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Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs

W.Chr. Wichers
nieuwe voorzitter

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging voor Prote-
stants-Christelijk Onderwijs voor school 't Hoge is bij acclamatie
de heer W.Chr. Wichers gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt
hiermee de heer W.F. v.d. Vuurst op, die vanaf 1976 dit ambt
heeft bekleed. De vergadering werd gehouden op school 't Hoge
en werd geopend met een psalm en een gebed.

De notulen en het jaarverslag werden
goedgekeurd alsmede het financieel
verslag.
Bij de bestuurswisseling heeft men eve-
neens afscheid genomen van mevr. W.
Graaskamp-Norde, die tien jaar lang
zitting heeft gehad in het bestuur. Zij

werd als een 'wijze vrouw' betiteld in
het dankwoord, gesproken door het
hoofd van de school de heer H.J.
Reindsen. Hij dankte ook de heer van
der Vuurst voor al het werk dat hij heeft
verzet voor de school.
De cursus 'calligraveren' (= schoon-

schrijven) gegeven door meester Terp-
stra is erg aangeslagen. Het ligt in de be-
doeling het komende schooljaar weer
een cursus te geven, die voor iedereen
die belangstelling heeft toegankelijk is.

De vergadering heeft verder besloten
om de jaarlijkse feestavond te verplaat-
sen naar het eind van het schooljaar
i.p.v. het eind van het jaar. Het leerlin-
gen aantal is van 244 vorig jaar terugge-
lopen naar 225 dit jaar. Na de pauze
verzorgde de heerJ.W. Fonhof een le-
zing over het onderwerp 'School en
dialect'. De heer Fonhof is lid van de
werkgroep van het Staring instituut. In
zijn lezing sprak hij o.a. over het taalge-
bruik en het feit dat dialect ook 'be-
schaafd' is. Hij benadrukte dat je kinde-
ren in hun waarde moet laten en via het
dialect tot het leren van Nederlands
moet komen. Als dank voor de lezing

H"! iH Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
cTïélmari: donderdag van TT.TJÖ tot 12.00 uur!

l. Publikaties ingevolge de Wet Arob
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft u
onderstaan'd aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebon-
den.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Fam. Meesman, De Horst l, voor

het gedeeltelijk veranderen van een
woning aldaar;

2. A.J. Winkels, Almenseweg 40, voor
het verbouwen en uitbreiden van
een schuur aldaar;

3. J.B. Lenselink, Schuttestraat 20, voor
het verbouwen van een fokvarkens-
schuur en het bouwen van een mest-
opslagkelder aldaar;

4. DJ. Groot Wassink, Rozenhoflaan
15 te Hengelo Gld., voor het bou-
wen van een rekreatiewoonverblijf
aan het Schapenmeer 6 te Vorden;

5. A.J. Makkink, Kruisdijk 11, voor het
bouwen van een mestvarkensstal en
een mestopslagput aldaar;

6. E. Batema, Valeriusstraat 84, Am-
sterdam, voor het gedeeltelijk veran-
deren en vergroten van een zomer-
huis aan het Schapenmeer 15;

7. C. ten Barge, Dorpsstraat lOa, voor
het gedeeltelijk verbouwen van een
winkelpand in eetzaal aldaar;

8. M. Langwerden, Beunkstege 3, voor
het vernieuwen van een schuur al-
daar;

9. Stichting Burger Weeshuis, IJsselka-
de 19 te Zutphen, voor het verbou-
wen van een slaapkamer in douche
en w.c. aan de Schuttestraat 7 alhier.

2. Militaire oefening
Op 14 en 15 juni zal er o.a. in deze ge-
meente een verkenningsoefening ge-
houden worden. Het betreft een oefe-
ning langs openbare wegen; particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen, tijdens
de oefening zal gebruik gemaakt wor-
den van losse munitie.

