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Pretty markt heeft
aan de verwachtingen voldaan

De vele werkzaamheden die de zwem- en poloclub het afgelopen jaar heeft moeten verrichten, ten-
einde "spullen" voor de Pretty Markt bijeen te krijgen, heeft zaterdag duidelijk zijn vruchten afge-
worpen. Vele bezoekers tijdens deze markt, waarbij het weer de organisatoren danig in de kaart speel-
de, want de hitte van de afgelopen week was voor de zwemclub gelukkig voorbij.
Even dreigde het weer de andere kant
op te slaan, toen zaterdagmorgen bij
het opbouwen van de Pretty Markt de
regen met baken uit de hemel kwam,
het bezoek aan de Markt vergrootte
achteraf de pijn van de natte kleren.

Het was tijdens deze Pretty Markt op-
vallend dat de vakantiegangers in gro-
te getale naar het Marktplein waren
gekomen. Voor de meesten beteken-
de dit bezoek aan de Pretty Markt niet
alleen wat "neuzen" tussen de talrijke

artikelenjRaar tevens om een hapje
en een drankje te nuttigen.
De verkoop van oliebollen was dan
ook een groot succes. Het spel "Een-
en twintigen" bleek eveneens een
"klapper''J^nt tijdens dit spel gingen

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

1. Pubiikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaafld-aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn verleend op l juli 1986.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan dhr. D.H. Buunk, de Haar 12,

voor het gedeeltelijk veranderen
van de woning Almenseweg 2;

2. Aan dhr. F.H. Peters, Brinkerhof
38, voor het vergroten van een car-
port aldaar;

3. Aan dhr. G.H. Brouwer, Mes-
schaertlaan 3, Huizen NH, voor
het bouwen van een paardenstal
aan de Maandagweg 8;

4. Aan dhr. E.J. Hukker, de Horst 2,
voor het bouwen van een meng-
mestsilo aldaar;

5. Aan dhr. J. vanArk,Wildenborch-
seweg 19, voor het gedeeltelijk
veranderen van een varkensstal al-
daar;

6. Aan dhr. H. Grefhorst, de Haar l,
voor het bouwen van een garage
aldaar;

7. Aan dhr. B. van de Kuip, Weg naar
Laren 33, Zutphen, voor het ver-
groten van een woning aan de
Burg. Galleestraat 20 alhier;

8. Aan dhr. A.F. Meijerink, Spal-
straat 17, Hengelo G ld. voor het
bouwen van een mestvarkensstal
aan de Hoge Slagdijk 2 alhier;

9. Aan dhr. A.F. Meijerink, Spal-
straat 17, Hengelo G ld. voor het

gedeeltelijk vergroten van een var-
kensstal aan de Hoge Slagdijk 2 al-
hier.

10. Aan dhr. G.C. Langeler, het Stroo
5, voor het bouwen van een open-
haardhout-hok aldaar.

11. Aan dhr. P.C. Kramer, Het Hoge
56, voor het bouwen van een dak-
kapel aldaar;

12. Aan dhr. D. Norde, Ruurloseweg
48, voor het bouwen van een mest-
put aldaar.

2. Wyziging reglement Waterschappen
IJsselland-Baakse Beek en Berkel

Tot 21 juli a.s. ligt ter gemeentesecre-
tarie te Vorden gedurende de werku-
ren ter visie een ontwerp-besluit van
Provinciale Staten van Gelderland in-
zake wijziging van het reglement voor
de Waterschappen van IJsselland-
Baakse Beek en van de Berkel. Het
gaat daarbij om wijziging van de kies-
bepalingen voor heemraden en
hoofdgeërfden.

3. Tijdelijke verkeersmaatregelen
A. Op woensdag 16 juli a.s. van 16.00
tot ca. 21.00 uur zullen in verband met
de te houden wielerronde van Vorden
de navolgende wegen worden afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers;
de Molenweg; de Wilhelminalaan; de
Groeneweg vanaf de Wilhelminalaan
tot aan de Enkweg; de Enkweg vanaf
de Groeneweg; de Burg. Galleestraat
vanaf de Enkweg tot en met de krui-
sing het Jebbink/Molenweg. Uiter-
aard geldt dan ook dat de navolgende
wegen eveneens zijn afgesloten voor
alle verkeer behalve voetgangers, en-
wel:
de Prins Bernhardlaan; de Insulinde-
laan; de Stationsweg; de Julianalaan
en het Emmaplein.
B. In verband met de te houden bra-
derie op donderdag 17 juli a.s. en de te
houden bakfietsenrace op zaterdag 19
juli a.s. zullen de volgende verkeers-
maatregelen worden genomen:

a. afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers op donderdag 17 juli a.s.
13.00 tot 24.00 uur en zaterdag 19 juli
a.s. van 17.00 tot 22.00 uur van:
— een gedeelte van de Zutphenseweg/
Dorpsstraat vanaf de Decanijeweg tot
aan de Horsterkamp;
— een gedeelte van de Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorps-
straat;
— een gedeelte vanaf de Burg. Gallee-
straat vanaf het kruispunt Molenweg/
het Jebbink tot aan de Dorpsstraat;
b. een parkeerverbod zal gelden op
donderdag 17 juli a.s. vanaf 12.00 uur
voor de zuidzijde van bovengenoem-
de af te sluiten Dorpsstraat;
c. tevens zal een parkeerverbod gel-
den op donderdag 17juli a.s. van 13.00
tot 24.00 uur en op zaterdag 19 juli a.s.
van. 17.00 tot 22.00 uur voor:
- een gedeelte van de Stationsweg,
vanaf de Molenweg/Wilhelminalaan
tot aan de Dorpsstraat, enwel voor de
oostzijde;
— de Raadhuisstraat vanaf de Vorden-
se Beek tot aan Het Hoge, ook voor de
oostzijde.

4. Controle kwaliteit
Gelderse zwemwaters

In de zomerperiode zal de provincie
Gelderland elke veertien dagen de
kwaliteit bekend maken van een aan-
tal open zwamwateren. Dat zal gebeu-
ren in de drie Gelderse recreatiekran-
ten, die door de WV worden uitgege-
ven. Het gaat daarbij om 28 zwem-
plaatsen in Gelderland die regelmatig
worden onderzocht op hun bacterio-
logische kwaliteit.
Deze recreatiekranten zijn gedurende
het zwemseizoen bij de WV overal
verkrijgbaar. Voor informatie omtrent
de kwaliteit van een bepaald zwemwa-
ter kunt u terecht bij het provinciaal
Mulieuklachtennummer, te weten
085-452220. Nadere informatie kunt u
ook verkrijgen bij de heer C. Hilber-
dink, tel. 085-592289.

er twee splinternieuwe TV-toestellen
uit.
In totaal waren deze dag zo'n vijftig le-
den en mensen die de zwem- en po-
loclub een warm hart toedragen in
touw. De totale opbrengst bedroeg na
aftrek van de kosten enkele duizen-
den guldens waarmee de vereniging
danig in haar nopjes was. Deze gelden
worden jaarlijks namelijk aangewend
om de kosten van de wintertrainingen
in de overdekte baden in naburige ge-
meentes te kunnen bekostigen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CDA fraktie wil nota indienen
inzake fietspad Ruurloseweg

"Het ernstjge verkeersongeval van 23 juni j.1. op de
Ruurloseweg, is voor ons aanleiding om U te verzoe-
ken op de agenda van de raadsvergadering van 26 au-
gustus als agendapunt op te nemen "De aanleg van
een vrij liggend fietspad langs de Ruurloseweg", zo
schrijft de fraktie van het CDA in haar brief aan het
college.
De CDA fraktie wil bij dit agendapunt dan nl. een
motie indienen om zodoende bij de daartoe betrok-
ken instanties, de noodzaak van een dergelijk fiets-
pad, voor de veiligheid van de fietsers, nog eens on-
der de aandacht te brengen.

