn voor
de jeugd 4 x 250 m en voor de volwas-
senen 4 x 500 m.
De kosten voor deelname bedragen
ook dit jaar f5,-.

Bedrijfstoernooi
touwtrekken

Het zo zoetjes aan traditie geworden
toernooi voor bedrijven en verenigin-
gen en straten zal plaats vinden op

woensdag 13 jul i . Reeds heeft secreta-
ris Neerlaar een negental inschrijvin-
gen ontvangen. Bij deze nog even een
geheugensteuntje. Inschrijving staat
nog open tot zaterdag 9 ju l i a.s. Bij de
opgave kan men een training onder
deskundige leiding bespreken. Zullen
de Graafschaprijders voor de derde
maal het touwtrektoernooi gaan win-
nen en zal de club van de Brinkerhof
opnieuw de fair-play-cup veroveren?

Hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars"

De Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" organiseerde voor
haar leden viswedstrijden waarvoor
een goede belangstelling bestond.
Op deze eerste wedstrijddag werd in
totaal 798 cm vis gevangen. De uitslag
was: l .E . Wentink 119cm,2. A. Vrug-
gink 71 cm, 3. G. Eggink 67 cm.

Tijdens de tweede wedstrijd werd
1025 cm vis gevangen. Hier werd A.
Golstein winnaar met 171 cm, 2. W.
Sessink 115 cm, 3. E. Huetink 97 cm.
Voor de jeugd werd eveneens een
wedstrijd georganiseerd. Ook voor dit
evenement vele deelnemers. De tota-
le vangst bedroeg 270 cm. De uitslag
was: l. M. Besseling 74 cm, 2. E. Mei-
jer 32 cm, 3. R. Schouten 29 cm, 4. M.
Seesing 23 cm, 5. G. Besselink 22 cm.
Tevens werden een tweetal onderlin-
ge wedstrijden tussen de jeugd van
Vorden en Hengelo gehouden. De
wisselbeker kwam, dankzij overwin-
ningen in beide wedstrijden, in het be-
zit van de jeugd van "De Snoekbaars".

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand

schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

2 j u l i : Avondorienteringswandeling
Medler-tol, start zaal
Eijkelkamp

2 ju l i : Openbare les M u t s
blokfluit- en melodicaclub

8 juli: Medlertol-feesten
9 jul i : Medlertol-feesten
9 jul i : Pretty Markt

13 juli : Groot Touwtrektoernooi
voor Vordense bedrijven,
buurten en straten

Vorden
zomerprogramma
1983

Zaterdag 2 juli: Avondoriëntatiewandeling in het Medler.
Zaterdag 2 juli: Het I.V.N. afd. "De Oude IJsselstreek", op het landgoed
"de Kieftskamp" wandelingen voor publ iek onder leiding van natuurgid-
sen.
Zondag 3 juli: Concert door het Vordens Mannenkoor en de Kapel "De
Acht Kastelen Darpers". Nabij Kasteel Vorden. Bij slecht weer in hotel

Dinsra 5 juli: Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten).
Woensdag 6 juli: Jeugdtouwtrekwedstrijden bij clubhuis T.T.V. Vorden
om het kampioenschap van Vorden.
Woensdag 6 juli: Achtkastelenfietstocht.
Donderdag 7 juli: Staringavond met een korte wandeling naar het kasteel
en d^fchct fraaie park.
Vrijaf» en zaterdag 9 juli: Volksfeest Medler.
Zaterdag 9 juli: Pretty Markt op het marktplein te Vorden.
Maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli: Zwemvierdaagse.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Poets i'j de fietsen zo nog op, met zukke stoffige karren kö'w ons
vanaovund neet laoten zeen, da's gin gezichte".
"Jaojao, kalm maoran dicnt jcn,a 'k tied oaver hebbe za'k f r nog wel met
un lappe oaver hen aaien".
Kreamers Jan ging eers zien wark, waor e met doende was, afmaak'n. Die
fietsen kon zo nog wel en at ze neet epoetst waarn zoll'n ze 't die goeie
dal tug kilometer ok nog wel volholPn. Maor un goed uur later stonn'n ze
toch te b l inken in de zunne en kon Dientjcn d'r eur goedkeuring an ge-
ven, 't Was trouwens ok onderhand tied e wodd'n un andere klere an te
trekk'n, um half zesse mossen ze in 't darp wean. Dat stond op de uu tneu -
dugging die zee, net as de andere lejen, van 't bestuur van de VVV hadd'n
ekregen.

