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Vrouwenraad Vorden
Eind augustus publiceerde we in Contact
het programma van de Vrouwenraad voor
dit najaar. Uit diverse reakties is gebleken
dat de tijd tussen bekendmaken van het
programma en aanvang der kursussen wat
kort is geweest. We hebben daarom beslo-
ten om een aantal kursussen in oktober te
starten, nl. de kursus Duits op 13 oktober
(was 15 sept.) en 'Ouders op Herhaling' op
12 oktober (was 14 sept.).
Beide kursussen hebben vorig jaar met

succes gedraaid. Aan de kursus Duits kan
iedereen die enige kennis van Duits heeft
meedoen. Voor hen die nog nooit Duits
hebben gehad, wordt bij voldoende be-
langstelling een kursus voor beginners ge-
start. De kursus 'Ouders op Herhaling', Ie
of 2e jaar, is voor iedereen die haar/zijn la-
gere schoolkennis wat wil opfrissen. De
kursus Vrouw en Samenleving die op de
dinsdagochtend gegeven zou worden gaat
naar de donderdagochtend. Start is nu 30
september i.p.v. 28. Deze kursus is be-
stemd voor vrouwen die zich willen hero-

riënteren op de maatschappij. De te be-
handelen onderwerpen zijn zeer geva-
rieerd en de persoonlijke inbreng is groot.
Deze kursus is de moeite waard!
De aanvang van de VIDO-bijeenkomsten
blijft 23 september bij voldoende belang-
stelling. Deze gespreksgroep voor vrou-
wen boven de 40 geeft vrouwen de moge-
lijkheid om van gedachte te wisselen over
allerlei ervaringen en het verwerken van si-
tuaties die zich in deze levensfase kunnen
voordoen. De belangstelling voor een kur-
sus tekenen en schilderen is dermate groot
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Openbare raadsvergadering
van dinsdag, 21 september
1982
Tijdens deze vergadering, die om 19.30 be-
gint en gehouden wordt in het gemeente-
huis, zullen onder meer de volgende pun-
ten aan de orde komen.

- Wijziging Verordening regelende de sa-
menstelling en de werkkring van de
vaste commissies van advies en bij-
stand en de benoeming van voorzitters
en leden van die commissies;
benoeming gemeentelijke vertegen-
woordigers in samenwerkingsverban-
den, gemeentelijke regelingen etc.

- Aanvragen en aanvaarden van lenin-
gen en bijdragen uit 's Rijks kas voor de
bouw van 4 woningwetwoningen door
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best', in het bestemmingsplan Brinker-
hof 1973, nr. 2.

- Aanvragen en aanvaarden van lenin-
gen en bijdragen uit 's Rijks kas voor de
bouw van 8 woningwetwoningen voor
l- en 2 persoonshuishoudens door de
woningbouwvereniging 'Thuis Best' in
het bestemmingsplan Brinkerhof 1973
nr. 2.

- Verdaging beslissing tot vaststelling
van het bestemmingsplan 'Buitenge-
bied 1982'.

- Verkoop van bouwterreinen voor parti-
culiere woningbouw in de bestem-
mingsplannen Brinkerhof 1973 nr. 2 en
Hoetinkhofl980 nr. 1.

- Beschikbaarstellen krediet voor de
afronding ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied.

Taakverdeling binnen het
college van B & W van
Vorden, ingaande
7 september 1982
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van Vorden heeft besloten dat met
inachtneming overigens van de uiteinde-
lijke beslissingsbevoegdheid van het colle-
ge als geheel, de afzonderlijke leden zich in
het bijzonder met de hieronder achter hun
naam vermelde zullen bezig houden:

De burgemeester:
Algemeen Bestuur, gewestelijke aangele-
genheden, planologie, grondverkopen en
uitgifte van gronden in erfpacht, recreatie,
milieuzaken, voorlichting, volksgezond-
heid, volkshuisvesting en verkeersaange-
legenheden.
Daarnaast uiteraard de volgens de wet ei-
gen bevoegdheden van de burgemeester
zoals politie, brandweer, bescherming be-
volking etc.

Wethouder Geerken:
Sport, cu l tuur en jeugdzaken, maatschap-
pelijk welzijn en bijstandsverlening.
Openbare werken en bouw- en woningtoe-
zicht.

Wethouder Bogchelman:
Financiën en belastingen, grondbedrijf, ei-
gendomstransacties met uitzondering van
grondverkopen en uitgifte van gronden in
erfpacht, economische aangelegenheden,
onderwijs en personeelsaangelegenheden.

Als loco-burgemeester treedt op wethou-
der Geerken.

De leden van het college zijn als volgt voor
het publ iek te spreken:
De burgemeester: Alleen op afspraak.
Wethouder Geerken: Elke vrijdagmorgen
van 10.00-11.00 uur.
Wethouder Bogchelman: Elke donderdag-
morgen van 11.00-12.00 uur.

Vergeleken met de vorige portefeuillever-
deling hebben er zich enkele wijzigingen
voorgedaan. Zo heeft wethouder Bogchel-
man economische zaken en eigendoms-

transacties met uitzondering van grond-
verkopen en uitgifte van gronden in erf-
pacht in zijn portefeuille gekregen (voor-
heen in de portefeuille van de burgemees-
ter) en heeft wethouder Geerken Openba-
re Werken en Bouw- en Woningtoezicht
erbij gekregen, hetwelk voordien in de por-
tefeuille van wethouder Bogchelman zat.

Verleende vergunning voor
een collecte
Om te mogen collecteren dient men in het
bezit te zijn van een vergunning van het
college van burgemeester en wethouders.
Voor de periode 20 t/m 25 september is
een vergunning afgegeven aan de Nier-
stichting.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat het bezwaarschift
binnen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer M.G. Wolsink, Nieuwstad 39
te Vorden, voor het bouwen van een dak-
kapel aldaar.
Aan de heer H.E. Pasman, Hoetinkhof 59
te Vorden, voor de bouw van een volière al-
daar.
Aan de heer G. Verbeek, Industrieweg 15
te Vorden, voor de bouw van een berging
aldaar.
Aan de heer H.A. de Jonge, Hoetinkhof
101 te Vorden, voor het bouwen van een
woning (Hoetinkhof 86).
Aan de heer F.A. Woestenenk, Het Hoge
56 te Vorden, voor het bouwen van een
woning (Hoetinkhof 84).
Aan de vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten in Nederland, Noorderein-
de 60 's Graveland, voor de verbouw van
een schuur aan de Deldenseweg 5 te Vor-
den.
Aan de heer F. Klein Brinke, Wiersser-
broekweg l te Vorden, voor de bouw van
een melkstal aldaar.
Aan de heer P. van Royen, Brinkerhof 53
te Vorden, voor het bouwen van een ber-
ging aldaar.

Te verlenen bouw-
vergunningen met gebruik-
making van de algemene
verklaring van geen bezwaar
van GS van Gelderland
Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en Wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruik-
making van de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland afgegeven algemene ver-
klaring van geen be/waar.

- de heer G.J. van Ark, Wildenborchse-
weg 19 te Vorden, voor het vernieuwen
en uitbreiden van een veestalling al-
daar.

- de heer DJ. Norde, Ruurloseweg 48 te
Vorden, voor het bouwen van een var-
kensstal aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot l oktober
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van
Burgemeester en wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

Wet Agrarisch Grondverkeer
Bovengenoemde wet zal hoogstwaar-
schijnlijk per l januari 1983 in werking tre-
den en heeft nogal consequenties bij ei-
gendomsoverdracht en vestiging van zake-
lijke rechten op onroerend goed, zoals bijv.
grond met opstallen.

Deze wet beoogt door middel van toetsing
bij een zodanige overdracht een evenwich-
tige prijsontwikkeling van onroerend goed
te bevorderen door beperking van het aan-
tal gegadigden door de voorkeur te geven
aan agrariërs, alsmede instellingen belast
met natuurbehoud. Daarnaast biedt de
wet onder andere de mogelijkheid tot het
instellen van een voorkeursrecht ten be-
hoeve van het bureau landbouwgronden.
Die toetsing geschiedt door de Grondka-
mer en deze instantie zal voor wat betreft
de ov^^racht van onroerend goed, zoals
landb^Bgrond en natuurterrein een toet-
sing o^oasis der Wet agrarisch grondver-
keer verrichten. Een voorbeeld van een
toetsingscriterium is opleiding, ervaring of
hoofdberoep van de verwerver.

hierbij is dat voordat de notaris
een anw' laat passeren, hij allereerst toe-
stemming van de Grondkamer behoeft
voor die transaktie. Wordt die toestem-
ming niet verkregen kan beroep worden
ingesteld bij de Centrale Grondkamer.
Zoals aangegeven zal de Grondkamer al-
leen van haar toetsingsbevoegdheid ge-
bruik maken indien het overdracht van
landbouwgrond en natuurterrein betreft.
Dit betekent evenwel niet dat andere soor-
ten grond en terreinen dan de hierboven
genoemde niet met de bepalingen van de-
ze wet te maken krijgen.
De Grondkamer dient namelijk voor deze
laatste gronden/terreinen wel een verkla-
ring af te geven, nl. de zgn. 'niet-land'-ver-
klaring, die betekent dat zij geen toetsing
op basis der wet heeft verricht. Deze 'niet-
land'-verklaring heeft uitsluitend betrek-
king op onroerende goederen, zoals bijv.
burgerwoningen in zowel een kom als het
buitengebied.
Een notaris zal in casu bij overdracht van
burgerwoningen slechts de akte mogen
passeren, indien die 'niet-land'-verklaring
door hem is ontvangen.