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de dennen" heb-
ben 61 kandidaten deelgenomen aan
het diplomazwemmen. Zij slaagden
allen te weten 13 voor "A";^4voor "B"
en vier voor "zwemvaardi^Bd l". De
jongste kandidaten Jessic^Combert
en Mark Harms ontvingen uit handen
van het badpersoneel een leuke atten-
tie.
Het examen stond ondentffcling van
chef-badmeester Martin v^terik en
zijn staf t.w. de dames Anita Lam-
mers, Letty Bouwmeester en Marga
Westerik.
Voordat de zwemdiploma's werden
uitgereikt ging Martin Westerik in zijn
toespraak in het kort in op het belang
van het leren zwemmen en vooral het
kunnen zwemmen. Hij ging in op een
onlangs verschenen rapport waarin
staat vermeld dat slechts l op de 4
jeugdigen in de leeftijdsgroep van cir-
ca 9 jaar kan zwemmen. Hij noemde
dit beeld in relatie tot het waterrijke
Nederland verontrustend. Hierna
ontvingen de 61 kandidaten hun
zwemdiploma met map, sticker en
zwempakembleem, aangeboden door
het zwembad.

Zwembad
'In de Dennen'
30.000 bezoekers
Het zwem- en recreatiebad "In de
Dennen" heeft op dit moment al ruim
30.000 bezoekers getrokken. Na een
matige maand mei, gevolgd door een
zomerse maand juni met als "topper"
afgelopen week (8000 bezoekers)
heeft er toe bijgedragen dat de 30.000
grens werd overschreden.

Chef-badmeester Martin Westerik is
hier uiteraard zeer kontent mee. "Als
je bedenkt dat de afgelopen zomers
voor de zwembaden in zijn algemeen
zeer teleurstellend verliepen, zijn wij
erg blij met het weer van de afgelopen
weken. Vorig jaar hadden wij op dit
moment nog geen 20.000 bezoekers,
terwijl in het seizoen het bad in zijn to-
taliteit 40.000 bezoekers trok. Toch is
dit aantal gezien de weersomstandig-
heden vorig jaar, niet echt slecht te
noemen".

"Kijk", zegt Martin Westerik, "de mee-
ste zwembaden zijn gemiddeld 4
maanden per jaar open. Een gemid-
delde zomer heeft 21 zomerse dagen
met waarden van boven de 25 graden.
We zitten nu al op 18 van deze dagen
en aangezien de vakantieperiode eerst
nu is begonnen, ben ik zeer optimis-
tisch. Een flinke financiële injektie
kunnen we na twee slechte zomers
best gebruiken", zo zegt hij.

Geslaagd
In Zwolle slaagde voor het diploma
vakbekwaamheid voor het cafébedrijf
onze plaatsgenoot Wijnand Bijenhof.

Nieuws Vordens
Huisvrouwenorkest
Op maandagavond 14 juli geeft het
huisvrouwenorkest een optreden in
zaal "De Herberg" ter afsluiting van
het seizoen. In eerste instantie is dit
optreden bedoeld voor de bejaarden,
maar uiteraard is iedereen van harte
welkom.

De toegang is geheel gratis. Het orkest
dat in de wijde omtrek grote bekend-
heid heeft hoopt dan ook op een grote
opkomst.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: E. ter Beest en G. Heij-
enk; J.H. de Brouwer en E.G. Gotink;
J.F.E. Elzer en M.M. Cernohorsky.
OVERLEDEN: Geen.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 jul i 10.00 uur de heer J. Meer-
veld uit Lochem. Evangelisatiedienst
i.s.m. Herv. Geref. Jeugdwerkgroep.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 13 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra;
10.00 uur Gezamenlijke Evangelische
dienst in de open lucht bij de Kapel de Wil-
denborch N.H. -l- Geref. Voorganger: dhr.
Meerveld en medewerking Sursum Corda.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 12juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Avond- en nachtdienst de gehele week van
19.00 tot 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13 juli G. Jelsma, Lochem. Tel.
05730-1870. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

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

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

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

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Amsterdam 1992

Olympische Spelen
Amsterdam 1992

is „in"
Half oktober 1986 wordt beslist of de
Olympische Spelen van 1992 naarNe-
derland komen. De kans daarop is
groot. Maar hoe dan ook... de campag-
ne rond de olympische spelen Am-
sterdam 1992 trekt aandacht. Amster-
dam '92 begint bij de Nederlandse be-
volking te leven. Het schitterende ont-
werp van de badhanddoeken en
shawls ziet men steeds vaker verschij-
nen, vanaf nu zijn ze verkrijgbaar bij
de Tuunte in Vorden.

Leerlingen D-niveau
LHNO 't Beeckland
geslaagd
Na'de opvallend goede resultaten bij
het landelijk examen op C-niveau
konden er op de Chr. LHNO 't Beeck-
land te Vorden opnieuw leerlingen
worden gefeliciteerd.
Alle leerlingen die het examen op D-
niveau aflegden bleken geslaagd te
zijn.
Dit D-examen, het hoogste niveau op
MAVO-scholen kon dit jaar voor het
eerst ook op LHNO-scholen worden
afgenomen. De geslaagde leerlingen
van 't Beeckland vierden de goede re-
sultaten vrijdag j.l. op school, samen
met hun docenten.

ALLE DAMESBLOUSJES
normaal voor fl. 59,50
nu uitzoeken voor 39.50 / 29.50

CHIORY ZOMERBROEKEN
4 kleuren, wijd model van fl. 69,50 nu uitzoeken voor

RUITBROEK SPIJKERBROEKEN
geweven en bedrukt
bandplooi... ...van fl. 6950 nu uitzoeken voor

SPIJKERBROEKEN GEBLEEKT
3 modellen, prijzen fl. 49,50/ fl. 59,50 en fl. 69,50
nu uitzoeken voor slechts

TOPJES en SHORTS
nu uitzoeken voor...

JACKS en BLAZERS
normaal fl. 89,50.... .nu uitzoeken voor

19.50
29.50

39.50
39.50
15.00
39.50

u leest 't goed!
elke betalende bezoeker
kan uitzoeken uit 'n partij

klnder, dames of heren

BROEKEN
voor 2 piek!

maximaal 2 per klant!