Too zee de deurn allemaole secuur op slot hadd'n en de ramen dichte en
klaor waz/.'n umme te gaon dei Jan de on tdekking van 'n dag. Zien ach-
terband ston löa'g. Dat was mien ok wat, plekken ging ok zo gauw neet
meer, dan kwamm'n ze jao vols te late.
"I'j kont mien fletse wel kriegen". Willem Penders, eur buurman, had
ezeen dat bi'j Jan neet alles in orde was en wol um, as goeien naösten, na-
luurluk helpen. Jan was maor wat bli'j, 't was dan wel zo'n moderne trim-
fietse maor daor zo l e zich wel met redd'n.
En dat dei'j e ok bes. Ze waar'n net goed en wel de straote op of roets daor
had e de bokse tussen de ketting. Un goeie scheure d'r in en vol öllie. In
de haos hadd'n ze d'rgin ach op edaon dat die fietse gin kettingkaste had
en da'j in zo'n geval de bokse op mot binden.
Gelukkug veur Jan waarn d'r nog wel boksens in huus en vief menuten
later zatten ze al weer op de fletse, compleet met touw um de boksepie-
pe.
Wieters hef Dientjen en Jan 'n heel'n aovund allene maor plezier ehacl.
Dat kon ok haos neet anders want uu tende luk was 't un jub i l eumtoch t en
dan mot 't ok un betjen feesteluk wean. En dat was 't ok deur 't welkoms-
woord van Piepen Gert bi'j 't Hackfort, 't drankjen dat ze aneboajen kre-
gen deur Thate van 'n Braomel en de breudjes met koffie bi'j de Wiersse.
En te /.ien an de meniere waorop de meesten zich nao afloop bi'j Bakker
heb eweerd is zo'n fletstoch neet al te vemoeiend. Daor kregen ze van de
VW nog iets aneboajen en was veur um stuksken mezuek ezörgd. 't Was
t'r ok gezellug dat 't al haos zondag was veur Jan en zien Dientjen weer in
huus waarn. En nog nuchter ok.

Veur 'n ander kan zo'n flctstochjen meschien net iets te volle van / ien
krachten vergen.
Zoas veur de correspondent. Zoda'j de huushols ter veur de freule an
ziet. Of was 't meschien um de wereld te wie/en op wonderen in Vorden,
zoat wi'j hier zoiets as Lourdes kriegt. Da's dan wat al te dcur/ . ichtug ge-
schrief in 't straötjen van de VVV. Maor wi'j denkt eerder an 'n bok. En
die mek iederene wel 's un keer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

toch veel.

Zou ze diabetes mellitus hebben?
Diabetes mellitus overvalt je. Op 'n dag merk je

bijvoorbeeld datje onophoudelijk aan het drinken bent.
Maar je dorst is niet te lessen. Of je blijft maar lamlendig en
sikkeneurig. Of je vermagert sterk.

Bij vele Nederlanders openbaart zich diabetes
mellitus (suikerziekte). Een aangrijpende aandoening,
l londerdduizenden zijn het slachtoffer van hun onwillige
alvleeskier.

Slikken tabletten, houden dieet of injekteren zich
dagelijks met insuline om in leven te blijven.

Diabetes Fonds Nederland. Postbus 9210.3506 ül . Utrecht.

Vorig jaar startte Geef's voor diabetes. Een eerste
stap op weg naar uitbanning van deze volksziekte.