Over het algemeen kan worden gesteld,
dat deze wet voor veel vertraging zou kun-
nen zorgen in de afwikkeling van eigen-
domstransakties e.d.
Deze wet biedt de gemeenteraad evenwel
de mogelijkheid om bepaalde gebieden,
zoals bebouwde kommen en andere aan-
eengesloten bebouwde kernen van de be-
palingen dezer wet uit te zonderen.
De gemeenteraad dient dan een besluit te
nemen, waarbij een kaart is gevoegd met
daarop aangegeven een gebied, waarin
gronden zijn gelegen, waarvan vaststaat
dat zich aldaar geen of nagenoeg geen land-
bouwgronden dan wel natuurterreinen be-
vinden (doorgaans de stedelijke en dorps-
gebieden).
Met een dergelijk besluit (dat door de
Kroon moet zijn goedgekeurd) kan de no-
taris een overdrachtsakte, na raadpleging
van het besluit en de kaart, direct overgaan
tot het laten passeren der akte. Hij behoeft
in dat geval geen 'niet-land'-verklaring der
Grondkamer op te vragen, alvorens tot
passage der akte over te gaan. Dit werkt
sneller, omdat dan die administratieve
procedure wordt bespaard.
Hoewel de gemeenteraad niet verplicht is
een dergelijk besluit te nemen, zal zij er in
deze gemeente waarschijnlijk wel toe over-
gaan.
Onder de rubriek advertenties is aangege-
ven dat thans een door het college van bur-
gemeester en wethouders van Vorden op-
gesteld ontwerp-raadsbesluit ter inzage is
gelegd. Voor nadere informatie wordt ver-
wezen naar die advertentie, of kan /o nodig
contact worden opgenomen met afdeling I
der gemeentesecretarie, telefoon 05752-
2323,toestel 19.

dat wij besloten hebben om deze kursus
begin november te starten i.p.v. volgend
jaar. Deze kursus zal op de maandagavond
gegeven worden gedurende 10 weken.
Voor al deze kursussen kan men zich nog
opgeven en wel bij mevr. Truus Branden-
barg, Brinkerhof 84, tel. 2024. Graag vóór
25 september. Voor meer informatie: Ma-
deleine Schuurman, Het Jebbink 49, tel.
3020.

Kon. Wilhelmina Fonds
De grote K.W.F. kollekte, gehouden in het
kader van de landelijk aktie 1982, heeft in
Vorden f. 8267,65 opgebracht.
In 1981 bracht de kollekte f. 8068,55 op.
Hartelijk dank voor uw medewerking en
uw financiële bijdrage.
Bestuur K.W.F. afd. Vorden.

Gezamenüjke
Jeugddienst
a.s. zondagavond
Voor a.s. zondagavond 19 september is er
een gezamenlijke Jeugddienst gepland en
voorbereid door de Interkerkelijke Jeugd-
werkgroep van de plaatselijke Gerefor-
meerde kerk en Hervormde gemeente.
Deze Jeugddienst zal gehouden worden in
de Hervormde Dorpskerk. Ds de Groot uit
Apeldoorn is gevraagd deze dienst te wil-
len leiden. De zanggroep 'Vine-Yard' heeft
medewerking toegezegd. Iedereen is har-
telijk welkom in de ge^Mïnlijke Jeugd-
dienst a.s. zondagavond^^ september in
de Vordense Dorpskerk.

In de morgen-kerkdienst worden twee kin-
deren gedoopt. Voorganger: Ds Veenen-
daal. Een groepje kind^fe van de Zon-
dagsschool maakt een PRelte van deze
Doopdienst mee.

Gezamenlijk kerke-werk
Na de startdienst die zondagmorgen j.1. in
de tjokvolle Dorpskerk gehouden werd
(Ds Veendendaal en Ds Zijlstra leidden
deze gezamenlijke dienst) werd koffie ge-
dronken in het Dorpscentrum.
Voor de kinderen was er een goede film
over het Kerke-werk in de ruimste zin van
het woord. De heer en mevrouw Vaags
hadden deze film gemaakt. De jeugd en de
leiders en leidsters waren vol lof over deze
'Vordense Kerk-film'. (We hopen deze
film ook nog es te mogen zien!)
In het Dorpscentrum werd ook aangekon-
digd en aangeboden een handzaam, goed
uitgevoerd boekje dat overzichtelijk het
programma bevat van het Kerke-werk
1982/1983.

Een commissie bestaande uit mevrouw
Derksen, Zutphenseweg 83, dhr. Koren,
Het Elshof 15, dhr. Pelgrum, Hoetinkhof
139, dhr. ten Brinke, Het Karspel 7, Henge-
lo (G), dhr. Riedijk, Leliestraat 12, Henge-
lo (G) en dhr. de Bruyn, Het Vaarwerk 13,
heeft in overleg met de plaatselijke predi-
kanten het volgende programma samenge-
steld:

Dinsdag 5 oktober: 'Doem en Hoop'. Inlei-
der: Ds Wiersinga, Winterswijk. In 'Het
Achterhuus' achter de Gereformeerde
kerk.
Donderdag 4 november: 'Moeite met
God'. Inleider: Ds Monteban, Zelhem. In
'Het Achterhuus'.
Dinsdag l februari: 'Franciscus van Assisi
(1182-1226) en zijn betekenis voor onze
tijd'. Inleider: Dr. Pater Verhey, Kranen-
burg. In 'de Voorde'.
Donderdag 3 maart: Maarten Luther (ge-
boren in 1483). Inleider: Dr. Rodenburg,
Luthers predikant te Doetinchem. Plaats:
in 'de Voorde'.
Het is de bedoeling dat deze Leerhuis-
avonden (indien gewenst) door een paar
gespreksavonden worden gevolgd/ver-
volgd.
Op donderdag 28 oktober begint Ds Krajen-
brink in 'de Voorde' met een Bijholkring.
Onderwerp: 'Leven en sterven met ver-
wachting'.
De volgende avonden van deze Bijbel-
kring worden in onderling overleg vastge-
steld en zo mogelijk in een huiskamer ge-
houden.

Het genoemde programma-boekje Kerke-
werk 1982/1983 vermeldt onder meer ook
de catechisaties, het Clubwerk, de Zon-
dagsschool, Jeugddienstcommissies,
Jeugdkoor enz.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor deelname aan de Leerhuisavonden
en de Bijbelkring kan men zich opgeven:
Ie Bij leden van de Commissie van voor-

bereiding, zie boven.
2e Men kan de invulstrook deponeren in

een bus bij de uitgang van de Gerefor-
meerde kerk en onder de toren van de
Hervormde kerk.

In de hal van de Gereformeerde kerk en
ook bij enkele uitgangen van de Herv. kerk
zijn nog enkele Programma-boekjes ver-
krijgbaar.
Ze zijn, we noemen dat graag, ook verkrijg-
baar in de Christus Koning kerk aan het
Jebbink en ook wel in de R.K. kerk in de
Kranenburg.
De commissie hoopt ook dit jaar weer op
een goede deelname.

Gemeente-avond in de
Vredesweek
Midden in de landelijke Vredesweek (19-
26 september) wordt er een Gemeente-
avond gehouden op woensdagavond 22 sep-
tember in zaal 2 van 'de Voorde', Kerk-
straat 15. Het onderwerp: 'Het vijands-
denken' zal ingeleid worden door mevrouw
Witte uit Zwolle. Mevr. Witte is als lid van
de Gereformeerde kerk enige jaren lid ge-
weest van het Deputaatschap van de Gere-
formeerde Synode inzake Vredesvraag-
stukken. Iedereen is hartelijk welkom op
de genoemde gemeente-avond: woensdag
22 september in zaal 2 van 'de Voorde'.