RUURLO Kerkplein 12
's maandags gesloten — Vrijdags koopavond

(achter de kerk)

fifSX

Dat lijkt in deze tijd van prijsverhogingen
een bekend geluid. Maar, onze prijzen
springen er uit omdat ze zo SUPERLAAG

| zijn! En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

BUFFETKAST
Eiken 1.45 m breed met
zeer veel bergruimte
OPRUIMINGSPRIJS

1095-

Restanten bali-bruine meubelen o.a
tv kasten, salontafels, 4 eethoeken. Alles moet weg

NU MET HOGE KORTINGEN
Massief eiken bankstellen
in stof vanaf

in rundieder vanaf

Houten klapstoelen
bruin van f 45,- voor

Senioren fauteuils
massief eiken vanaf

Eiken slaapkamers
ledikant -f- 2 nachtkastjes

Slaapzakken uitzoeken

Tafelkleden
handweef nu

1545.-
2098-

29,95

359-

729-
55,-

49,-

TV/videokast
massief
Europees eiken
front, in blank
of donker eiken

325.-

Robuust massief eiken

BANKSTEL
met rund lederen
kuipkussens.
Het toppunt van
meubelkunst
Als 3-1-1 zits
OPRUIMINGSPRIJS

3695,-

Salontafel

598-
Kaaskasten
in 3 maten blank
of donker eiken.
Uit voorraad
leverbaar.

Kaaskast
eiken, 100 breed
ook te gebruiken
alsTV-, audio-,
of videomeubel
verstelbare
legplanken

795,-

TAPUT
Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad.
Prijs p. m. vanaf

j\ \\
«w f"""

* v
COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

(ZIE ETALAGES)

Overgordijnen
van 28,50, 26,95 nu

p.m.voor

9,95

KWALiïEiïS-
MATRASSEN
voor lage prijzen <||Q
1 persoons vanaf 11 D,"

Hoekkombinaties
in draion, velours of
leather-look.
Vele mogelijk-

heden 1/1 "7 K
3+2 zits vanaf I*Tf U,"~

2 persoons vanaf 239-
Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514- LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 05454-74190

* Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

Te koop: nieuwe aardappe-
len, alle soorten koolplan-
ten, prei, andijvie, peter-
selie en selderie, knolraap
en rode bieten planten.
H.SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Wij willen nog steeds heel
graag wonen in of rond Vorden.
Misschien kan het via deze adv.
iets worden. Tijdelijk is ook
welkom. Moeder met 2
schoolgaande kinderen.
Tel. 08855-75317 of
05752-3459.

2de Braderie Ronde van
Vorden 1 6 juli a.s.
Parcours: Burg. Galleestraat.
16.30 uur jeugd 8 tot 14 jaar
Recreanten 17.00 uur; junio-
ren 18.00 uur; Liefhebbers/
veteranen 19.30 uur.

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren-
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tel. 05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

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

Te koop: alle soorten kool
en preiplanten, selderie,
peterselie, sla, andijvie,
rode biet, knolraap, bies-
look, groenlof, chinese
kool en koolrabieplanten
en kleurdwergjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden
Telefoon 05752-1498

\



Op 6 juli 1986 is geboren

MICHIEL
zoon van
Margreet Teger
Thomas van Dorsten
broertje van
Rebecca

Molenweg 6
7251 EE Vorden

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

DANIËL
Bij het H. Doopsel ontvangt hij
de namen Daniël Christiaan.

JOS, RIA EN
STEFAN ROELOFS

28 juni 1986
7251 EX Vorden
Mulderskamp 5.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en cadeaus welke wij
ter gelegenheid van ons huwe-
lijk mochten ontvangen. Het is
voor ons een onvergetelijke
dag geworden.

EDWIN EN YVONNE
HARTMAN-SESSINK

Vorden, juli 1986.

Wij willen iedereen bedanken
voor de felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij met ons 55-ja-
rig huwelijk mochten ontvan-
gen, voor ons was 19 juni een
overgetelijke dag.

K. GOSSELINK
G.GOSSELINK-

BRANDENBARG

Prins Clauslaan 19
7251 AS Vorden

Voor alle blijken van medele-
ven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man onze zorgzame
vader en opa

ANTONIE DIMMENDAAL

betuigen wij onze oprechte
dank.

W.H. Dimmendaal-Pardijs
Kinderen en kleinkinderen

Witte Italiaanse tandem te
koop.
Uittrektafel 1,201.80 br.
Tel. 05752-2269

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Orthopedische dames-
klompen open teen nu 35,-
SCHOENMAKERIJ VISSER
Raadhuisstraat 18, Vorden.

AFWEZIG
van 12 juli tot 4 augustus

DR. H AAS

Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter A t/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.

Gevraagd: tijdelijk huishou-
delijke hulp voor 4 weken
van 15 juli t/m 8 augustus voor
1 ochtend per week.
Tel. 2395.
Tussen 18.00 en 20.00 uur.

Tijdens de
bouwvakvakantie is

onze winkel alleen de
eerste week van
12 t/m 19 juli
GESLOTEN

Voor glasschade kunt u
bellen tussen 9 en 10

uur tel. 1567.

Schildersbedrijf/
Verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij U
kennis dat heden, na een liefdevolle verzorging in het
bejaardencentrum "DeBleijke", geheel onverwacht van
ons is heengegaan onze lieve moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA JANSEN
weduwe van Herman Broekman

op de leeftijd van 79 jaar.

Doetinchem: A.H A. Broekman
HJ. Broekman-Rietman

Hengelo (Gld.): G J. Stegerman-Broekman
Vorden. H. Broekman

HJ. Broekman-Ruesink
Vorden: H.J. Broekman

B.J. Broekman-Korenblek
en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), 3 juli 1986
Bejaardencentrum "De Bleijke".

Correspondentie-adres:
Mevr. G.J. Stegerman-Broekman,
Lankhorsterstraat 19, 7255 LC Hengelo Gld.

De begrafenis heeft maandag 7 juli inmiddels plaats ge-
had op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De Openbare bibliotheek
is wegens vakantie

van 14 tot en met 25 juli.

Vooraf kunt u een dubbel aantal

boeken meenemen: dit geldt ook

als u zelf met vakantie gaat. In dat

geval worden zij op verzoek vooraf

verlengd.

Te koop wegens opheffing:
winkelstellingen, plan-
ken/rekken enz. enz. Ook
geschikt voor particulier ge-
bruik. Donderdag 10 juli tussen
18.00 en 22.00 uur.
Kreatief Centrum Kerkepad
Dorpsstraat 6, Vorden
INGANG ACHTEROM

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Heden overleed onverwacht onze beste broer en zwa-
ger

H. HARMSEN
weduwnaar van J.C. v. Oostrum

op de leeftijd van 78 jaar.
x

Vorden: A.H. Stapper-Harmsen
G. Stapper

Apeldoorn: Mevr. A. Harmsen-Teunissen
Vorden: Mevr. G. Harmsen-Stemerdink
Vorden: J.W. ten Pas-Harmsen

J.C. ten Pas
neven en nichten

Doetinchem, 7 juli 1986.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 14 t/m 19 juli

Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8, Vorden. Telefoon 05752-2122.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding 1 a 2 dagen per week
van 10.00 tot 16.00 uur.
EXLER,
Enzerinkweg 1, Vorden.
Telefoon 2532.