3. Terinzagelegging streekplanher-
ziening Oost-Gelderland e.a.

Ter secretarie, afd. I en in de Centrale
Bibliotheek in het Huis der Provincie,
Markt 11 te Arnhem, ligt vanaf 15 juni
1984 de door het College van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland op 2 mei
1984 vastgestelde herziening van het
streekplan Midden Gelderland, Velu-
we, Oost-Gelderland en Rivierenland
ter inzage. Het op deze regio betrek-
king hebbende streekplan is Oost-Gel-
derland.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 juni a.s. om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- deelname in werkgelegenheidspro-
jekt Gewest Midden-IJssel met Job
Creation b.v.;
- restauratie stelling korenmolen aan
Het Hoge;
- beschikbaarstelling krediet voor ver-
vanging van de Gutbrod-maaimachi-
ne;
- overdracht perceel grond aan het Jeb-
bink/hoek Decanijeweg aan het R.K.
schoolbestuur "de Vordering";
- wijziging "vergoedingsregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke brand-
weer" per l januari 1984;
- verzoek van de Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te Vor-
den om medewerking voor de vervan-
ging van 85 leerlingensets en 4 bijpas-
sende personeelsbureuas t.b.v. de
school "Het Hoge";
- personeelsbezetting secretarie/bu-
reau gemeentewerken en verbouw
boerderij bij het Kasteel/raadhuis t.b.v.
de afdeling Sociale Zaken en Welzijn;
- beschikbaarstelling van een krediet
voor de aanschaf van automatiserings-
apparatuur;
- verkoop terrein voor de bouw van 5
bejaarden- en 9 woningwetwoningen in
Hoetinkhof en overdracht om niet van
een strook grond in de Boonk aan de
woningbouwvereniging Thuis Best";
- aankoop gronden voor uitbreiding
industrieterrein;
- wijziging Verordening op de heffing
en invordering van de afvalstoffenhef-
fing en reinigingsrechten;
- delegatie verkoop van een tiental
bouwkavels in Hoetinkhof;
- aankoop gronden gelegen binnen het
bestemmingsplan (ontwerp) "Addink-
hof!983"

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 19 juni a.s.
om 20.00 uur in de boerderij bij het kas-
teel. Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- wijziging Algemene Politieverorde-
ning:
I. t.a.v. het sluitingsuur voor terrassen;
II. t.a.v. overlast van hondenuitwerpse-
len;
- overdracht perceel grond aan het Jeb-
bink/hoek Decanijeweg aan het R.K.
school bestuur "de Vordering";
- bezwaarschriften ingevolge de Wet
Arob tegen het raadsbesluit van 27
maart 1984, no. 13, inzake lokatie-keu-
ze woonwagencentrum;
- verkoop terrein voor de bouw van 5
bejaarden- en 9 woningwetwoningen in
Hoetinkhof en overdracht om niet van
een strook grond in de Boonk aan de
woningbouwvereniging "Thuis Best";
- aankoop gronden voor uitbreiding
industrieterrein;
- delegatie verkoop van een tiental
bouwkavels in Hoetinkhof;
- aankoop voormalig coöperatieter-
rein aan de Stationsweg;
- aankoop gronden gelegen binnen het
bestemmingsplan (ontwerp) "Addink-
hof!983";

- verzoek d.d. 22 maart 1984 van Gebr.
Kok, Schoneveldsdijk 2 om een bouw-
perceel te kunnen kopen aan de Hout-
wal te Medler voor de bouw van een
woning.