Dankzij uw gift wijdt de wetenschap /.ich aan
alvleesklierweefsel-transplantatie, 't insulinepompje,
dieetvoeding, menselijke insuline, behandeling van
oogcomplicaties enz. enz.

De wetenschap vecht. Vecht u mee? l let is hard
nodig. Juist nu.

Postgjro 5766. Bankrekeningnummer 70.70.70.805.
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Vroeger stond de onderwijzer op een voetstuk"

Hoofd openbare lagere dorpsschool
G. Brinkman neemt afscheid

Expositie
Bibliotheek

Na 42 jaren voor de klas te hebben gestaan neemt meester
Brinkman in jul i afscheid van het onderwijs. Vanaf 1957 is
meester Brinkman hoofdonderwijzer van de openbare lage-
re school in Vorden. Daarvoor was hij werkzaam als hoofd in
Wolfersveen en als onderwijzer in Doetinchem en Varsse-
veld en omgeving.
De zestigjarige Br inkman maakt van
de mogelijkheid gebruik om ver-
vroegd uit te treden. „Ik /al nu zeker
niet de duimen op elkaar gaan doen.
Wel is het prettig dat je bepaalde din-
gen niet meer hoeft te doen. Met le-
zen, metselen, t u i n i e r e n , schi lderen,
foto's on twikke len kan ik me ui ts te-
kend vermaken. Ook is het fijn dat de
drie kinderen en drie kleinkinderen
wat vaker op be/oek kunnen komen",
a ldus de heer Brinkman.
Is de Hinkt ie van hoofdonderwijzer de
laatste jaren veel veranderd? De heer
Brinkman legt uit dat dat inderdaad
het geval is. „Je moet veel meer dan
voorheen overleg plegen met ouders,
collega's, kleuterschool en het ge-
meentebestuur.
De ouders van nu tonen een opmer-
kel i jk grotere betrokkenheid bij het
onderwijs dan vroeger. Bijeenkom-
sten van de onderraad (voorheen ou-
dercommissie) zijn ook veel intensie-
ver. Het is niet meer zo dat de ouders
aan de leiband van de onderwijzer lo-
pen. Vroeger stond de schoolmeester
op een voets tuk. Daar is hij nu geluk-
kig vanaf gehaald. De ouders zijn nu in
de school veel behulpzamer, /o zijn
de fenomenen als lees- en rekenmoe-
dcrs kalmpjes aan in de school opge-
nomen", aldus Br inkman.

Teamverband
Ook de kontakten met de collega's zijn
toegenomen. Het is niet meer de

hoofdonderwijzer die bepaalt welke
leermethoden er bijvoorbeeld ge-
bru ik t zul len worden. Elke dag na
schooltijd vindt er een bijeenkomst
plaats met collega's; naast de gebrui-
keli jke teamvergadering, waar veel
overleg plaats vindt .
De relatie met het gemeentebestuur
is alt i jd goed geweest. Ook hier zijn
veranderingen opgetreden. Zo iserte-
genwoordig een aparte afdel ing on-
derwijs, waar de kontakten mee on-
derhouden worden.
Onlangs is besloten om de kleuter-
school samen te voegen met de basis-
school en is er vanaf 1985 een vijfjarige
leerplicht.

Hoe ki jk t meester Br inkman tegen de-
ze ontwikkelingen aan?
„De integratie met kleuterschool is
niets nieuws. Al jarenlang werken wij
nauw samen met het Kwetternest . Mij
lijkt het wel noodzakelijk dat de inte-
grat ie niet geforceerd moet worden.
De gang van zaken rond de vijf jarige
leerpl icht vind ik zeer merkwaardig.
Het is nu nog steeds onduidel i jk hoe
en wie het betalen moeten. Ook vraag
ik mij af wat er overbli jf t van de positie
van de vierjarigen."