Te koop: vierdels van een
dikke pink.
Tel. 05752-1683

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Deze week extra voordelig

Schouderkarbonade
per kg 8,98

MAANDAG

Speklapjes, 6,98
DINSDAG

Verse worst soo gram 4,98
WOENSDAG

Gehakt h.o.h. 4,98

r^*s»L-^ l i
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 VORDEN TEL 1321

Vanwege vakantie is er

geen
zwangerschapsgymnastiek

in Vorden van 14 juli t/m 10 aug.

N ieuwe opgaven voor of na
deze periode.

Mr. J.F.M. Honig
advocaat en procureur

Houdt m.i.v. heden tijdelijk kantoor
aan het adres:

Het Jebbink 12
7251 BL Vorden

Postbus 119, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2101

Op onze kinderafdeling
Sweatshirts - blouses 4O% korting
Pantalons 50% korting
Jacks 60% korting
(alles vanaf maat 92)

Komt U
maar mode

Parkeren voor de deur. burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in

- bouwmaterialen

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

• Flenrige Francs,
schitterende Schillingen,

w »••» vm mm- v ^^

K RMIS

Herberg

pracntijgePesetas:f *

Donderdag 17 juli (tijdens braderie)
In het café:

HANSKA DUO
In de zaal: één van nederlands beste bühnegroepen (uit Volendam)

SPRYNG +
M AR l BELLE
Aanvang 21.00 uur. Entree f 7,50. Kaarten in voorverkoop.

Vrijdag 18 juli: in het café:

HANSKA DUO
Zaterdag 19 juli:

Inmiddels traditionele OPENLUCHT- EN ZAALFESTIJN m.m.v. orkest

- NEW FOUR
-RODEO

OP MECHANISCHE STIER
(voorronde finale Nederlands kampioenschap) 26 juli Bergen op Zoom.

- BARBEQUE
(vanaf 23.00 uur). Aanvang 21.00 uur. Entree f 8,-. Kaarten in voorverkoop.

Eurocheques
Travellercheques

Reisverzekeringen

De bank met de S is een echte vakantie-
bank. Waar alle geldzaken voor uw

vakantie snel en degelijk worden gere-
geld. U haalt er dat prachtige, kleurige

buitenlandse geld. En ook uw (tegen
diefstal verzekerde!) Traveller-

cheques of Eurocheques.

U sluit er een goede en voordelige reis-
verzekering af. En huurt er voor weinig
geld een kluis voor uw sieraden en
waardepapieren. Want die gaan niet op
vakantie. U wel.
De bank met de S wenst u gelukkige
weken. En levert graag een bijdrage
aan de voorpret.

Buitenlands geld van de bank met de
Dat is geld dat gelukkig maakt.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld Weth Ni|huisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - l Ribbelt; Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40 -
Klem Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

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



Vrijdag 11 juli start onze

GROTE OUDERWETSE
ZOMEROPRUIMING

Enorme kortingen op aiie
hoge kortingen op Barbara Farber, Pointer, Emanuelle

10% KORTING
op Schiesser, Ten Cate, Triumph, Meu
ondergoed -l- nachtkleding, beha's, korselets en

10% KORTING
op huishoud- en bedtextiel

in restanten ondergoed, beha's en nachtkleding.

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Ook open van 6-7 uur

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw v -kman
~' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-138U

OPRUIMING

Het staat er weer
Zie etalage Zie etalage

B. LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN
Burgemeester Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 05752-1421

Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van vrijdag 11-7-'86 t/m zaterdag 2-8-'86

ZIJN WIJ GEOPEND
Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.

Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur

In de vakantieperiode
wordt niet bezorgd.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. V

Energiezuinige beregeningspompen
H.H. Agrariërs

U bespaart du/zenden guldens
Goed voor Uw regeninstallatie nog beter voor Uw beurs.

LEVERING VIA UW HANDELAAR.
•

Voor al Uw pompen het juiste adres:
— Mestpompen Vogel sang — Dieselmotor pompen
— Hydrofoor installaties — Benzinemotor pompen
— Melkputpompen

Geen enkel bedrijf heeft zoveel verschillende pompen en
onderdelen op voorraad.

Uniek voor Nederland - in Doetinchem

di/Uimcx pompen b v
Edisonstraat 12 - Doetinchem - Telefoon 08340-44124
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Hoogste punt bereikt
nieuwe school Kranenburg

Afgelopen week werd bü de nieuwbouw van de samenwerkingsschool op de Kranenburg, het hoogste punt
bereikt. De bouw vordert goed en men verwacht dit jaar de nieuwbouw te kunnen betrekken. Het bestuur
van de samenwerkingsschool is echter nog op zoek naar een naam voor de nieuwe school, mochten er sug-
gesties /ijn dan kan men die sturen naar Mevr. Besselink, Eikenlaan 9 of mevr. Fleming, de Banenkamp 3.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vanaf 5 augustus tot en
met 8 augustus voor de achtste keer
een avondfietsvierdaagse. De deelne-
mers kunnen kiezen uit de afstanden
20 of 35 kilometer.

De routes worden met pijlen aangege-
ven en gaan langs de mooiste plekjes
van Vorden. Enkele plaatselijke mid-
denstanders zorgen onderweg voor
een verfrissing en een versnapering.
Om voor .een herinnering in aanmer-
king te komen behoeft men maar drie
van de vier avonden mee te fietsen.
De start is elke avond vanaf het
Dorpscentrum. Voor de grootste
groep stelt administratiekantoor Vor-
den B.V. een beker beschikbaar.

Heb jij geen oma of opa?
Of toch wel, in ieder geval ken jij wH mensen die
wandelen en dan graag even willen uitrusten op zo'n
mooie bank en genieten van de natuur.

Verniel deze bank A dan niet
Door jouw vernielzucht dupeer je vele mensen dus...
gewoon niet meer doen!

(Ouders maak ook uw kinderen hierop attent).

Eerste steenlegging T)e Wehme'

Vrolijke gezichten, afgelopen donderdag hij het bejaardencentrum 'De Wehme'. Reden hiertoe was het
leggen van de eerste steen voor de vernieuwbouw. Deze 'klus' werd geklaard door de oudste bewoonster,
de 96 jarige mevr. G. Eskes-Reusink en de direktrice mevr. J.M.E. Rouwenhorst.

De eerste plannen voor de vernieuw-
bouw dateren al uit 1979. In het begin
van de jaren '80 werden de plannen
vanwege de hoge kosten (acht mil-
joen) evenwel door de gemeente in de
ijskast gezet. Nadat er opnieuw teke-
ningen waren gemaakt was het in 1984
zover dat de renovatie werd aanbe-
steed. Net voordat de werkzaamhe-

den zouden beginnen kondigde mi-
nister Brinkman van WVC een bouw-
stop af voor alle bejaardenhuizen. In
februari van dit jaar kwam de defini-
tieve goedkeuring af en kon in april
met de werkzaamheden worden be-
gonnen.
De huidige kamers worden momen-
teel vergroot en aangepast aan de ei-

sen van de tijd. Verder komt er een
dienstencentrum met een centrale
keuken, en een linnenkamer.
De bewoners worden gedurende de
tijd van de verbouwing (men rekent
op plm. twee jaren) in zogenaamde
wisselwoningen ondergebracht, con-
tainerwoningen die aan het bejaar-
dencentrum zijn verbonden.