De commissie voor Openbare Werken
c.a. vergadert op woensdag 20 juni a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis. Aan de
orde kome.n onder meer de volgende
punten:
- restauratie stelling korenmolen aan
Het Hog^^
- beschiK^R"stelling krediet voor ver-
vanging van de Gutbrod-maaimachi-
ne;
- verbouw boerderij bij kasteel/raad-
huis t.b.v. de afdeling sociale zaken en
welzijn, ^t

De comm^ffe voor sport c.a. vergadert
op woensdag 20 juni a.s. in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
- deelname in werkgelegenheidspro-
jekt Gewest Midden-IJssel met Job
Creation b.v.;
- aktiviteitenlijst.
Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt ge-
geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke agenda begint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

5. Lokatiekeuze
woonwagencentrum

Tegen het besluit van de gemeenteraad
om het woonwagencentrum aan de
Overweg te situeren zijn een tweetal be-
zwaarschriften ingediend, waarvan één
collectief. Deze bezwaarschriften zijn
volgens de voorgeschreven procedure
door de commissie voor bezwaar- en
beroepschriften behandeld. Volgens
deze commissie had de gemeenteraad
om een nader onderzoek moeten vra-
gen waarom de lokatie bij de Zuive-
ringsinstallatie niet door zou kunnen
gaan. Het college van burgemeester en
wethouders is in het pre-advies aan de
gemeenteraad van mening dat er geen
nieuwe elementen kenbaar gemaakt
zijn welke tot een wijziging van het be-
streden raadsbesuit zouden moeten lei-
den. Uit de tevoren gekregen adviezen
van de Provinciale Planologische Com-
missie blijkt dat voor de lokatiekeuze
aan de Rondweg nabij de Zuiveringsin-
stallatie op geen enkele medewerking,
in welke vorm dan ook, gerekend hoeft
te worden.
Het college adviseert de gemeenteraad
dan ook met klem om de gemaakte keu-
ze aan de Overweg te handhaven.

wordt aan het Staring Instituut een gift
gegeven. De avond werd besloten met
een gedicht en een gebed gesproken
door de heer Reindsen.

Groot aantal
bezoekers
Wiersser-tuinen
Op Ie Pinksterdag kwamen 3000 be-
zoekers naar de Wiersser-tuinen. Op-
vallend veel bezoekers uit de Rand-
stad en Friesland. Ook waren er velen
die met de Hemelvaart reeds een be-
zoek hadden gebracht maar terugkwa-
men voor de nu wel bloeiende paarse
rhododendrons en de voorjaarsbloe-
men.
Op 2e Pinksterdag passeerden liefst
3400 bezoekers de poort. Op deze dag
waren er veel bezoekers, die per fiets
kwamen. Zondag 22 juli en maandag
23 juli zijn de tuinen van "De Wiersse"
weer opengesteld . Dan staan de rozen
in de bloei.

Oranjefeest
Medler-Tol

De commissie die jaarlijks het oranje-
feest Medler-Tol organiseert is reeds
druk in de weer.
Dit jaar wordt het in de volksmond ge-
heten Medler-feest gehouden op vrij-
dag 29 juni en zaterdag 30 juni.
Het Medler-feest wordt dit jaar voor de
negen en vijftigste keer gehouden.
Voor volgend jaar heeft de^^nmissie
grootse plannen. Immers ̂ Jn wordt
het zestigste feest gehouden.
De toneelgroep van "Jong Gelre" uit
Kuurlo zal het feest openen met de op-
voering van het lachstuk "Vogeltje". De
directie van de Coöp. "M*k>" heeft
ook dit jaar weer de grote fflBfs ter be-
schikking gesteld.

Na afloop van het toneelstuk verzorgt
"Het Medler Trio" de dansmuziek.
Uiteraard ontbreekt de muziekvereni-
ging Concordia niet; ook is er voor de
jeugd een draai annex zweefmolen.
En zoals ook al vele jaren gebruikelijk
wordt het Medler-feest voorafgegaan
met een avondwandeling door de
mooie bossen van De Wiersse, 't Med-
ler en/of Het Onstein.
Deze avondwandeling, die vorig jaar
zeer vele deelnemers trok vindt plaats
op zaterdag 23 juni a.s. Inschrijving is
mogelijk vanaf half acht bij café Eijkel-
kamp. De eerste deelnemers starten om
acht uur.