Computer
Er gaan steeds meer geluiden op om
de computer in het onderwijs te intro-
duceren.
Br inkman zet hier enige vraagtekens

bij. „Ik hoop niet dat de onderwijzers
in de toekomst alleen nog maar com-
puterprogramma's behoeven in te
stellen. Leerlingen zijn nu eenmaal le-
vend materiaal. Bij de 'ouderwetse'
leermethoden kunnen leerlingen de
onderwijzer in de rede val len en hem
vragen stellen. Met de invoering van
instant programma's dreigt het kón-
takt met de klas verloren te gaan.
Met de invoering van tv en rekenma-
chines jjmwij voorzichtig te werk ge-
gaan. liVjf het belangrijk vinden dat
de hersenen geoefend worden en niet
te lui mogen zijn."
De lagere school heeft er de laatste ja-
ren vele taken bij gekregen. Hoe
beoord^kde heer Brinkman dat?
„Je kumwel meer taken erbij kr i jgen
maar dat betekent wel dat dat ten kos-
te gaat van de reeds bestaande vak-
ken. Ik pleit er niet voor om nieuwe
verplichte vakken zoals in de toe-
komst engels ten koste te laten gaan
van de tradit ionele vakken zoals taal
en rekenen. Een alzijdige ontwikke-
ling is prima, maar overdracht van de
basiskennis waarmee je verder k u n t
l i jk t mij voor het lager onderwijs nog
steeds belangrijk."
Baren de dreigende bezuinigingen de
heer Br inkman geen zorgen?
„Ja, het ligt voorde hand dat door klas-
vergroting er talloze onderwijzers zu l -
len moeten verdwijnen. De kans is
ook groot dat de kwaliteit van het on-
derwijs wordt aangetast."
Verder zei meester Br inkman dat de
jeugd vrijmoediger is geworden maar
niet brutaler en zeker niet slechter dan
vroeger. Kommanderen is er niet bij.
„Nu vragen de leer l ingen steeds waar-
om ze iets moeten", aldus meester
Br inkman, die op zaterdag 9 j u l i tij-
dens een receptie officieel als school-
hoofd zal worden ui tgeluid .

Fraai weer bij
avondwandeling
Misschien wel te fraai, want het aan t a l
deelnemers was wat minder dan vorig
jaar. Vermoedelijk koos men vooreen
stil terras of zitje in de tuin boven een
wandel ing in de zwoele zomeravond.
De tocht voerde de deelnemers door
de buurtschap Linde en huize 't
Kiefstkamp.
De beste prestatie leverde de groep
Oortgiesen/Hogenkamp, al ja renlang
een trouwe groep deelnemers.
Tweede werden de heren Horstink.
De groep Wissink veroverde de derde
prijs, terwijl de groep H u i t i n k de vier-
de plaats verwierf.
De groep Horstink verzamelde de
meeste strafpunten en kreeg de poe-
delprijs. Voorzitter van de Berg van
Kranenburgs Belang reikte na afloop
in zaal Schoenaker de prijzen uit.

Nog een
avondwandeling
Zij die afgelopen zaterdag om de een
of andere reden niet aan de wandeling

in Kranenburg hebben meegedaan
k u n n e n a.s. zaterdag de schade inha-
len. Enige leden van de organisatie-
commissie van de Medlertol-feesten
hebben wederom een avondoriente-
ringswandeling in de omgeving uitge-
zet.
Inwoners van Ruurlo en Vorden als-
mede de toeristen zijn van harte wel-
kom. De inschr i jv ing is reeds open va-
naf half acht. Om acht uur lost voorzit-
ter G. Hendriksen het schot voor de
eers tver l rekkende deelnemer. Vanaf
café E i j k e l k a m p .

Stichting
Muziekschool regio
Zutphen
Uitbreiding kursussen
Na de zomervakantie staan er bij de
Stichting Muziekschool regio Zut-
phen, naast het Schakelklas-, Ballet-
en Instrumentaal/vocaal onderwijs,
weer een aantal kursussen op stapel .
Oude vertrouwde kursussen zijn die
voor volwassenen: panfluit, bamboe-
fluit en Algemene Muzikale Vorming.