Dienst wordt samen
voorbereid
De kerkdienst op zondagmorgen 26 sep-
tember (volgende week zondag) wordt
voorbereid door de dan dienstdoende
ambtsdragers van de Hervormde gemeen-
te samen met enkele leden van het I.K.V.
afdeling Vorden.
Ze komen daarvoor twee avonden bijeen.
We kunnen nu reeds mededelen dat het
Zangkoor 'Sursum Corda' uit Ruurlo aan de
kerkdienst op zondagmorgen 26 septem-
ber hoopt mee te werken.
Het is een groot koor met ongeveer 70 le-
den. Ook enkele gemeenteleden van Vor-
den (wonend in het 'grensgebied') zingen
mee in dit koor en zingen ook graag weer
een keer in de Vordense Dorpskerk: vol-
gende week zondagmorgen, 26 september.
Het is de bedoeling dat de liederen die het
koor zingt op de liturgie gestencild wor-
den. Dus niet de liederen van de samen-
zang.
We zijn blij met de komst van dit koor!
De heer J. van Rijnswou leidt op enthou-
siaste wijze 'Sursum Corda'. We weten het
nog van 2e Pinksterdag van het vorige jaar.

Geboren: Annemarie GeertruidaGarssen;
Ondertrouwd: E. Maalderink, en: M.M.
Gotink; B. Veen, en: A. de Vries Reilingh;
Gehuwd: R.E. Bisperink, en: G.J. Weenk;
A.H.M.Holthausen,en:J.G.Koerselman;
Overleden: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering.
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur: Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 19 september: 10.00 uur, Ds J.
Veenendaal, Bediening Heilige Doop;
19.00 uur, Interkerkeli jke Jeugddienst, Ds
de Groot (Apeldoorn).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 19 september: 10.00 uur, Ds H.J.
Douwes, Bennekom; 19.00 uur. Ds J. de

Groot, Apeldoorn (gez. Jeugddienst in de
N.H. kerk).

WEEKENDDIENST HUISARTS

Zaterdag 18 en zondag 19 september: dr.
Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS

Van zaterdag 18 sept. 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur, dr. Breukink, tel.
1566. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS

W. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen:
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon september. Mevr. v/d
Vuurst tel. 2072, Graag bellen tussen 8.30-
9.30 uur.

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

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. A l t c n a , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4üa, 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.





Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze zoon

MARK ROBEN

Wij noemen hem
Mark

Maarten en l na
Bargeman-Steenblik

11 september 1982
7251 RR Vorden
Strodijk 1

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

CATALINA EVELINE

Wij noemen haar

CARIN

Henny en Gerrit
Vlogman-Vleemingh
Geert

7251 WR Vorden,
12 september 1982
Brinkerhof 14

Wies en Berend Garssen zijn
dankbaar en blij met de ge-
boorte van een zusje voor He-
lene.

ANNEMARIE
GEERTRUIDA

9 september 1982
Het Hoge 58,
7251 XZ Vorden

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

JOHANNABERDIEN

We noemen haar Joanne en ze
is geboren op 15 sept. 1982.

GERDIEN, GERRIT EN GERKE
WUNDERINK

„'t Addink",
Strodijk 13, Vorden

Voor de vele felicitaties, bloe-
men, kaarten en kado's die wij
bij de geboorte van onze doch-
ter Irma mochten ontvangen,
willen wij allen hartelijk dank
zeggen.

W. Leijenaar
J.W. Leijenaar-Roozendaal
Irma

De Steege 17, Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven bij het plotseling overlij-
den van

WILHELMUS ANTONIUS JOZEF
WISSINK

danken wij U allen, in het bij-
zonder dr. Haas, pastoor van
Zeelst, buren, vrienden en be-
kenden.

Uit aller naam:
FAM. WISSINK

Wildenborchseweg 14,
Vorden

Voor de blijken van medeleven,
welke wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze
zorgzame vader, grootvader en
overgrootvader

GERRIT WOLTERS

betuigen wij u langs deze weg
onze welgemeende dank!

Uit aller naam:
Fam. Wolters

7251 PM Vorden,
September 1982
Langkampweg 1.

WIGWAM
„Lego"
ook voor losse onderdelen.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden
tel. 05752-1364.

25 september Kastelen-
prestatieloop 2,5. 5 en 10
km vanaf kasteel Vorden om 1,
1.30 en 2.15 uur.
Kosten f 3,50; jeugd f 2,-
Inl.tel. 2147 en 1375.

Te koop: beste zwartbles
dekrammen + ooien.
S. v.d. Meulen, Schoolweg 12,
Vierakker, tel. 05754-717.

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse. Heerlijk warm koopt u
bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Heden overleed onverwacht onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

HERMINA GERHARDA STEENMAN
Weduwe van F. J. Spijker

op de leeftijd van 83 jaar.

Apeldoorn: B.H. Spijker
F.J. Spijker-Kieskamp

Rotterdam: G.G. Woerdeman-Spijker
D. Woerdeman
kleinkinderen en achterklein-
kind

Vorden, 12 september 1982
De Wehme
Korrespondentie-adres:
Jachtlaan 151, 731 3 CX Apeldoorn

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Geef om een ander
DOEN!
In de week van 20 t/m 26 september is
weer de jaarlijkse collecte voor de Vereni-
ging tot Steun aan de Nierstichting Neder-
land voor o.a.
méér niertransplantaties
méér kunstnieren
méér kinderdialyse
méér wetenschappelijk onderzoek enz. enz.

Dus geef met gulle hand, ook Uw steun is
nodig.

Bij voorbaat dank.
Nierstichting Nederland.

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs
te Vorden

Oproep tot het bijwonen van een

EXTRA LEDENVERGADERING
op maandag 27 september 1982, in de school
Het Hoge 36. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunt: Het op grond van art. 10, lid 2, van de
statuten ^erlenen van goedkeuring aan het bestuur
tot het aangaan van een financiële verplichting ter
financiering van de renovatie van de school Het Hoge.

Uw aanwezigheid als lid wordt op prijs gesteld.

Namens het bestuur,
G.J. den Ambtman, secretaris.
Het Jebbink37.

Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie
+ Tien ze jels méér in de tweede kamer
+ In Vorden nog steeds op één na de grootste

partij

Voor dit geweldige resultaat willen we graag alle 1 307
Vordense kiezers bedanken, die op 8 september j.l.
hun stem op de V.V.D. uitbrachten. Als lid praat U
mee!, ook binnen uw gemeente.
Als lid van de V.V.D. bent u van harte welkom op het
maandelijks te houden fractie-beraad
De data zijn: 20 september, 1 8 oktober, 22 november
en 6 december. Aanvang alle bijeenkomsten: 20.00
uur. bij hotel Bakker te Vorden.
U kunt zich opgeven als V.V.D.-lid bij de secreta-
resse: Mevr. M.G.M. Wolbers-Leushuis, Vorden,
tel. 2172.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine cellen. Deze cellen zijn
te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen wij
voor U partijen vlees of groenten in vriezen. Vraag in-
lichtingen bij:

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo, tel. 05735-1418

Dinsdag 28 september
de hele dag

Modeshow en verkoop
DE GROTE
MATENSPECIALIST

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

in Hotel Bakker in Vorden.

MET MEDEWERKING VAN

Wullink Schoenmode
Siemerink Optiek
Dijkerman Bloemsierkunst

Gratis toegang.
Graag vooraf plaats bespreken aan de
zaak.

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen Boerenleenbank Kranen-
burg BA. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering
die gehouden wordt op donderdag 30 september 1982 om 20.00 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

i

Verkorte Agenda
* Opening
* Notulen vorige jaarvergadering
* Jaarrekening 1981
* Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
* Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda alsmede de jaarrekening 1981 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het bestuur:
A.R.J. Zents, Voorzitter
WA.J. Lichtenberg, secretaris.

Zaalkapaciteit tot ruim 250 pers.

99,95

SECOND-
HAND

LAARSJE
Uit l !. Il' ' t K( ' t ' - U K K l l

secoii
k t van

zool.
M de

Early E ' i
Styk"! , de Pai

Voor 1 983 en 1 984 reserveerden nu al een ... tig tal mensen onze zaal voor een bruiloft, re-
ceptie, diner enz.
Voor ons een teken dat men tevreden is met het prijs- en verzorgingsniveau in

„Se Herberg"
Voor u misschien een reden om niet te lang te wachten met reserveren om teleurstelling te
voorkomen.
Wij geven u gaarne vrijblijvend inlichtingen.

WUl INK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden Dinertaf el voor ca. 100 pers.