Damcrack Jannus van der Wal
speelt in open lucht tegen
plaatsgenoot Wieger Wesselink
Zaterdag 12 juli wordt er door de Vordense damclub DCV een openlucht simultaan damevenement
georganiseerd. Voorafgaande aan deze simultaan zal er een tweetal sneldamwedstrijden worden ge-
houden tussen oud Nederlands- en wereldkampioen Jannus van der Wal en regerend Nederlans ju-
nioren kampioen Wieger Wesselink uit Vorden.

Plaats van het gebeuren is bij goed
weer in de openlucht op het Markt-
plein. Er wordt gespeeld op een reuze-
dambord van vier bij vier meter.
Voor de organisatoren een flinke klus
vooraf want men had het maken van
een dergelijk dambord nog nooit bij
de hand gehad. Intussen is men op de
deel van Bertus Wentink druk bezig
met de voorbereidingen. Het bord
wordt 'aangelegd' op een vinylvloer-

bedekking. De schijven met een
doorsnee van 40 cm worden gemaakt
van 'verzwaard' piepschuim.
Na afloop van de strijd tussen Jannus
van der Wal en Wieger Wesselink kan
een ieder die in het bezit is van een
dambord met schijven tegen een ver-
goeding van 2,50 zijn of haar damken-
nis testen tegen beide heren.
Wethouder van sportzaken de heer
J.F. Geerken is deze middag het eerste

kaan zet'. Hij zal de openingsceremo-
nie voor zijn rekening nemen. Moch-
ten de weersomstandigheden slecht
zijn dan wordt uitgeweken naar de
grote zaal van Hotel Bakker. De prij-
zen voor deze dammiddag zijn be-
schikbaar gesteld door VS Markt, Vor-
den; Rabo Vorden en Makelaar- en
Assurantiekantoor Sluiter uit Zut-
phen.

Oranjefeest Medlertol geslaagd

De Oranjefeesten aan de Medlertol zitten er voor dit jaar weer op. Vrijdagavond was er voor een goed ge-
vulde zaal een optreden van de leselkapel uitDoetinchem met conference's van HuusKats M anus. Zater-
dagmiddag opende voorzitter G. Hendriksen officieel 't Oranjefeest.

Loco burgemeester Geerken was na-
mens de gemeente Vorden aanwezig.
Hij zei o.a. dat buurtfeesten de ge-
meenschapszin bevorderen.
Ook muziekvereniging Concordia
was voltallig aanwezig met majoret-
tes. Trommel-slager de heer Weusten-
enk was voor de 50e keer op 't Medler.
Hij en zijn vrouw werden toegespro-
ken door de voorzitter van het oranje-
comité en de voorzitter van Concor-
dia de heer Barink.
Van beide heren kreeg de heer Weus-
tenenk een cadeau aangeboden,
mevr. Weustenenk kreeg bloemen.
Hierna begonnen de volksspelen, bij 't
vogelschieten loste de koning van
1985 het Ie schot. Na precies 200 scho-
ten kwam de vogel naar beneden door
een schot van de heer B. Fokkink. Hij
kreeg 's avonds bij de prijsuitreikig de
oranje sjerp omgehangen.

's Avonds werd het feest met een
grandioos bal afgesloten.

Uitslagen volksspelen
Vogelschieten: romp Bernard Fok-
kink; kopWimNeerlaar; rechtervleu-
gel Hans Stokkink; linker vleugel Rei-
nie Groot Neulend; staart Jan Weenk.
Schüfschieten: 1. Henk Meijerink; 2.
Joost Dostal; 3. Gerrit Bielderman.
Belschieten: 1. Jan Gotink; 2. Joost
Dostal; 3. Henk Hulstijn.
Ballero: Nynke Gotink; 2. mevr. KI.
Wassink; 3. Gerrie Ruiterkamp.
Doeltrappen: 1. Reinier Hendriksen;
2. Jan Hendriksen; 3. ErikEijkelkamp.
PyHJesgooien: l. Jannie KI. Geltink; 2.
Gerrie Hendriksen; 3. mevr. KI. Was-
sink-Bouwmeister.
Korfballen: 1. Jan Hendriksen; 2. Ber-
tus Bos; 3. Gerrit ten have.

Flesgooien: 1. Gerrit Weenk; 2. Gerrit
ten Have; 3. Albrecht Ribbers.
Dogcantjden: 1. Marjan Loman; 2.
Jannie KI. Geltink; 3. Henriette Dek-
ker.
Ringgooien: 1. mevr. KI. Wassink; 2.
mevr. Brummelman; 3. Jannie KI.
Geltink.

Bij de kinderspelen welke onder lei-
ding stonden van Erik Knoef, waren
de uitslagen als volgt:
Groep l en 2: 1. Rob Mokkink; 2. De-
walt Meijerink; 3. Anja Neerlaar.
Groep 3 en 4: 1. Emilie Fröger; 2. Gui-
do Mullink; 3. Suzan Fröger.
Groep 5 en 6: l . Suzanne Nijenhuis; 2.
Erwin Weenk; 3. Dianne Groot Neu-
lend.
Groep 7 en 8: l. Nancy Rutgers; 2. Bar-
bara Rondeel; 3. Nynke Gotink.

Walter Arendsen wint
crosswedstrijd
4De Graafschaprijders9

Waker Arendsen is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om in de klasse A de
crosswedstrijd die door de "Graaf-
schaprijders" op het Delden-circuit
werd georganiseerd, winnend af te
sluiten.
De uitslagen in de diverse klassen wa-
ren als volgt:
Klasse jeugd 50/80cc: 1. Herbert Stok-
kers, Vorden; 2. Gerben Vruggink,
Vorden; 3. Stephan Braakhekke, Vor-
den; 4. Hans Hermsen, Wichmond; 5.
Dennis Helmink, Wichmond.
Klasse A: 1. Walter Arendsen, Henge-
lo.
Klasse B: l. Tonny Harmsen, Vorden;
2. Jan Klein Brinke, Vorden; 3. Marcel
Bulten, Vorden; 4. Johan Braakhekke,
Halle.

Klasse 125cc: 1. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld; 2. Hans Berendsen, Hen-
gelo; 3. Tjeerd Stapelbroek, Wich-
mond; 4. Johannes van Kempen, Vor-
den; 5. Jan Dijk, Lochem.

Goed boekjaar
Onderlinge Waarborg
Maatschappij
De leden van de Onderlinge Waar-
borg Maatschappij hebben tijdens de
jaarvergadering het bestuursvoorstel
tot 15 procent premie-restitutie goed-
gekeurd. Tien procent wordt met de
jaarnota over 1987 verrekend, 5 pro-
cent wordt bijgeschreven op de leden-
rekeningen. De Onderlinge werkt als
brand- en stormverzekeraar in de ge-
meenten Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo.