Over deze kursussen zijn nu al inl ich-
tingen te krijgen en kan men zich nu
ook aanmelden.
In de loop van het najaar zal er worden
gestart met een aantal gloednieuwe
(korte) kursussen en wel de volgende:
1. kursus tapdansen, te verzorgen op
in i t i a t i e f van de balletafdeling, omdat
er veel vraag naar bleek te zijn;
2. kursus volksdansmu/iek, bedoeld
voor redeljjk gevorderde muzikanten,
die op den duur graag deel zouden wil-
len ui tmaken van een heus live-orkest
voor de begeleiding van volksdans-
groepen;
3. kursus samenspel voor blokfluitmu-
/ikanten, een korte kursus voor diege-
nen, die een stukje samenspel zoeken
in oude muziek, hierbij zijn vooral ook
blokfluit isten met de lagere instru-
menten welkom.

De kursus zal of op donderdag- of op
vrijdagavond vanaf l oktober worden
gegeven en er is vervolg mogelijk.

In de loop van augustus/september
zal er meer publici te i t over de nieuwe
kursussen komen, dan kunnen er ook
meer inlichtingen worden ingewon-
nen.

Vanaf l ju l i a.s. is er in de galerie van
de bibliotheek een expositie te be-
zichtigen van werk van de Gelderse
kunstenaars Geurt van Dijk en Theo
van der Horst.

Deze tentoonstelling bestaat uit gra-
fiek en is een kleine greep uit het grote
grafische oeuvre van de beide kunste-
naars.
Zij werken al vele jaren - niet beïn-
vloed door nieuwe stromingen - aan
één groot thema "De mens en zijn si-
tuatie". Beide benaderen en verwer-
ken dit thema op een heel eigenzinni-
ge wijze. Soms mild, soms humorvol,
soms begrijpens, soms shockerend,
maar altijd waar.

Men leert immers de mens kennen in
extreme situaties. Zij werken aan het
Portret van De Mens.

Informatie over de gebruikte grafi-
sche technieken maken deel uit van
de expositie.

De openingstijden zijn gelijk aan die
van de bibliotheek. De expositie
duurt tot 22 ju l i .

Openbare les
blokfluit- en

melodicaclub
De jaarlijkse "Openbare les" van de
b l o k f l u i t - en melodicaclub wordt op
zaterdag 2 ju l i a.s. gegeven, welke on-
der leiding staat van Hans Weenk en
Gea van Zuilekom.
U zult genieten van deze Openbare
Les, want Hans en Gea hebben er wat
frisse wind door laten waaien.
Neemt deze avond eens vrij voor dit
"Vordens gebeuren", \mJACi Dorps-
centrum. Programma's^lrkrijgbaar
aan de zaal. Wij wensen u een fijne
avond toe.
Zie verder adver tent ie in dit blad.

Zwermien in
Veengoot verboden

De Rijkspolit ie heeft afgelopen don-
derdag enige scholieren van een plaat-
selijke school erop geattendeerd dat in
de Veengoot niet mag worden ge-
zwommen. Enige scholieren genoten
van het water bij de stuw aan de Del-
denseweg.
Men zij gewaarschuwd, een volgende
maal zal de politie, met de Keur op het
waterschap in de hand,
gaan optreden.

Diefstal
jongensfiets
Deze maand is bij het station N.S.
reeds voor de zesde maal een fiets ge-
stolen. Een jongeman deed aangif te
bij de Rijkspoli t ie dat zijn rijwiel uit de
stal l ing van het station was gestolen.
De rijkspolitie kon van de jongeman
alleen gewaar worden dat het Union-
flets betrof. Wielrijders, noteer de ge-
gevens van uw rijwiel als kleur, merk,
frame-nummer, opvallende kenmer-
ken. Fiets-registratie-kaarten kunt U
daarvoor grat is a fha len bij het bureau
van de Rijkspolitie. Even doen.