Braderie Wichmond
In Wichmond wordt op 22 en 23 juni
de jaarlijkse door verenigingen en mid-
denstand georganiseerde braderie ge-
houden.
Op 22 juni vanaf 16.00 uur en op 23 ju-
ni vanaf 14.00 uur. Beide dagen tot
22.00 uur.
Behalve de diverse gezellige kraampjes,
kunt u genieten van, vrijdagavond: de
volksdansgroep Vierakker/Wichmond
de Dorpsharmonie.
Zaterdagmiddag: elk heel uur poppen-
theater voor de kleinen; elk half uur
jeugdkorps Crescendo uit Hengelo.
Zaterdagsavonds is er de bekende disco
drive-in show van Disco Fire.

Leven bij de dag
Wij mensen rekenen graag in jaren. Als
iemand jarig is, krijgt hij als wens van
ons mee: "Nog vele jaren".
In de Bijbel is dat anders.
Als daar gevraagd wordt naar de leeftijd
van een mens, dan is het antwoord:
"De dagen van mijn jaren zijn zoveel".
Dat is geen ouderwetse taal. Maar het
zegt, dat de dag geschapen is als men-
senmaat.
Niet het jaar. Dat is een veel te grote
maat voor een mens. Want we zijn
mensen van de dag. Maar leven bij de
dag moet je leren.
Daar past een gebed bij: Leer ons onze

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dagen tellen! En tellen - dat doe je met
dingen die kostbaar zijn. De dagen tel-
len is een ander woord voor: bewust le-
ven.

Open Deur-dienst in de
gereformeerde kerk
Over het bovenstaande kunt u meer
horen in de Open Deur-dienst, die zon-
dagavond in de gereformeerde kerk
wordt gehouden. Deze dienst is belegd
door de interkerkelijke evangelisatie-
commissie. En ds. H. Onstein, her-
vormd predikant uit Lochem zal dan
spreken over de begrensdheid van het
leven.
Dat is namelijk het onderwerp van het
Open Deur-blad van deze maand.
Het gaat er niet allereerst om: hoeveel
jaren zal ik leven? Dat zullen we wel
zien. Het gaat om vandaag! Want van-
daag leef je en niet morgen. Pluk de
Dag! zegt een spreekwoord. Vraag is:
moet je oud zijn, om dat te leren.
Of is dat een stukje levenswijsheid voor
iedereen? Als u er meer over wilt horen,
komt dan naar deze Open Deur-dienst
aanstaande zondagavond.

Dienst voor jong en oud
in de Dorpskerk
Komende zondagmorgen is de dienst
afgestemd op de mens van O tot 80. Lie-
ver gezegd: voor mensen van nog maar
weinig levensdagen en voor mensen
van heel veel levensdagen.
Er is een mensenkind van nog geen 90
levensdagen.
Dat zal als jongste lid van zijn gezin
worden gedoopt. Dan zijn er de kinde-
ren van de zondagsschool met hun ou-
ders. Zij worden in de kerk verwacht
omdat de oudste van hen van de zon-
dagsschool afscheid nemen.
En voor allemaal is er de boodschap,
dat we bij de naam geroepen zijn, en dat
daarom ons leven kostbaar is.
Er wordt gezongen en gemusiceerd. Zo
zal het gezin Kok uit de Wildenborch
muziek maken op de blokfluit. En we
zingen met hulp van de cantorij een
vrolijk dooplied.
Voor iedereen is er een gestencilde litur-
gie. En na afloop koffie in "de Voorde".
Komt u ook?

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: B.Th. Korenblik en W.B.
Kersten; F.A. Pellenberg en J.W.M.
Hartelman; F. Hiemstra en R.J. Groot
Jebbink; H.J. Nijman en H.J. Krimp
OVERLEDEN: Geen

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
10.00 uur ds. J. Veenendaal, H. Doop
19.00 uur ds. H. Onstein uit Lochem,
Welkomstdienst in de Geref. Kerk.

GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur hr. van Leeuwen, Werkho-
ven
19.00 uur Gezamenlijke Opendeur-
dienst, ds. H. Onstein uit Lochem (Let
wel in de Geref. Kerk).

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 + 17 juni W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
16 en 17 juni dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 16 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Wechge-
laer, tel. 1566. Tevens avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer, tel. 1566.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juni: mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-,'
trum. Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

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. Kersterf? 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. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

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 BIBLIOTHEEK
"Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 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. Dag en nacht bereikbaar.



[ Johanna doet het sinds kort met
een Becker-keuken van Holtslag

"Ik ben bijzonder tevreden over de be-
diening, levering en plaatsen van mijn
keuken.
De indeling vind ik erg praktisch en de
kasten bijzonder gemakkelijk in gebruik.
Je kunt er een heleboel in kwijt wor-
den. Iedereen vindt mijn keuken ook
bijzonder mooi. Ik kan iedereen warm
aanbevelen naar Holtslag toe te gaan ".

Mevr. Hoentjen, B, jhem

Ook voor U heeft Holtslag Bouwmaterialen B.V. beslist de

KEUKEN naar Uw speciale wensen en Uw portemonnee.

Kom geheel vrijblijvend onze verschillende keukens eens bewonderen. Momenteel heb-
ben wij speciale aanbiedingen zoals: Klassiek eiken gepatineerd, bijzonder stijlvol, met
oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en dito koelkast, grote servieskast (50 cm
breed), ombouwkast koelkast 60 cm, onderkasten en wandkasten, travertin-motief kunst-
stof werkblad met roestvrijstalen spoelbak met afdruipgedeelte; bovendien voorzien van
sierlijke krans- en lichtlijsten.
Voor de abnormale prijs van f 5.999,- (geldig zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 8 juli
1984).

Kunst stof met eiken zijlijst geheel compleet, breedte 320cmf 2.250,-. Kunst stof met gre-
nen lijst, kunststof werkblad, apparatuur naar keuze vanaf f 3.499,- Idem in massief eiken
lamellen vanaf f 3.999,-.
Alle genoemde aanbiedingen zijn uit te breiden naar keuze.

Nog enkele showroomkeukens moeten plaats maken voorde nieuwste 84/85 modellen,
werkelijk zeer interessant, mits de maten overeenstemmen met Uw keukenruimte (voor
eventuele kleinere kinderen hebben wij een apart speelhoekje).

Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12.1 5 uur en van 12.45 tot 17.00 uur, vrijdag ook van
19.00 tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.
Tot ziens bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V,
Spoorstraat 28, Ruurlo. Tel. 05735-2000.

Zaterdag 23 juni a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Kinderen die
lid willen worden, gratis entree.

Het Bestuur.

BE «ESENSHDF

Vaderdagtips
Visparaplu
2,20 m 0 met knik van 135,- voor

Leefnetten
JUStllS 3 kilo voor

10% korting
10,-

Spalstraat 12 Hengelo (Gld.)
Aanbiedingen geldig tot 17 juni.

ZONDAG 17 JUNI

VADERDAG
Profiteer in onze
opruiming
Grandioze
aanbiedingen in:

* FAUTEUILS
* BOEKENKASTEN
* HAARDBANKJES
* VIDEOKASTEN
* WIJNREKKEN

* TERRASSTOELEN
* RELAXSTOELEN
* TUINTAFELS
* PARASOLS
ZIE ETALAGES

ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

l l JESTIPÜ
Voor vaderdag alle herenschoenen
en sandalen deze week

2O% korting
Bij uwvakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Verwen vader met een
sportief geschenk

Tennis- of Badminton Racket
Sportkleding en -schoenen
Trainingspakken en -jacks
Luchtbuksen en -pistolen
Sportieve truien en pullovers
Knickerbockers en -kousen
Hoeden en petten
Zakmessen in vele soorten
Boeken voor ruiters, jagers,
natuur- en hondenvrienden
Slaapzakken, luchtbedden
Campinggas artikelen

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in haar
in Vorden een vakature voor

die opgeleid wil worden tot

WINKELBEDIENDE
Leeftijd ± 17 jaar, arbeidsduur 3 dagen per
week, opleiding bij voorkeur LEAO of MAVO.

Sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider
de heer F.B.W. Bleumink
VS-markt Dorpsstraat 18
725 1 BB Vorden
Telefoon: 05752-2713

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHENBORCULO HENGELO (GLD) EERBEEK RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

Martens
WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, Vorden.

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

Gevraagd: jaarstalling voor
caravan.
Tel. 05752-2930.

2O% korting
gedurende 3 dagen
14, 1 5 en 16 juni op alle gebreide
pakjes en truitjes.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Voor vaderdag

Anton-Pieck
tekeningen v .a. 2,95
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100.

Schitterend shirt met korte mouw.
Goed idee voor Vaderdag.
Of gewoon omdat je je
er prima in voelt.
In wit met kleurrijk lijnenspel. 35,-

MODEHUIS

VORDCN TEL (05752)1381

Voor vaderdag
vind u bij Wullink een ekstra
grote kollektie

klein lederwaren
Tegen betaalbare prijzen.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

De eerste computer TV
in Nederland.

2 jaar garantie

Graetz
HIFI-TELEVISIE-VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren. - Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Café-Restaurant

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

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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



De kroon der ouden zijn kinds-
kinderen.

(Spr. 17 : 6)

Heel blij zijn wij met de ge-
boorte van

MARIEKE

dochtertje van Claudy en Rob
Bakker-Gille, Amsterdam, 10
juni 1984,
Frissenstein 817,1102 AP.

Gijsen Lidy Gille-Vink

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder,
dochter en schoondochter

JEANNETTE (A.G.G.)
FUNKE-HEESEN

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
J.J. Funke

Vorden, juni 1984
Het Hoge 54

Onze hartelijke dank aan allen
die in welke vorm dan ook ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt

D. MEIJERINK
D. MEIJERINK-

VERSTEGE

7251 AJ Vordert
Nieuwstad 32H.

Te koop: Sparta bromfiets.
3 versn. en verzek.
Stationsweg 17, Vorden.
Tel. 2077.

Deel morgen een linkse uit
aan dit rechtse kabinet.

P.v.dA lijst 2

Gratis meedoen
Kijken mag ook

Judo senioren
donderdag 14 - 28 juni

19.00-20.00 uur

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43 - Vorden

Geef vader een BOEK of BOE-
KENBON.
Boek- en Tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

\
i en

Wij

TAOUFIKTOUMIA

*
*
*i
fi
s^
i
i

gaan trouwen op 20 juni om twee uur in het ^
Gemeentehuis te Vorden. <j

EDITHE HENGEVELD

Wij gaan ons daarna vestigen in Tunesië, en
om ieder de gelegenheid te geven om ons te
feliciteren en afscheid te nemen geven wij
een receptie van 16.00tot 18.30 uur in Bar't f
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

Vrijdag 22 juni a.s. hopen wij

G. DIMMENDAAL
L. DIMMENDAAL-HILHORST

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze gelief-
de broer, zwager en oom

DERK ANTONIJ LENSELINK
echtgenoot van Johanna W/7/em/na Norde

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: Fam. L.G. Lenselink
Fam. Joh. Besselink
Fam. HJ. Knoef
Fam. J.H. Lenselink
Fam.J.W. Silvold

Vorden, Burg. Galleestraat 16
10 juni 1984.

met kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig ^
huwelijk te herdenken.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in „De Lui- |
fel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

7251 MV Vorden, juni 1984
Sarinkdijk 1.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze gelief-
de neef

DERK ANTONIJ LENSELINK
echtgenoot van Johanna Willemina Norde

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden, 10 juni 1984.