Ondanks het feit dat eind 1984 de pre-
mies voor agrarische risico's met circa
tien procent werden verlaagd, is het
premie-inkomen over 1985 nagenoeg
gelijk gebleven. Alhoewel het aantal
schademeldingen daalde, steeg het
schadebedrag dat vooreigen rekening
kwam.
Een gewijzigde herverzekeringsrege-
ling had een verlaging van de te beta-
len herverzekeringspremie tot gevolg.
Medewerkers van Sterpolis Verzeke-
ringen verzorgen de werkzaamheden
van de Onderlinge Vorden. Als gevolg
van een gewijzigde rayonindeling bij
Sterpolis wordt de heer J.A. Norde
buitendienstmedewerker voor de On-
derlinge in de regio Vorden en Warns-
veld. De heer A. Florijn blijft zijn
werkzaamheden verrichten in de re-
gio Hengelo. Bestuurslid G.J. Den-
kers, is afgetreden. Hij is opgevolgd
door de heer H.J. Hukker. De heer B.
Abbink werd herkozen.



'Bomen in woord en beeld'

Een goed boek voor
natuurliefhebbers
Vóór mij op de schrijftafel ligt het boek met op de omslag de kleurenfoto van de twee
machtige paardekastanjes bij de dorpskerk in Vorden, van JohanDolphijn, binnen een
sfeervol grafisch ontwerp. Dit beeld waarbij het groen van levende natuur overheerst
nodigt uit tot bladeren in het boek en kijken naar de vele foto's, door de schrijver zelf
vervaardigd. En wel van a/z, d.w.z. van filmkeuze tot glanzen, zoals dat vroeger heette.
Dit bomenboek is Henri's derde boek. Ik heb gelezen wat journaisten ervan vinden en
ook wat voor kritiek er op is.

"Een schat van informatie"
Een mooi compliment kreeg de au-
teur van mevr. Ir. ten Cate-van Els-
land, voorzitter van de Nederlandse
Bomenstichting. In tegenwoordig-
heid van Vorden's burgemeester, Mr.
M. Vunderink, van journalisten, verte-
genwoordigers van de uitgever La
Rivièra & Voorhoeve (Kok Kampen).

Ik lees u maar voor wat ze erover ge-
zegd heeft in de mooie tuin van Hotel
Bakker, bij de uitreiking van het eerste
ex implaar aan de auteur: "Het boek
b( vat een schat van informatie, zelfs
in details, tot en met de wijnen die je
bij bepaalde boom-vruchten zou kun-
nen drinken, als je daarvoor in bent.
H et boek is sfeervol geschreven, het is
een boeiend boek. Ik kan het hartelijk
aanbevelen".

Later toen de uitgever, Jan Wegge-
mans, gekscherend opmerkte, dat hij
een populier geen mooie boom vond,
werd hij door mw. ten Cate terechtge-
wezen: "Dan raad ik u aan, meneer de
uitgever, vooral hoofdstuk 29 van 't
boek eens goed te lezen. Dan komt u
er achter dat 't door u uitgegeven boek
veel beter over deze mooie boom oor-
deelt".

Volgens haar is het een misverstand
dat bomenliefhebbers maar liefst alle
bomen willen behouden: "Als een
boom krakkemikkig is, getuigt het van
een verkeerde mentaliteit om voor
het behoud te pleiten. Een voorbeeld
van de goede mentaliteit noemde zij 't
geval van de twee paardekastanjes in 't
centrum van Vorden, die door de in-
zet van natuurliefhebbers zijn behou-
den".

Soortgelijke opmerkingen staan ook
in 't bomenboek. In het belanwekken-
de hoofdstuk: "Pleidooi voor plata-
nen", waar staat: "Boomchirurgie is
goed, maar moet wel behoorlijke per-
spectieven bieden. Sentimentaliteit is
hier een verkeerde raadgever".

Torn Ruygrok van de Graafschapbode
schreef: "Van Dorsten opent met een
hoofdstuk waarin veel voorkomende
begrippen over bomen worden uitge-
legd. Dit alles met een bewonderens-
waardig heldere pen. Het flink geïllu-
streerde boek wordt gekenmerkt door
overzichtelijkheid. De laatste twee
hoofdstukken vallen min of meer uit
de toon van 't hele boek; van Dorsten
behandelt op licht moralistische wijze
twee milieuproblemen te weten
acoustisch milieubederf, (als bijv.
transistorlawaai dat op andermans
territorium doordringt) en zure regen.

Op zichzelf kan er niet genoeg aan-
dacht aan beide zaken worden ge-
schonken, maar het maakt het slot van
het verder zo amusante en boeiende
boek wat wrang".

Ikzelf heb de gewraakte hoofdstuk-
ken ook gelezen. Ze sluiten juist aan
bij de sfeer van stilte in de hier be-
schreven natuur, en beklemtonen
juist de behoefte om "zacht te zijn
voor elkaar". Het hoofdstuk "zure re-
gen" heeft dat niet juist alles met bo-
menbeheer en bomenbehoud te ma-
ken? Trouwens elk hoofdstuk van dit
boek met z'n informatie over wat een
bepaalde boom doet voor ons leefmi-
lieu met z'n bladeren of met z'n wor-
telgestel, maken dat 't niet alleen een
bomenboek, maar ook een milieu-
boek is. 't Blijkt 't best uit een onder-
schrift bij een mooie foto op bladzijde
202. Ik lees: "omstreeks 1900 werden
in onze grote rivieren honderden ki-
lo's zalm, forel en zelfs steur gevan-
gen, omdat stromend water toen nog
helder was. Er waren nog geen PCB's
(Poly-Cloor-Bifenylen zijn olieachtige
vloeistoffen). Vanaf 1979 mogen ze
niet meer in productieprocessen voor-
komen! Rivierpalingen bevatten
nog PCB's, haringen uit de noordelij-
ke Noordzee aanzienlijk minder dan
uit de zuidelijke. Ook de verschillende
waterzuiveringsinstallaties helpen.

Zomerprogramma
DINSDAG 15 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 16.00 uur.

WOENSDAG 16 JULI
R.T.V. Vierakker-Wichmond, Wielerronde van Vorden.
Start 17.00 uur recreatierijders; 18.00 uur nieuwelin-
gen; 19.30 uur liefhebbers en veteranen.
Parcours: Burgemeester Galleestraat.

WOENSDAG 16 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wan-
deling naar het kasteel en door het fraaie park, on-
der leiding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang
19.30 uur in de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wilden-
borch/Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

DONDERDAG 17, VRIJDAG 18 en
ZATERDAG 19 JULI
Kermis op het Marktplein.

DONDERDAG 17 JULI
Braderie van 15.00 - 23.00 uur in het centrum
van het dorp.
Naast de braderie zijn er aktiviteiten als folklo-
re, muziek en oude ambachten.

In de grote zaal van De Herberg de Volendamse
superformatie
SPRING EN MARIBELLE
Aanvang 21.00 uur.

Stemmingsmuziek in Hotel Bakker en in 't Pan-
toffeltje.

ZATERDAG 19 JULI
Kinderbraderie achter de AMRO-Bank van
9.30 tot 12.30 uur.

Spectaculaire bakfietsenrace in het dorp.