Bromfietsrijder H.K. uit Vorden reed
ter hoogte van Groot G raffel tegen
een boom. Hij moest worden overge-
bracht naar het S p i t t a a l . Daar consta-
teerde men een hersenschudding, een
borstbeenbreuk en ribkneuzingen.
Vermoedelijk was een te hoge snel-
heid de oorzaak.

Routine-controle
Tijdens een routine-controle bij de
plaatselijke garages kwam de politie
een gestolen auto - merk Peugeot - op
het spoor. De auto bleek op 17 maart
te zijn gestolen in Den Haag. Na u i t -
zending van een telex bleek dat de au-
to toebehoorde aan G.I. uit Den
Haag, die de auto als gestolen had op-
gegeven.
Nader bleek dat de auto met behu lp
van een landgenoot uit Zutphen reeds
drie maanden was gestald bij een
landbouwer in Vorden. Vermoedelijk
was het in de bedoeling de verzeke-
ring te t i l len . De plaatselijke garage-
houder en landbouwer gaan vrij u i t .

Inzake kamperen aan de zuidzijde Rijksweg bij de Wientjesvoort:

E. Brandenbarg (WD) zal
lijmpoging wagen
De gemeenteraad van Vorden besloot dinsdagavond om het voorstel van het college
tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Wientjesvoort' drie maanden aan te
houden. Zoals bekend heeft de heer von Mengden op de Wientjesvoort zowel aan
de noord/ijde alsmede aan de / .uid/i jdc van de rijksweg een kampeerterrein. Hand-
having van /ijn kampeerpaspoort aan de /.uid/.ijdc van de Rijksweg zit er volgens het
college niet langer in aangezien de/e grond een agrarische bestemming heeft.

De belangen zijn hier tegenstrijdig.

Wordt wel toestemming tot kamperen
verleend dan worden een aan ta l nabu-
rige boeren gedupeerd. Dit met het
oog op de hinderwet. De CDA zei bij
monde van haar fraktievoorzitter de
heer C.Chr. Voerman dat nog ge-
hoopt was op een voorstel van de heer
von Mengden om uit de impasse te ge-
raken. Toen burgemeester Vunderink
vertelde dat hij weliswaar een gesprek
heeft gehad met de heer von Meng-
den maar dat h ie ru i t van de zijde van
de heer von Mengden geen voorstel-
len zijn gedaan, koos de CDA-fraktie
voor het collegevoorstel te weten de
agrarische bestemming. De heer A.
Ploeger (PvdA) wenste wel de moge-
lijkheid tot kamperen aan de zuidzijde

van de rijksweg gehandhaafd te zien.
WD'er E. Brandenbarg stelde ten-
slotte voordat een gesprek op gangge-
bracht moet worden tussen de boeren
in de omgeving van de camping en de
heer von Mengden.
„Wellicht kunnen de boeren stankver-
drijvers voor de varkens aanschaffen
waaraan bijvoorbeeld de heer von
Mengden aan mee zal betalen", zo
stelde hij voor.

De raad luisterde instemmend en was
van mening dat Brandenbarg de ini-
tiatieven voor een gesprek zelf maar
moet nemen. „We wachten de ontwik-
kelingen met belangstelling af', zo
sprak burgemeester Vunderink die bij
de heer Brandenbarg wel op spoed
aandrong.

Meerderheid raad (uitgezonderd VVD-fraktie):

De voorgestelde extra subsidie van het college voor de Stichting Sociaal Kultureel
Werk heeft de gemoederen de laatste weken in de verschillende commissies danig
lu'/i» gehouden. Zo ook in de raad van dinsdagavond. De extra subsidie van
f7500,- voor 1983 en nog eens f 7500,- voor 1984 vond wel genade in de ogen van de
frakties van het CDA en de PvdA maar niet in die van de WD.