Jonge Bokma
15,95

Citroen Florijn
12,25

Pollen Kersen
12,25
De Beste

Franse Cognac
La Roche nu

25,95
en het beste op wijngebied

tegen prettige prijzen.

Vinotheek SMTT
TELEFOON 1391

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat met ingang van vrijdag 17 september 1982
gedurende een maand voor een ieder ter gemeentese-
cretarie ter inzage ligt het bestemmingsplan

HOETINKHOF1980, no. 1
zoals dit door de gemeenteraad in zijn vergadering van
2 september 1982 werd vastgesteld.
Tegen het ontwerp-plan zijn bij de raad geen bezwaren
ingediend en bij de vaststelling ervan zijn in het ont-
werp geen wijzigingen aangebracht.
Niemand is derhalve bevoegd tegen het vastgestelde
bestemmingsplan bezwaren in te dienen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.

Verder maakt de burgemeester van Vorden ingevolge
het bepaalde in artikel 3, lid 2 van de Wet agrarisch
grondverkeer bekend, dat met ingang van 17 septem-
ber 1982 gedurende 30 dagen ter gemeentesecretarie,
afdeling 1, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-
raadsbesluit met kaart tot aanwijzing van de gebieden
waarvan wordt verklaard, dat daarin uitsluitend of na-
genoeg uitsluitend onroerend goed is gelegen, dat
duurzaam voor andere dan landbouwkundige doelein-
den wordt gebruikt, dan wel onroerend goed, dat niet
als natuurterrein dient te worden aangemerkt.
Bedoelde gebieden omvatten de kom van Vorden als-
mede de bebouwde dorpsgebieden van Kranenburg en
Medler en staan aangegeven op een bij het ontwerp-
raadsbesluit behorende ontwerp-kaart. Als gevolg van
bedoeld besluit zullen bij inwerkingstreding van de Wet
agrarisch grondverkeer, overeenkomsten tot ver-
vreemding (eigendomsoverdracht en vestiging van za-
kelijke rechten) van binnen bovengenoemde gebieden
gelegen onroerend goed, de zgn. grondkamerprocedu-
re der wet niet behoeven te ondergaan.
Uiterlijk de veertiende dag na de laatste dag, waarop
het ontwerp-raadsbesluit ter inzage heeft gelegen kan
een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren in-
dienen tegen bovenvermeld ontwerp-raadsbesluit.

Vorden, 16 september 1982.

De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij schrijven d.d. 17 augustus 1982 nr AB1280/5-
ABEZ — BT de ontvangst hebben bericht van de door de
raad der gemeente Vorden d.d. 29 juni vastgestelde
Verordening tot wijziging van de Algemene politiever-
ordening voor de gemeente Vorden (anti-kraakartikel).
Genoemde verordening, die in werking treedt op de dag
volgende op die van afkondiging, ligt vanaf heden ge-
durende drie maanden ter gemeentesecretarie, afde-
ling Algemene Zaken voor eenieder ter lezing en is te-
gen de betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 16 september 1982,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
J. Drijfhout.

de burgemeester,
M. Vunderink.



iw VS-marht....uw voardeelrnarkt
Wat 'n keüzefWtit 'n boe prijzen.

NIEUW!
Hazelnootgaba
pak 5 stuks
van 1.99 voor

«f 79
Verrassings-
zakje
van 0.98 voor

0.79
Gala fruit
pak 200 gram
van 1.98 voor 1?9
Prince fourree
vanille ofchoc.
per rol
van 1.25 voor

099
Wokkels
3 soorten
geen 1.39
of 1.19 maar nu
slechts

109
Chocolade
pasta
pot 400 g
van 1.89

ram
voor

159
Calve
pindakaas
per pot
deze week

929
Knorr soepen
groente-kip-
of tomaat
van 0.88 voor

0.79

Geldig van 16/9 • 18/9

Varkens
fricandeau
500 gram

Blanke
hamlappen
500 gram

Schnitzels
van de ham
100 gram

&*

f69
Magere
Varkens
rollade
500 gram

698
Schouder-
ham
100 gram

Stegeman
slagers-
leverworst
250 gram

169
Peper
cervelaat
worst
100 gram

Sandeman sherry
medium-seco
ofcream
per fles
van 7.75 voor 6?s
Korenaer
advocaat
fles 0.5 liter
nu

475
Pittah
hondevoer
baal 5 kilo
van 11.45 voor

095

Johma
kaas-ananas
salade
150 gram 179

S*8
Maandag:
magere
Runder
borstlappen
500 gram

Gebraden m f\f%
gehakt *j UY
100 gram m •

Dinsdag:
Tartaar
Per stuk 1.65
Nu 5 halen en slechts

4 BETALEN!

Lustra
ruitenreiniger
per fles
van 3.25
voor

Kuitlaarzen
groen,
maat 39/46
van 12.95 voor

995

Geldig van 16/9-18/9
5 kilo puike
Kleiaard- m j*Q
appelen *i 9O
van 1.98 voor m m
Champignons

Lampolie
4 geuren
fles 1 liter
van 2.95
voor 249 t

Pedaalemmer
kruidendecor
van 14.95 voor

Trisa
tandenborstels
hard of medium
2 stuks
van 3.75
voor 949

Paprika
ruk aan vitamine C

O gram 1.38
kilo voor
Kilo honingzoete
Griekse
Druiven

Maandag:
kilo goudgele
Andijvie
Dinsdag:
kilo geschrapte
Waspeen
±peterselie

0?S
Woensdag:
kilo goudgele
Dole
Bananen

A98

Poly-kur shampoo
4 soorten
van 3.25
voor

2?5

Poly-kur
cremespoeling
3 soorten
van 4.59
voor 3.95

Kijken is kopen, want waar
treft u zo'n pracht sortering
kamerplanten aan van
1e kwaliteit tegen groot-
handelsprijzen.
Deze week
2 supermoole
Cyclamen
Verlangt een koele stand-
plaats, matig licht, regelmatig
vol laten zuigen In han^-varrn
water.
Pracht van een
Yucca
met 2 koppen
Vol licht, warme standplaats,
weinig water.
10 supermoole
lan^e
Rode rozen
^gratis zakje substral.

Roomboter
pak 250 gra
VS prijs

m 959
Goudse kaas
belegen
kilo

095
Coberco
yoghurt
1 literpak

Coebergh
bessenjenever
1 literfles
nu

Florijn
jonge jenever
1 literfles
deze week

Florijn vieux
1 literfles
deze week

f5?5

Florijn
citroen brandewijn
1 literfles
deze week

f095

Rose d'Anjou
'La Jouvance
per fles nu
Deze week
3 flessen

395
10?5

Rocha's port
Ruby-tawny
ofwnite
van 8.95 voor

6?s

MARKT
Haus-
macher
100 g ram

Head & Shoulders
shampoo
van 4.35Boerentarwe

met sesam
800 gram Woensdag:

Gehakt h.o.h
heel kiloSesam

bollen
wit, 9 stuks Hamworst

100 gram tlmex
tandpasta
pak 2 tubes nu

Voor iedere broodklant
Slagrpom
schnitt
van 4.98 voor
slechts

W-wten

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENIG GOOR VOHÜFNGeldig van 16/9 • 22/9 '82



2DE BLAD
CONTACT

Druk:
Drukkerij Weevers B.V.
Vorden
Telefoon 05752-1010

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 24 en

zaterdag 25 augustus 1990 te VIERAKKER-WICHMOND

Voorwoord
Ook dit jaar 1990 hebben wij een Oranjefeest georganiseerd. Wij willen u er dan ook gaarne op wijzen
dat dit weer gelukt is dankzij medewerking van velen. De buurtschappen hebben weer spontaan hun
medewerking toegezegd om een versierde wagen te brengen voor de optocht.
Vorig jaar gingen er stemmen op dat de jaarlijkse optocht langzaam uitging als een kaars. Niets is
minder waar, en wij kunnen mededelen dat er inmiddels 12 wagens zijn ingeschreven. Ook komen
er weer vele kinderstukjes in de optocht, opgeluisterd door 5 muziekkorpsen n.m. Sursum Corda en
Concordia uit Vorden, Concordia Hengelo, Gelre Dieren en JubaL Ons dorp zal voor de optocht
voorzien worden van een muzikaal tintje.

Programma
Volksfeest

Zaterdag 18 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. Burgemeester van Vorden zal het Oranjefeest

openen, waarna muzikale hulde door de muziekvereniging Jubal aan het oude
koningspaar.

20.00 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-. Vogelgooien voor
dames, inleg f 3,-. Schieten vrije baan, inleg f 2,50. Kegelen, inleg f 2,-.

Na het vogelschieten dansen met showorkest Sunday

Zondag 19 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein, inleg f 1,50.