Zaal De Herberg; Groot Openlucht- en Zaalfes-
tijn, rodeokampioenschappen op de mecha-
nische stier, barbeque. Orkest 'New Four*.

Zaal 't Pantoffelte; Gezellige dansavond met
Orkest'Wheels'.

ZONDAG 20 JULI
Openstelling park Kasteel De Wiersse.
Rozen, pergola en borders. Openingstijden 10-18 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Par-
keren gratis. Honden wordt niet toegelaten, ook niet
aangelijnd.

ZONDAG 20 JULI
V.R.T.C.DeAchtkastelenrijders.Fiets-Zomertochtover
40 km. Vertrek van 12.00 -14.00 uur bij De Herberg te
Vorden en café-rest. Bousema te Lochem.
Start tussen 12.00 -14.00 uur.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat̂ , Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do. vrij, zat 1 o, 11 ,12 JUN

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Twee kroppen

zware
sla

0,95
MAANDAG

14 juli
kilo

spitskool
0,95

DINSDAG
15 juli

500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
16 juli

kilo

chiquita
bananen

2,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor familiediner. _l

De zalm wendt z'n neusje weer rich-
ting Waal; hij smaakt niet meer naar
carbol, zeggen gespecialiseerde vis-
sers.

Gelukkig maar. Want menselijke
moedermelk bevatten al meer PCB's
dan koemelk. PCB's kwamen voor zo-
wel in dierlijke als in plantaardige vet-
ten, maar - gelukkig mogen ze de laat-
ste zeven jaar niet meer in enig pro-
ductieproces in nederland voorko-
men... Advies: laat u vollediger inlich-
ten dan binnen 't bestek van dit boek
mogelijk is: vraag eens een folder aan
bij de WADDENVERENIGING,
Postbus 90,8860 AB Harlingen. (Gra-
tis)".

Tenslotte: één ding heeft me als predi-
kant getroffen, / m 't eind van het
hoofdstuk over p irdekastanjes staat
't volgende: "Churchill, die in 1917
eerste lord van de admiraliteit was,
vertelde Chaim Weizmann, toen pro-

fessor in de biologie, dat Engeland ge-
brek had aan aceton. Weizmann slaag-
de er toen in aceton te vervaardigen
uit paardekastanjes. Als een beloning
mocht de jood een wens doen. Deze
luidde: "Een vaderland voor mijn
volk, Israël".

Ruim dertig jaar later kon Ben Goe-
rion de Jooste staat uitroepen. De
Sowjetunie stemde voor. Toen wezen
orthodoxe joden op de voorspelling in
het Bijbelboek Ezechiel (hoofdstuk
37: 21,22): "Ik zal de kinderen Israels
halen uit het midden der volken naar
wie ze gegaan zijn; Ik zal hen van alle
kanten bijeenverzamelen en hen naar
hun land brengen. En Ik zal hen tot
één volk maken in het land, op de ber-
gen Israels...".

("Bomen in woord en beeld", door
Henri van Dorsten, kost f34,50 bij de
Boekhandel, uitg. La Rivièra & Voor-
hoeve Kampen).

Motorsportbegeleiding
'De Graafschaprijders'
De Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' wil een begin maken met
het beleggen van enkele trainingsmid-
dagen ten behoeve van de crossende
leden.

KNMV bondstrainer/sportmasseur
Jan Broekhof is bereid gevonden deze
sportbegeleiding te gaan verzorgen.

Het bestuur van 'De Graafschaprij-
ders' is van mening dat het een goede
zaak kan zijn om van deze nieuwe mo-
gelijkheden gebruik te gaan maken.

De geplande data zijn: zaterdag 12 ju-
li, 2 augustus, 16 augustus, 6 septem-
ber en 27 september.

Plaats van handeling is het "Delden
'Circuit".

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast.
Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Dinxperlo.
Tel. 08355-1177

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
H. SCHEPPER,
Nieuwenhuisweg 1, Delden.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

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

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

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

POELIE
HOFFMAN

Kuikenpoten
2 kg

Filet
V2kg

11,
7.

DE VALEWEIDE'

Chrysanten

2 bos

Vele kleuren.

Kaaps viooltjes
3 stuks voor

Volop tuinplanten

4

ï-
4,75

Vanaf heden: zelf pluk van
aardbeien.
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659

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

Onze excuses!

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

Bakfietsenrace
32 teams hebben zich al opgegeven voor de
spectaculaire bakfietsenrace op zaterdag 19
juli.

De aktieve organisator Willem Oldenhave is
zeer enthousiast en verwacht dat er veel
publiek zal komen, daar in omliggende
plaatsen deze races zeer aanslaan.
Tot dinsdag 15 juli kan men zich alsnog
opgeven bij Willem Oldenhave, tel. 1428.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester (t.a.v. 1) en burgemeester en wethou-
ders (t.a.v. 2 en 3) maken bekend dat de gemeenteraad
van Vorden in zijn vergadering van 24 juni 1986 heeft
besloten tot vaststelling van de:

1. inspraakverordening voor stadsvernieuwing en
ruimtelijke plannen;

2. verordening tot wijziging van de subsidieverorde-
ning stads- en dorpsvernieuwing;

3. verordening tot wijziging van de Verordening op de
vaste commissies van advies en bijstand van de ge-
meente Vorden (eerste wijziging).

Eerstgenoemde verordening is in werking getreden op
1 juli 1986; de verordening genoemd onder punt 2
treedt in werking op de derde dag na afkondiging; de
verordening genoemd onder punt 3 is in werking getre-
den op 28 mei j.l.

Genoemde verordeningen liggen vooreeniederter inza-
ge ter gemeentesecretarie en zijn tegen betaling der
kosten verkrijgbaar.

Vorden, 10 juli 1986
De burgemeester voornoemd. Mr. M. Vunderink

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Burgemeester, Mr. M. Vunderink.
Secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.



Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 14 juli
tot en met woensdag 30 juli.

< A.s. vrijdag en zaterdag

OPRUIMING

25 en 50%
KORTING
(uitgezonderd snijbloemen)
Restant droogbloemen één gulden per bos.

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijKerman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Alles voor de inmaak en de diepvries

Diepvrieszakken; diepvriesdozen;
diepvriesetiketten; vultrechters;
zakkensluiters enz.
Inmaakglazen 'A; 72; 3A: 1 en r/2 nter
InmaakketelS voor gas en elektra

Weckringen, thermometers.