Jaarlijks ontvangt de SKW een subsi-
die van f30.000,-. Om rond te komen
heeft z i j volgens haar begroting
f42.500,- nodig.
Het CDA bij monde van mevrouw
Aartsen zei verheugd te zijn over de
extra subsidie. „Wij zijn er voorstan-
der van dat het werk van de SKW van
de grond komt. Wel dient de SKW me-
dio 1984 verantwoording af te leggen
over het gevoerde beleid."

De PvdA zou gaarne zien dat de raad
zou besluiten om in plaats van de jaar-
lijkse f 30.000,- een subsidie van
f40.000,- te verlenen. De heer A.J.
Stoltenborg die dit voorstel namens
zijn fraktie lanceerde, stelde voor om
de SKW in te schakelen bij de proble-
men rondom de jeugdwerklozen.
„Het betekent ontlasting van de socia-
le dienst en ik heb gehoord dat hier-
voor van rijkswege subsidie kan wor-
den verkregen", aldus Stoltenborg.
Wethouder Geerken zal wat dit laatste
betreft zijn voelhorens uitsteken.

De fraktie van de WD was kort en
bondig in haar oordeel.

E. Brandenbarg: „In Vorden zet men
de wereld op zijn kop. Overal bezuini-
gingen en hier een extra subsidie. We
kunnen dit niet maken tegenover an-
dere verenigingen." Fraktiegenoot M.
Groen: „Onrechtvaardig. Ik vraag me
af, moetje nu als raadslid aan dergelij-
ke voorstellen meewerken?" Fraktie-
voorzitter H. Tjoonk van de WD:

„Verdeel de 30.000 gulden maar on-
der de verenigingen, dan heb je hele-
maal geen sociaal kultureel werker no-
dig."

Burgemeester Vunderink wees erop
dat het hier om een tijdelijke subsidie
gaat. „Het gaat niet om een strukture-
le verhoging van de subsidie maar het
is in feite een extra handleiding voor
een stichting die op een voor ons en
voor hun zelf wat onduide l i jke wijze is
begonnen", aldus de heer Vunderink.

Ziekenhuisplanning
Bij de aanvang van de raadsvergade-
ring ging burgemeester Vunderink in
op de materie die er momenteel aan
de gang is omtrent de ziekenhuisplan-
ning. Nogal een vrij gecompliceerde
zaak waarbi j de heer Vunder ink de
raad verzocht deze aangelegenheid
aan het college te delegeren.

De raad ging hiermede akkoord en
kreeg van de heer Vunder ink de toe-
zegging dat de fraktievoorzitters regel-
matig op de hoogte gehouden zullen
worden van de ontwikkelingen.

De zienswijze van het college is dat ge-
tracht moet worden zoveel mogelijk
de taken van het Spittaal overeind te
houden. Het ligt in de bedoeling dat
het Spittaal een centrumfunktie zal
krijgen. De voorkeur van Vorden voor
de plaats van een top-ziekenhüis gaat
uit naar Deventer. Burgemeester
Vunder ink deelde nog mede dat men
momenteel bezig is om in gewestver-
band tot een gemeenschappelijke vi-
sie te komen.

„Allemaal zeer gecompliceerd", waar-
mee de heer H. Tjoonk (WD) de ge>-
voelens van de raad vertolkte toen hij
burgemeester Vunderink alle sterkte
toewenste bij zijn pogingen.

Raad bezorgd over
beveiliging politiebureau
Op vragen van de heer C.Chr. Voer-
man (CDA) deelde burgemeester
Vunderink mede dat hij met hem en
met de raad bezorgd was over de be-
veiliging van het polit iebureau te Vor-
den. (Zoals bekend is hier onlangs in-
gebroken en werden een aantal vuur-
wapens ontvreemd.)
„Het gebouw is niet afdoende bevei-
ligd maar dat is bij de landelijke politie
bekend. Er is geen geld voor een opti-
male beveiliging", aldus burgemee-
ster Vunderink die de raad toezegde
er alles aan te zullen doen, gelden be-
schikbaar te krijgen. Hij vertelde nog
wel dat de gestolen vuurwapens niet
open en bloot in een bureau hadden
gelegen, maar dat deze wapens zich
wel degelijk in een afgesloten stalen
kast bevonden.