Dinsdag 21 augustus, bakfietsenrace
19.00 uur: Ook dit jaar wordt er op 21 augustus 1990 om 19.00 uur een bakfietsenrace in

Wichmond gehouden op het parcours Vogelzang. Deze zal zoals gebruikelijk
wederom georganiseerd worden door de Stichting Bakfietsenrace Wichmond in
samenwerking met de Stichting Oranjecomité Vierakker-Wichmond.
De races worden gehouden onder auspiciën van de Achterhoekse Bakfietsorga-
nisatie (ABO) en tellen mee voor het nationaal kampioenschap 1990 A en B
Klasse. Helaas valt te constateren dat het bakfietsracen in de achterhoek op z'n
retour is in de nationale competitie A klasse zijn nog maar 6 deelnemende ploegen
hetgeen niet wegneemt dat ernog veel onderlinge sportieve strijd geleverd wordt.
.In de A klasse staat het sterke team van LMB Vorden aan de leiding en in de
B klasse is dat Garage Wasseveld.
Ook dit jaar zullen er tijdens de bakfietsenrace weer diverse andere activiteiten
georganiseerd worden o. a. een crossfietsenrace voor de Wichmondse jeugd en een
mini bakfietsenrace voor jonge toekomstige bakiietsenri jders .

Na de bakfietsenrace dansen op muziek van toporkest "Precies", bekend van
radio en TV. Toegang onder voorbehoud. Entree voor volwassenen f2,-. Kin-
deren van de Lagere School vrij.

Het programma voor woensdagavond 22 augustus ziet er als volgt uit:
1 8. 00 uur: Nieuwelingen
19.15 uur: Liefhebbers/veteranen, 50 km.

De Oranjevereniging doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

De Oranjevereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of
schade, indien deze plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Wij willen u er op wijzen dat de opstelling van de optocht op de Dorpsstraat is vanaf de Vierakker-
se straatweg. Na de optocht /.al er op het feestterrein een vendelhulde gebracht worden aan het Ko-
ningspaar onder de klanken van Jubal en de vendeliers uit Baak.
De officiële opening zal op zaterdag 18 aug. plaatsvinden bij het vogelschieten en andere volksspc-
len die in het programma vermeld staan. Tijdens de feestweek /al ons dorp weer feestel i jk verlicht
zijn, en we hopen dat u er allemaal weer een kijkje zul t nemen.
Wij wensen u dan ook allen een plezierige feestweek toe en u bent allen van harte welkom.

Namens het bestuur van
Stichting Oranje Comité
Vierakker-Wichmond

Donderdag 23 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaardensoos in het Ludgerusgebouw.

Deze avond zal de Buur tve ren ig ing Delden weer een toneels tuk opvoeren,
breven door Henk Karstens. "Laura" is een vrolijk spel in 3 bedrijven.

Deze avond wordt georganiseerd door het Bestuur van de bejaardensoos en is
toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder en afkomstig uit Vierakker en
Wichmond en zij die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten.
Dus kom kijken want het wordt weer een fijne gezellige avond. Ln voor diegene
die onze middag van de bejaardensoos nog nie t eerder bezocht hebben kom toch
eens kijken. Het verplicht u tot niets, altijd gezellig en f i j n . De middagen worden
altijd gehouden op de laatste woensdag van de maand van 2 tot 5 uur in het
Ludgerus gebouw te Vierakker. Het bestuur van de bejaardensoos wenst u al len
een fijne feestavond toe.

Vrijdag 24 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat, draag met a l le ouders en kinderen,

waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening door de
voorzitter.

14.00 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leef t i jd , inleg f2,-. Schieten v r i j e haan, inleg
S().

14.00 uur: Verschillende kinderspelen met t rakta t ie . Deelname ook opengesteld voor kinde-
ren die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken.
Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur gratis entree draaimolen voor de
kinderen beneden de 13 jaar.

15.00 uur: Ringsteken per dogcar voor dames vanaf 12 jaar. inleg f 2,-, op het feest terrein.
15.00 uur: Trekkersleeën voor dames en heren vanaf 12 jaar, inleg f 2
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest "Sound Selection".

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 25 augustus
14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoordeling

praalwagens door deskundige jury.
17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en diverse

wedstrijden.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest "Sound Selection".

Toegang onder voorbehoud.

De te lopen afstanden zijn 5 en 10 km. Deelname is voor iedereen mogelijk tegen
een kleine vergoeding. De 5 km start om 12.00 uur. De K) km start om 12.45 uur.
De start en f in i sh is op het S.V. Socii complex.

Sportdag S.V. Socii afd. Jeugd
De sportdag begint op zondag 26 augustus om 14.15 uur. Het wordt gehouden op
het S. V. Socii complex. Alle jeugd uit Vierakker en Wichmond en omstreken kan
hieraan deel nemen. De leeft i jdsgrenzen zijn van ca. 6 t/m 15 jaar . Ook meisjes
kunnen meedoen hiervoor zijn er extra pr i j / en .

Doelschieten t.b.v. de jeugd afd. S. V. Socii
Vanaf 14.00 uur is het mogelijk om uw geluk en kunnen uit te proberen op enkele
befaamde Socii keepers. De hoofdprijs is een wisselbeker.
Wij hopen op een warme en zonnige zondag. Veel sportief succes namens het
Jeugdbestuur S.V. Socii.

( J . H . H idd ink , telefoon 05754-355

Optocht van praalwagens zaterdag 25 augustus om 2 uur

T\iinverlichting
Vorig jaar is gebleken dat het verlichten van het dorp Wichmond een succes is geweest. Het gehele
dorp was feestelijk verlicht en bood een feeërieke aanblik. Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren
door nog meer aandacht te besteden op het gemeentelijk groen en de kerken.

Iedereen is nu al in de weer, om u in de feestweek iets moois te laten zien. Dus verwachten we u, in
de feestweek van 18 augustus t/m 26 augustus, om een kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp, waar sfeervolle verlichte tuinen en gebouwen een sprookjesachtige aanbl ik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.
De Tuinverlichtingscommissic.



Wichmond
Op woensdag 22 augustus organiseert de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond weer de ronde van
Wichmond en.wel de 15e.
Gestart zal worden om 18.00 uur, door de nieuwelingen (40 km), en om 19.15 uur zal het startschot kl in-
ken voor de liefhebbers/veteranen (50 km). Voor deze wedstrijd hebben veel renners ingeschreven.
Verder hoopt de organisatie dit jaar eens op mooi weer, zodat de plaatselijke bevolking niet vanuit de
woonkamer de ronde hoeft te volgen, maar buiten aan het parcours.
Steun de RTV-leden, ze hebben het verdiend. Elders hebben ze zich al positief gepresenteerd, dit bleek al
door de diverse goede uitslagen dit seizoen.
Aannemersbedrijf Peters b.v. Zutphen heeft dit ook gezien en treed dit seizoen als clubsponsor op.
De organisatie hoopt op een mooie wieleravond met veel strijdlust en met veel publiek. Verder wenst de
RTV Vierakker-Wichmond ieder een fijn oranjefeest toe.

De organisatoren RTV

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schbersbednjf

"N1MLS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

d.e Tixxixxier ieë
RESTAURANT £f CAFÉ

fam Maaldennk

Loc hè m s e weg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

Wij verzorgen al uw

van familiedrukwerk tot alle
soorten handelsdrukwerk.

Vraag vrijblijvend informatie

boekdruk-offset

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen tel 05750 12306

Wij wensen u allen
'n prettig oranjefeest!

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

• ̂  schildersbedrijf

§" BERTPARDIJS
Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842

Wij wensen U een
prettige feestweek

CAFÉ-RESTAURANT

„DEN BREM ER"

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 05755-1205

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

U
voor

itmuntend en perfect

uitgevoerd schilderwerk

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523 j

CAFÉ WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften en partijen

Kegelcentrum

Speeltuin aanwezig

Specialiteit eten van de
'Wikinger steen'

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

J.W. v.d. BRINK
Lankhorsterstraat 13
7234 ST Wichmond
Tel. 05754-1257 en 1891

Ons assortiment
bestaat uit MEER dan
alleen voeders voor:

MENGVOEDERS - GRANEN
KUNSTMEST - BRANDSTOFFEN

RUWVOEDERS

— rundvee
— pluimvee
— varkens

Wij leveren óók KWALITEIT en SERVICE,
toegesneden op de wensen van de huidige
agrarische ondernemer.

Daarnaast beschikken wij over een ruime
sortering kunstmest en over voeders voor
al Uw huisdieren.

Omdat wij onze kwaliteit niet onder
stoelen of banken steken, staan wij
vrijwillig onder controle van..