Het nieuwe weck inmaakboek

Alles bij:

BAZAR
SUETERS
Dorpsstraat 15
Vorden
Telefoon 05752-3566

Op zaterdag 2 augustus
organiseert de
Vordense VW
nabij 't gemeentehuis kasteel
Vorden een jaarlijkse

amateur kunstmarkt
Kosten f 25,- waarvoor U een kraam
beschikbaar wordt gesteld.
Voor opgave en inlichtingen VW kantoor
V/ofcfen" telefoon 05752-3222.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

VOORAL UWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

VOOR HET STOFFEREN
VAN UW OUDE

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE

INTERIEURSERVICE

Voorkoming misdrijven
is een zaak van u en de politie
Het komt regelmatig voor dat de politie, vooral in de nachtelijke uren en
weekenden, gestuurd wordt naar inbraakmeldingen, betrekking heb-
bende op woningen met een alarminstallatie. Om doeltreffend op te
kunnen treden in zulk soort situaties is het een vereiste dat de politie
beschikt over bepaalde gegevens van de betreffende woning en het
alarmsysteem. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een sleutelhou-
der van het betreffende pand. Derhalve zijn er bij de politie formulieren
verkrijgbaar waarop deze gegevens ingevuld kunnen worden. Betreffen-
de formulieren kunnen tijdens kantooruren worden afgehaald op:

Het groepsbureau der Rijkspolitie,
Raadhuisstraat 3-5, 7251 AA VORDEN

Een gregp uit onze

OPRUIMING
20°! KORTING
op slaapzakken en luchtbedden

10 tot 30% KORTING
op zomertruien en spencers
Trainingspakken vanaf

50% KORTING
op camping gaz, lampen en comforen

WAPEN- en SPORTHANDEL

29,-

Marte
tteeds doeltreffend l

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

NEDAC SORBO
In onze onderneming
hebben we plaats voor een:

HOOFD TECHNISCHE DIENSTEN
Deze funktionaris zal tot taak hebben het technisch funktioneren van onze
bedrijfsonderdelen te controleren. Hoofdzetel zal Vorden zijn, doch ook onze
bedrijven in Emmen, Leek en Schijndel zullen hierbij worden betrokken.
Wij denken aan een H.T.S.'er die ook ervaring heeft in besturings- en regel-
technieken. Een breed ervaringsterrein strekt tot aanbeveling.

Leeftijd: 27 tot 38 jaar.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST
Deze funktionaris zal ingezet worden bij de Technische Dienst in Vorden.
M.T.S. opleiding strekt tot aanbeveling.

Een algemene technische kennis is noodzakelijk, aangezien de funktie een
breed terrein van technische werkzaamheden omvat, waaronder het onder-
houd van machines en installaties waar besturing en regeltechnieken tevens,
een bepaalde kennis van de moderne technieken vereist.

Leeftijd: 25 tot 30 jaar.

Uitsluitend schriftelijke sollicitatie met o.m. omschrijving huidige ervaring te
richten aan:

De Direktie van de Nedac Sorbo G roep
Postbus 12, 7250 AA VORDEN

ROLLUIKEN
WARM
25 tot 35 graden C
en binnen toch koel
dank zij
ROLLUIKEN van
Holtslag.

Een investering waar U zomers plezier van heeft en die zich
's winters zelf terug verdient door de isolatie.

Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij 's morgens van
9.00-12.00 uur geopend.
Showroom bezoek is mogelijk na afspraak.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000*

Ordclman & Dijkman

Holland Elektro
stofzuiger
Type HE 1700. Sterke stofzui-
ger met stalen buizen en 3
jaar motorgarantie.
Adviesprijs ___—=_____==

339,-
SPECIALE
O+D PRIJS 179f-

Holland Elektro
stofzuiger
Type HE 4100.1000 Watt.
Draaitop aansluiting, grote
stofzakinhoud, stalen buizen
en een enorme zuigkracht.
3 jaar motorgarantie.
Adviesprijs 369,-

SPECIALE
O+D
PRIJS 279.-

Installateurs;gas, water, elektra, c.v. Spalstraat 14 - Hengelo GId. - Telefoon 05753-1285 b.g.g. 3580

Luxe AEG
diepvriezer
Arctis 3010 GT, droge wand
systeem. Kwaliteit. Netto in-
houd 280 liter
Adviesprijs 1099,-

SPECIALE
O+D
PRIJS 799.-

Turnamat
De alombekende en geprezen
wascombinatie van AEG, ori-
gineel nederlandse uitvoering.
Wij bezorgen én installeren
voor

SPECIALE |
O+D
PRIJS 1099-

Ignis
koeler
Type ARF 913. Inhoud 160 Itr.
geen vriesvak. Dus veel ruim-
te.
Adviesprijs 693,-

SPECIALE
O+D
PRIJS 549.-

Ignis
Volautomaat
Type AWF 564. Complete de-
gelijke macine met kunststof
werkblad. E-toets enz. Doet
probleemloos uw was voor:
Adviesprijs 1009,-

SPECIALE
O+D
PRIJS 689.-

Superluxe
gasfornuis
Pelgrim 910. Wit met een
elektrische oven, grill en
draaispit. Compleet met saté
pennen, kookboek enz.
Adviesprijs 1240,-

Koelbox
Type ARG 183 in luxe hout-
motief uitvoering. Inhoud 90
liter. Van Philips, dus kwali-
teit. Adviesprijs 595,-

Vraag onze
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De Tuunte is in vakantiestemming.
Veel voordeel op alle zomerartikelen
Wij maken schoon schip !
Kom snel want... op is op!
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de,
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Ott
u nooit

10-5O% ECHIE

KORTING

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

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

Nu extra voordelig
kip a la stroganoff
Lekker smakelijk

Lekker gemakkelijk
Lekker voordelig

JanTrodenburg

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Bïefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

ORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Hamburgers 6 halen 4 betalen
Fricando rollade per kg 12,95
Barbequeworstjes
500 gram 4,90

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

Bacon
100 gram 1,75

MARKT
AANBIEDING

BAMI OF NASI

Maandag - dinsdag

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

Speklappen
1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

SPECIALITEIT

PER KILO
5.95

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

Ma, di. wo extra aanbieding

Kip è la stroganoff
heerlijk bij witte rijst of
nasi of bami 500 gram 7,25

Roomsnitzels
5 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

A.s. zaterdag 12 juli

grote dam-match
op reuzebord en simultaan wedstrijd
met o.a.

Jannus van der Wal
Wieger Wesselink
en vele anderen.

Aanvang 14.00 uur op 't Marktplein.
Geeft U zich nog even op voor de
simultaanwedstrijd?
Opgave bij het WV-kantoor
telefoon 05752-3222.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 1 juli 1986, gedurende een maand voor
een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan ADDINKHOF 1986, no. 1 (be-
treft het tot "tuincentrum" bestemde terrein langs de
Rondweg in Addinkhof).

G edurende bovengenoemde termijn van een maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ont-
werp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Vor-
den, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

De burgemeester, voornoemd,
J.F. Geerken, loco.

KLEURENFOTO'S
«tewrenfoto

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

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

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

Wij
gebruiken

FftRER
UW GARANTIE DAT UW FOTO'S WORDEN

AFGEDRUKT OP KODAK PAPIER
James Wattweg 68,

Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:

. Braam Burg.Galleestraat10a,Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje Dorpsstraat 17a RUUH

Donderdagavond 17 juli
tijdens de braderie v.a. 21.00 uur

stemmingsmuziek
met organist Wim Dolphijn. Vrij entree.

Zaterdagavond 19 juli
een geweldige

dansavond
met het bekende Top-duo WHEELS
uit Enschede
Aanvang 21.00 uur, 2,50 entree. Reserveren
is mogelijk bij Bodega 't Pantoffeltje,
tel. 1770, Vorden.

P.S. En natuurlijk als vanouds op de braderie

'n Pilsje voor 'n Piekie
bodega

t IMttaffdtfi»
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.