Kruispunten
Naar aanleiding van vragen vanuit de
raad deelde burgemeester Vunderink
mede dat kruispunten zoals bij café
Eskes en aan de Strodijk/Rondweg
ook nader bekeken zullen worden met
het oog op de verkeersveiligheid.
Voor de beveiliging van het kruispunt
Rondweg/Het Hoge voteerde de raad
f7.500,-.



Wij maken gaarne

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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CONTACT een graag «gelezen blad!
HA, GAZELLE-SUPPORTER!
Als jij mag kiezen weet je 't wel: een
Gazelle. Zo'n sterke, lichte, snelle.
Van een Gazelle heb je elke dag
lol. Dus op naar
ons ais er een "

,^'

nieuwe moet
komen.

Verwen jezelf
met

'n Gazelle

.
FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP11
HENGELO GLD.
TEL 05753-7278

l E fietsen rijden op VREDESTEIN

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Honderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

trouwplannen,
gezinsuitbreiding ?

drukkerij
:^j£ weevers b.v.
* » *,T . .-••

%.. nieuwstad 12 • vorden

kom dan nu kijken in de dikke
boeken vol ideeën voor verlovings

huwelijks en geboortekaarten!

kennemer
kaarten
kol lekt ie

Geslaagde
examens

muziekschool
Sinds 11 j anuar i 1982 heeft de Stich-
ting Muziekschool regio Zutphen een
rijkserkende opleiding voor harmo-
nie- en fanfaremuzikanten en in de af-
gelopen week zijn daar de eerste resul-
taten mee behaald.
Van 1 1 van de 15 verenigingen, waar-
van de muziekschool muzikanten op-
leidt, hebben in totaal 55 kandidaten
(meest jeugdige) examen gedaan:

42 voor het A-diploma, 8 voor het B-
diploma en 5 voor het C-diploma.
51 muzikanten zijn geslaagd, terwijl er
één is gezakt en 3 een herexamen
hebben.
Het bl i jkt , dat deze examens voor zo-
wel de kandidaten als de verenigingen
en de muziekschool een geweldige sti-
mulans geven t.a.v. de amateuristi-
sche muziekbeoefening.

Onze plaatsgenoot Erie Klein Hane-
veld slaagde aan de Middelbare Tuin-

bouwschool te Aalsmeer voor de B-
opleiding.

Collecte
Rode Kruis
De collecte voor het Rode Kruis te
Vorden heeft het mooie bedrag opge-
bracht van f. 10.049,15.

Het Rode Kruis zegt dank aan een ie-
der die, op welke wijze dan ook, heeft
bijgedragen aan het welslagen van de
collecte.

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles goed

regelen bij de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik alles prima

geregeld. Bij mijn eigen Rabobank.
Peseta's voor mijn verblijf in Spanje,
wat franse francs voor de doorreis en
reischeques als reserve. En niet te
vergeten 'n goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabobank,
voor 'n kleine vergoeding, op
waardevolle spulletjes, die ik niet
graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en regel
alle vakantiezaken bij de Rabo-
bank. Altijd in de buurt, snel aan
de beurt.

Rabobank £3
geld en goede raad

NIEUW
Rijen- en strokenbespuiting

LOONBEDRIJF

Groot Roessink
Tel. 05753-1470

o.a. vooronkruidbestrijding in aardap-
pelen en mais (akkerwinde, hanepoot
en andere lastig te bestrijden onkrui-
den.

Tijdens de bouwvakvacantie is onze winkel de he-
le

drie weken open
Bestellingen moeten wel voor 15 juli worden op-
gegeven.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder
Ruurloseweg 35. Tel. 05752-1523
Ruime parkeergelegenheid.
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