Afnemers
Controle

op
Veevoeder

De bewoners van de

Camping

„de Kleine Steege"
Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
Fam. Krijt, tel. 05754-1992

wensen iedereen
'n gezellig oranjefeest.

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens
Vee- en varkenshandel

G. HISSINK
Wichmond -tel. 05754-1 229

Autobedrijf

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-1621

Verkoop van nieuw en gebruikte auto's.
Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud en reperaties.
Ook voor banden en uitlijnen.
Incl. montage en balanceren.

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

Wij wensen u allen
ln prettig oranjefeest!

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
SLAGERIJ

B.G. VLOGMAN
BONENDAAL 7 WARNSVELD - TEL. 05750-23424

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN -TEL. 05752-1321

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Herberg

- eet café: voor een snelle lunch, panne-
koek of broodje onbenullig.

- bar: voor een gezellig avondje uit
(25 soorten bier)

- restaurant: voor een uitgebreid diner
of verjaardagsfeestje

- grote zaal: voor partijert van 20-350
pers. door middel van een schuifwanden-
systeem in te delen voor elke groep.

VOOR ELK WAT WILS

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. MAANDAG

Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - Telefoon 05754-1309

AUTOBEDRUf

Groot
jebbink

Nieuwstad 36
Tel. 05752-1794

KWALITEIT
DOOR ERVARING

EN VAKMANSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkerscstraatvv i
7233 SG Vierakker
Tel. 05754-1361



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus
in de grote danstent (900 vierkante nieter oppervlakte)

Vrijdag 24 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans- en Showorkest
"Sound Selectie"

Zaterdag 25 augustus
dansen met muziek van Dans- en Showorkest "Sound Selectie"
zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Toegang voorbehouden

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Het kantoor voor al uw
administratieve &
fiscaal-juridische zaken

Ruurloseweg 21 7251 LA Vorden Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.
Tel. 05754-1922

TAPIJTEN en VINYL
in diverse breedtes

prachtige kollektie
merkartikelen uit

voorraad leverbaar,
voor de

scherpste prijs

WONINGTEXTIEL
— dekbedden en

overtrekken
— lakens
- dekens en spreien
— tafelkleden
— sierkussens
— sierkleedjes
— matrassen
— handdoeken

GORDIJNEN en VITRAGES
romantisch, modern of
klassiek, zie onze

uitgebreide
Esfera-kollektie.
Alle gordijnen
worden in ons
eigen atelier
vakkundig
gemaakt.

Zie ook onze
7 000 m2 grote
meubeltoonzalen

en
op de 2e verdieping
de uitgebreide
slaapkamerafdeling

Ruim 30 jaar hét vertrouwde adres

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,

bvlct ^^ Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd
bogen.

A/larten
ttttds dotltrtf/endl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken
Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J. J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en
landbouwgereedschap

Ook vrije merk benzine

KOEKOEKSTRAAT 1 - VIERAKKER - TEL 05750-21628

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21—23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• 3 mnd. Bovag-garantie.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld—Vorden

• Bovag lid — APK keuringsbedrijf

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

PEELEN B.V.
Steenderen - Wichmond - Tel. 05754-1450

HET BEDRIJF VOOR: nieuwbouw
stallenbouw
sleufsilo's - mestkelders
onderhoud - verbouw
houtprodukten
machinaal timmerwerk

NORDMENDE VIDEO TYPE V-1005 M

39 voorkeurzenders, afstandbediening,
timer tot 8 programma's binnen een jaar,
Go-To funktie, ruisvrij stilstaand beeld. 899,-

GAS, WATER, LOODGIETER, C.V.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstel/en, kasten, wandmeubels, klapta-
fels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boeken-
kasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstan-
daards (gedraaid) diverse maten.

J.W. Klein Kranenbarg & Zn.
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-1269
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

H. JANSEN
Vierakker - Tel. 05750-20774.

Specialiteit in:

Beter brood
en gebak
Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders

Pracht collectie

Fietsen,
Brommers,
Boomzaagmachines
Motorgazon maaiers

Verkoop,
reparatie,
inruil,
ond. verkoop.

Het adres in Vorden e.o.

Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.
Binnenkort verkoop van alle z.g.a.n. verhuurfietsen en inruilers voor zeer aan-

trekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!



LOONBEDRIJF

H. & G. KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-1509

wensen u 'n prettige
feestweek

Administratie- en
Belastin gadvie skantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455. 05753-3274

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Wilfried Besselink

tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond

Winkel: 05754-1239 privé: 05754-1837

LAN Dl N l leverteen komplete trekkerserie met 7 types
in vermogensklassen variërend van 34,5-100 kW
(47-135 PK).

supersterke,
uiterst (comfortabele

en moderne landbouwtrekkers.
Standaard met:

royale, geluidsarme veiligheidskabine
met ruime instap.

Dealer

aTnua

/BIA MENGELE

zowel met 2- als
4 wielaandrijving

Naast het bekende werk

vestigen wij uw aandacht ook op:

Beregeningshaspels

Mestsilo's

Werkkleding

H.D. reinigers

Tuingereedschap

Afrasteringsmaterialen

Electrisch gereedschap

Compressors, enz. enz. enz.

UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. AREN DS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel: 05754-1688

De zaak
voor iedere
doe-het-zelver

De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

Spéciale
serviezen-
afdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Natuurlijk!
voor uw auto,
bromfiets
of fiets

Dorpsstr. 20 tel. 05754-1268

Uw Bovag-vakman

ErkendA.P.K. Station

VIDEOTHEEK

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. Haggeman
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-1351

meer bank
voor je geld

VESTIGINGEN TE:

Vorden,

Kranenburg,

Wichmond,

Baak,

en Drempt

tel.: 05752-1888.

Voor uw opleidingen naarm
BOVAG *~" "̂  RIJSCHOOL

W.OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

N

De T.V. biedt u geen nieuwe films, wij wel.

Tevens in de week van
17 t/m 24 augustus

3 films halen 2 betalen
Tijdens deze aktieweek wordt er niet gestempeld

"Slot"Jan en Lieneke Visscher.

Video-9»»""'"*

,9*
mat/m vr: 16.00-20.00 uur

za: 14.00-20.00 uur
zo: 14.30-20.00 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats: _

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
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PARTIJEN DISTRICT l
DE HERBERG

DISTRICT II
SPRINGPLANK

DISTRICT
ESKES

DISTRICT IV
SPORTZAAL

DISTRICT IV
SCHOENAKER

TOTAAL

K 81 S 82 K 82 K 81 S 82 K 82 K 81 S 82 K 82 K 81 S 82 K 82 K 81 S 82' K 82 K 81 S 82 S 82

1. CDA
2. PvdA
3. VVD
4. D'66
5. PSP+ 6
6. CPN + 5
7. SGP+ 7 + 10
8. PPR
9. RPF+ 7 + 10
10. GPV +7 + 9
i l. RVP
1 2. Centrum Partij
13. EVP
15. God met ons
16. SP
17. DS'70
18. RKPN

Overigen

Totaal

415
148
273
81
6
2
8

19
17
4
2
1
5
-
2
7
2

3

995

393
104
271
54
4

6
12
20
3
-
-
-
-
2
-

-

-

869

374
254
309
31
5
5
5
5
27
1
4
-
5
-
3
4
2

934

316
341
173
122
4
2
2

1 1
8
4

1 1
1
6
-
-
1

-

4

1006

313
219
177
85
9
-
5
14
1 1
5
-
-
-
-
4
-

-

-

842

306
337
231
37
11
2
4
6
7
8
5
5
6
-
9
1

-

977

317
305
200
108
5
3
4
8
8
2
4
2
5
-
-
2

-

3

976

293
198
211
85
9
-
1

1 1
14
-
-
-
-
-
1
-

-

823

301
323
263
49
10
2
-
12
12
-
2
3
2
1
3
-

-

983

333
313
193
95
4
3
2
16
7
3
1
3
1
-
1
-
3

3

981

319
207
198
90
11
-
3
16
17
5
-
-
-
-
-
-

-

-

866

305
317
231
38
5
5

-
19
12
4
5
4
4
-
2
2
3

955

551
121
228
61
10
3
8
10
14
3
9
-
8
-
4
2
2

4

1038

518
60
220
63
13
-
8
4
19
3

-
-
-
-
4
-

-

-

912

501
96
273
32
10
2
9
5
24
2
10
1
4
-
4
2
3

978

1932
1228
1067
467
29
13
24
64
54
16
27
7
25
-
7

12
7

17

4996

1836
788

1077
377
46
-
23
57
81
16
-
-
-
-

1 1
-

-

-

4312

1787
1327
1307
187

21 l ! - ,

Nationale campagne tegen
hoofdluis
De laatste jaren neemt het hoofdluispro-
bleem een steeds grotere omvang aan. Naar
aanleiding hiervan is Chefaro gestart met
een nationale campagne tegen deze kleine,
grauwe beestjes. Er is in overleg met bestrij-
dingsinstanties materiaal ontwikkeld, dat
aanwijzingen bevat hoe hoofdluis snel en
effektief kan worden bestreden en hoe uit-
breiding van de besmetting kan worden
voorkomen.
Er wordt enerzijds de aandacht gericht op
dit probleem, terwijl anderzijds gelijktijdig
wordt afgerekend met enkele misverstan-
den en vooroordelen over hoofdluis. Bij
een campagne tegen hoofdluis werden peu-
terspeelzalen, kleuterscholen, lagere scho-
len, alsmede huisartsen, schoolartsen en
GG en Gd's ingeschakeld.

Najaar.
Het is geen toeval dat de aktie in het najaar

komt. De ervaring leert dat juist dan hoofd-
luis het meest frequent wordt gekonsta-
teerd. Met name gebeurt dat op de scholen,
die er traditioneel na vakanties meer aan-
dacht aan besteden. Hoewel men aan aan-
tal jaren geleden nog van mening was dat
het zo'n vaart niet zou lopen, blijkt in de
praktijk dat dit kleine diertje nog lang niet
van de Nederlandse bodem is verdwenen.
Hoofdluis komt vaker voor bij kinderen
dan bij volwassenen. Aangezien een luis
niet kan springen, maar slechts overkruitp
bij direkt kontakt, is dit eenvoudig te verkla-
ren. Kinderen gaan immers veel intensiervr
met elkaar om.

Geen taboes.
De bestrijding van hoofdluis is in het verle-
den niet altijd even gemakkelijk geweest.
Dat komt omdat er nogal wat taboes waren.
Zo zouden mensen met luis asociaal zijn,
niet hygiënisch, etc. Inmiddels weet men
dat dit niet waar is. Omdat hoofdluis nogal
makkelijk overloopt kan iedereen hoofd-

luis krijgen. Ook al was je je haren elke dag.
Door deze vooroordelen ontstond echter
het probleem dat mensen zich gingen scha-
men en er niet voor uit durfden komen.
Gelukkig komt hierin, na alle voorlichting,
langzamerhand verandering. Het is ook be-
langrijk dat, ingeval van besmetting, de
naaste omgeving en de school gewaar-
schuwd worden.

Scholen.
De school speelt een belangrijke rol in de
bestijding van hoofdluis. Als de school na-
melijk gewaarschuwd wordt, kan men alle
ouders op de hoogte brengen. Dat neemt
niet weg dat ouders in eerste instantie ve-
rantwoordelijk zijn voor de bestrijding en
kontrole; dat is net specifiek de taak van de
school.
Informatie via de scholen bereikt echter wel
juist die mensen die iets moeten weten over
hoofd^L Vandaar dat Chefaro nu samen
met aJ^Plederlandse scholen de hoofdluis
te lijfjjiat.

— - , . . ,
Het is een mooie dag. De zon schijnt. Pün en Opeens staat Pim stil. 'Watiser?"uraagtPom. 'Volgens mij heb ik
Pom lopen naar school. Hiikrabt op ziin hoofd. bezoek opmiin hoofd"zeatf)im.

is'fjtcris ïiuui run >i.u. vvui o a: i'iuuui r urn. vuiutri.

Hif krabt op zijn hoofd. bezoek op mijn hoofd"zegtf)im.

Pim heeft gelijk. Kijk maar. Er zitten
rare gasten opzijn hoofd.

Pom wil het ook zien. "Laat eens Ze duwt haar hoofd in het haar uan Pim.
kijken "zegt ze. En zo krijgt Pom ook opeens bezoek.

Opschool. Pim en Pom zitten naast elkaar in Juf ziet het."Wat hebben "Oh, ik zie het al"zegt Juf. "Erzitten luizen op jullieupscnooi.rimenromziuennaasieiKaarin jujzieinei.waineooen un,iKzieneiai zeguuj. trziuen luizen op iu
de bank. Ze krabben allebei op hun hoofd. jullie toch?"uraagtze. hoofd. Ik geef je een briefje mee. Voorje moeder.'

En ze gaat naar hen toe.

Moeder lacht. "Ah/hoofdluis"zcgt ze. 'Jeukbecstjes, Met een kam en een hoofdlotion gaan de Maar nu zijn ze weer weg. En
daar weet ik wel wat op" luizen weg. Ja, luizen zitten soms Pim en Pom gaan weerzonder

opeens op je hoofd. /cuk naar school.

KNIPTIP ,§
Direkt klaar foto's kun je
al tijdens de vakantie in je

logboek plak-
ken. Dan is 't
vakantie-album
klaar als je
thuiskomt!

„Oud Vonten"

KNIPTIP
Bloemen zijn ideale mo-
tieven voor het maken
van foto's en dia's. Ze
zijn mooi, kleurig en erg
geduldig.

Eenzijdige aanrijding
Op de Ruurloseweg ter hoogte afslag Groe-
neweg raakte de militair B uit Borculo ver-
blind door de grote lichten van een tege-
moet komende vrachtauto die richting
Ruurlo reed.
Het gevolg was dat de auto van de militair
eerst een bermpaal pakte, vervolgens een
verkeersbod en tenslotte een lantaarnpaal.
De bestuurder werd gewond aan hand en
knie. De wagen was nagenoeg vernield. De
vrachtautobestuurder heeft het ongeluk
vermoedelijk niet gezien, althans hij is
doorgereden.

Crossende jeugd en heren
De crossers op het Groote Veld blijkens
enige oudere heren te zijn die voor hun ge-
noegen rondjes draaien. Op de kinderspeel-
plaats a.d. B.v. Hackfortweg bleken afgelo-
pen zondag jongelui te zijn. Toen de politie
verscheen waren zij echter op een inwoner
van Vorden na reeds weer te zijn verdwe-
nen. De politie houdt terzake verscherpt
toezicht.

Botsing op krui
Op de kruising HorsteiWhpweg/Ruurlo-
seweg/Stationsweg onbtond afgelopen
zondag een botsing tussen een auto be-
stuurd door een inwoner uit Arnhem en
een afkomstig uit Borculo. De botsing ont-
stond tijdens een piek UÉMevolge van het
maken van een voorrai^^ut. De schade
aan de auto's was gering.

Vernieling coniferen
Tot nu toe onbekende daders hebben in de
nacht van maandag op dinsdag circa 50 co-
niferen bij kwekerij Spiegelenberg aan de
Oude Zutphenseweg uit de groVid gerukt.
Ook werd een toegangshek vernield. Scha-
de plm. f. 350,-.

Openbare schennis
Tijdens het plukken van vlierbessen werd
een inwoonster van Vorden lastig gevallen
door een ca. 20 jarige jongeman die dubbel-
zinnige taal tegen haar uitkraamde en zich
ontdeed van zijn kleding. Er werd aangifte
gedaan. De politie beschikt over een signa-
lement.

Uit het politierapport
Wederom zijn er zigeuners gesignaleerd in
Baak en Vorden. Nu wordt er allereerst om
appels gevraagd. In voorkomende gevalen
wordt men verzocht direkt de politie te bel-
len, zo mogelijk onder opgave van kleuren
merk auto, kenteken enz.

Brandje in De Dennen
Afgelopen dinsdag werd de politie geallar-
meerd vooreen brandje in het zwembad De
Dennen. Enig afval bleek in brand te zijn
geraakt, vermoedelijk aangestoken. Met
emmer en gieter van de badmeester werd
het vuurtje door de politie gedoofd.

Verkeerscontrole
Tijdens een gehouden verkeerscontrole op
de Zutphenseweg kreeg een autobestuur-
der een proces-verbaal wegens het voeren
van een gladde band. Een vrachtwagenbe-
stuurder kreeg een bon wegens het doen
verstrijken van de keuringstermijn van de
tachograaf.

Auto uit verkeer
Op de Zutphenseweg reed afgelopen vrij-
dag een personenauto, bestuurd door een
inwoonster uit Ruurlo, opvallend lang-
zaam. Na een gehouden alcohol-test, welke
overigens negatief uitviel, verklaarde zij dat
ze zo langzaam reed omreden de wagen
maar weinig benzine meer had. Nadere
inspectie leerde de polit ie echter dat de auto
op diverse plaatsen was doorgeroest en
mitsdien werd de wagen aan het verkeer
ontrokken.

Controle visserij-wet
Een controle ingevolge de visserij-wet le-
verde een hengelaar, vissende in de Veen-
goot, en bekeuring op. Hij was niet in het
bezit van een akte, een bijdrage-bewijs en
de vergunning.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Deze foto toont een stukje van een optocht na de bevrijding van ons land. De fiets van
het jongetje is 'versierd' met levensgrote granaten en op het bordje staat: Toen deze
gierden door de lucht gingen de moffen op de vlucht.

Touwtrekken
Tijdens het toernooi van de nationale touw-
trekcompetitie was het team van Octopus
dat in de 720 kg klasse aan het langste eind
trok. Door deze goede klassering werd door
Octopus nu een gedeelde eerste plaats inge-
nomen tesamen met Heure. De Bisons uit
Beltrum zijn in deze klasse derde. In de 640

kg klasse gaat Eibergen aan kop, gevolgd
door de ploeg van Vorden en Koperen Vis.
In de 560 kg klasse is Heure de lijstaanvoer-
der, gevolgd door Oosterwijk en Erichem.
De wedstrijden die werden gestreden in
Borculo trokken veel publiek. A.s. zondag
word de nationale titelstrijd voortgezet in
de Friese plaats Warga.

Clubkampioenen Vordens
Tennis Park
De clubkampioenschappen van Vordens
Tennis Park werden onder ideale weersom-
standigheden gespeeld. De finalisten van
de juniorkampioenschappen konden eve-
neens bij de senioren meestrijden.
Karin Klijn, een van deze jeugdige spelers
bereikte zelfs de finale bij de dames, maar
verloor toen in drie sets van Nada van de
Eelaart. Deze Nada van de Eelaart bereikte
in drie onderdelen de finale. Tweemaal
werd zij kampioen. Bij de dames dubbel
wonnen Nada van de Eelaart en Josca van
Wijk, die overigens geblesseerd aan deze fi-
nale begon, met 6-2, 3-6 en 6-4 van Tiny
Hompe en Tony van Houte. Bij de dames

enkel B won Jeanet Pluim met 6-4 en 6-3
van Mieke van Snellenberg. Carin Fransen
en Theo ter Beek wonnen het gemengd
dubbel. In de finale versloegen /.ij Nada van
de Eelaart en Jules Honig met 6-1 en 6-2. Bij
de heren dubbel werden Ton van Snellen-
berg en Eric Bergsma kampioen. Zij ver-
sloegen Theo ter Beek en Peter Bielawski.
Ton van Snellenberg is een klasse apart. 11 ij
schreef niet alleen het herendubbelspel op
zijn naam, maar ook won hij op overtuigen-
de wijze bij het enkelspel van Joop Kluft. Bij
de heren enkel B nam Jan Woltering de wis-
selbeker over van Evert Thalen. De setstan-
den waren l -6,6-3 en 7-5. Theo ter Beek en
Gerrie v.d. Ende wonnen het demonstratie-
toernooi. Zij versloegen in de finale Jan
Woltering en Teus van Hunnik.

De ka
de Eelaart

Kampioenen in de Mixed: ('urin l-'ranscn en Theo Ier Heek.



en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMIN*
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

VOOR41UW

«pftt
^•laiwii

WAPEN- EN SPORTHANDEL

A/lartens
ttftds doeltrtffendt

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

BRITAINS

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met BMW - VOLVO automaat
en SUZUKI motor.

Te koop gevraagd: gaskachel
voor de keuken, liefst een ron-
de.
Tel. 1755.

25 september Kastelen-
prestatieloop 2,5. 5 en 10
km vanaf kasteel Vorden om 1,
1.30 en 2.15 uur.
Kosten f 3,50; jeugd f 2,-
Inl.tel. 2147 en 1375.

Te koop: bietenblad 2 ha.
f1100,-
Krijt. Delden.

GROTE INRUILAKTIE op
haarden, allesbranders,
gevelkachels, fornuizen.
Jansen, Bleekstraat 1, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1360.

Adverteren
doet

verkopen!

Bezoekt allen het grote

Volksfeest
fe Linde
op vrijdag 24 en
zaterdag 25 september 1982
bij Van Asselt

Programma
vrijdag 24 september
Vrijdag 24 september 's avonds om 19.30 uur
in de feesttent het optreden van de toneel-
vereniging 'Irene' uit de Heurne met het blijspel

'EIGEN AARD IS GOUD WAARD'
Na afloop optreden plaatselijke Boerenkapel
met conferenciers.

Programma
zaterdag 25 september
10.00 uur: Vogelschieten, inleggeld f 3,-. Bel-
en schijfschieten de gehele dag.
1 3.00 uur: Opening door de voorzitter, de heer

H. Lenselink, waarna vaandel wordt gezwaaid.
13-17 uur: Gratis draaien voor alle schoolgaan-
de kinderen.
13.30 uur: Aanvang volks- en kinderspelen.
Dogcarrijden voor dames. Doeltrappen voor
dames. Ringwerpen voor dames. Kegelbaan.
Ballerospel. Korfballen voor dames en heren.
17.00 uur: Prijsuitreiking.

Beide dagen schiettent, vis- en patat-
kraam

GROOT DANSFESTIJN
met muziek van 'Grolsch Combo'
AANVANG 19.30 UUR

De kommissie

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Adverteren?
in Contact!

VAN HARIE GEFELICITEERD!
Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte ! j >eken voor deze blijde gebeurtenis. Of t n

voor een geboorte danwei verloving of huwelijk i T s verzenden voor deze geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een
monsterboek. Ook de tekst kunnen wi| met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit'

drukkerij wee vers b. v.
nieuwstad 12 — telefoon 1404

t/m 21 september harvester y
combine m.f. 760 van 56,90
voor 47,50
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden.
Tel. 05752-1364.

25 september Kastelen-
prestatieloop 2,5. 5 en 10
km vanaf kasteel Vorden om 1 ,
1.30 en 2.15 uur.
Kosten f 3,50; jeugd f 2,-
Inl. tel. 21 47 en 1375.

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

WIJZONOL
transparant of dekkend

In grote én kleine verpakking.
Bouwverven voor de jaren 80!

Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, tel. 1523,
Vorden.

Te koop: eetaardappelen
voor winteropslag; Surprise en
Pimpernel.
D. Pardijs, Kranenburg, tel.
6712

Te koop: 4 ha bietenkoppen;
Etna gasfornuis met oven +
mini gaskachel.
A.J. Vruggink, Riethuisweg 4,
Vorden, tel. 05752-1568

ANTI-VOCHT
Het waterdichte antwoord op

elk vochtprobleem.
Dakcoating, Dakreparatie-Pasta, Afdictroand,
Buitenmuur-Coating, Keldercoating, Water-Stop,
Zwembadcoating, Textielcoating, Vloercoating
en Vloercoating Super. Van Bison. Dat zit wel goed.

Vraag gratis boekje BISON ANTI-VOCHT, 18 pagina^ met
talloze tips, informatie en een uitgebreide Anti-Vocht^pjzer bij:

bouwmarkt
'detolbrug' toldijk

05755-1655
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Weet U waarom wij
mooie, stoere, lieve,
sterke, elegante, sjieke
en sportieve, altijd
passende Piedro's in
huis hebben?

Modecentrum

Nee? kijk dan 'ns naar
Uw kinderen.

Ruurlo

voor modieuze kinderkleding
BEKENDE MERKEN
o.a. Barbara Farber - Locker - Spetter - Levi's

JURKJES - BROEKEN - BROEKROKJES
SWEATSHIRTS - PULLOVERS - BLOUSES
JACKS en MANTELTJES

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open tussen 6 en 7 uur.

toch beter voor hun voeten

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Jouw idee!
En helemaal van jou alleen. Meubels die

passen b i j jouw manier van leven. Een top-
groep in meubelen. Blijven bij je, want
/e groeien met je wensen mee.
Vraag naar die katalogus. Ontdek ";
wat je allemaal doen kan met de mo- >
dules van Club S. Misschien heb je ^
/.el f s betere ideeën dan wij . Want met
Club 8 maak je het helemaal /elf .

De jonge stijl met oog voor de toekomst.

HELMINK b.v. Interieurverzorging
Zutphenseweg 24, Vorden
Tel. 05752-1514.

GEVESTIGD:
Met ingang van 1 september 1982 heeft zich gevestigd als ARCHITEKT
H.T.I.:

A.J A Wolbert jr.
Kantooradres:

ARCHITEKTENBURO WOLBERT jr.
BANNINKSTRAAT 21
7255 AT HENGELO (GLD).
tel: 05753-1582.

Als adviseur is aan het nieuw gevestigde architektenburo verbonden: de
heer A.D A. Wolbert sr.

Hengelo Gld. september 1982

zondag 19 september

Bob East Showband

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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