Fam. G. Lenselink

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
opa en schoonzoon

DERK ANTONIJ LENSELINK
echtgenoot van J. W. Norde

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: J.W. Lenselink-Norde
Zutphen: J.H. Lenselink

G.J. Lenselink-Hendriksen
J os en Yvonne

Vorden: H.B. Lenselink
B.R. Lenselink-Pardijs
Rianne en Martine

Vorden: DA. Lenselink
G.H. Lenselink-Kettelerij
Annemieke, llona en Paulien

Vorden: J.W. Lenselink
Vorden: B.G. Norde-Weenk.

7251 EB Vorden, 10 juni 1984
Burg. Galleestraat 16

Onze man en vader is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren aldaar
woensdag 13 juni van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 14 juni
om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna
de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden zal plaatsvinden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
zaal van De Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Diep bedroefd delen wij U mede dattoch nog plotseling
op de morgen van de 1 e Pinksterdag ons bestuurslid

DERK ANTONIJ LENSELINK

is overleden.

Vele jaren heeft hij onze vereniging als bestuurslid
trouw en vol toewijding gediend. Door zijn nimmer
ophoudende enthousiasme was hij één van de drijvende
krachten in onze vereniging. Hij was een supporter in de
ware zin des woords. Wij wensen de familie in dezQ
moeilijke dagen Gods Hulp en Geest toe.

Bestuur, leden en supporters
Chr. Muziekvereniging
"SURSUM CORDA", Vorden.

Vorden, 10 juni 1984

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden
van onze voorzitter van de kindercommissie Volksfeest
Linde de heer

DA LENSELINK

de leeftijd van 67 jaar.

Zijn inzet zal in onze herinnering blijven.

Bestuur Commissie
en Kindercommissie

fe Volksfeest Linde.

Vorden, 10 juni 1984.

Deel morgen een linkse uit
aan dit rechtse kabinet.

P.v.dA lijst 2

Gratis meedoen
Kijken mag ook

Judo junioren
donderdag 14 - 28 juni

18.00-19.00 uur

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43 - Vorden

Willy Hoogeveen-Geitz
Loakendiek 1, Veldhoek
Schoonheidsspecialiste en pe-
dicure.
Voor afspraak:
Tel. 05736-460.
Vakantie van 2 t/m 21 juli.

STENDERKASTEN sigaren,
van groot naar klein en spriet,
die kent zijn weerga niet.
Sig. Magazijn
"JAN HASSINK"

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
NieuwSpittaal

Te koop: kuilgras 1 è 2 ha bij:
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden.
Tel. 6737.

Stem op de Nederlandse
voorzitter van het

Europese Parlement

PIET DANKERT

P.v.dA lijst 2

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

p i |jr| UMI/ Koekoekboomseweg 4,
Ü.J. ntlJIIlllV Wamsveld, tel. 05750-21800.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. NieuwSpittaal

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

POELIER
HOFFMAN

Kalkoen filet 100 gram
Kipburgers A
1,- per stuk 5 halen T1

Halve soepkip

1,40

3.-

Bakkerij

't Stoepje
Havenstraat 51
Spakenburg
Tel. 03499-84046
Jan van Aart van
Jan de Bakker

Gevulde keekjes
10 voor 5,-

DE VALEWEIDE

10 VLIJTIG LIESJES

10 SA L VI A'S

IQBEGQNIA'S

IQPETUNIA'S

10AGRATUMS

3 Fuchsia's 7,50
10 Afrikanen 4,50

3 Geraniums (ook hang) 7,50

VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN!

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 18 juni t/m zaterdag 30 juni.

Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

"Jan Hassink"

VOOR 'N ZACHT PRIJSJE.

Dorelle. Jeugdige beha van heel elastisch ma-
teriaal en met 'n glanzend structuur-
tje. Gladde naadloze cups. In wit en
huid. A 70-80 B, C 70-85 19,95

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

GOED VOOR MINDERGEU)
RECLAME 14-6 t/m 16-6

oCnnilSeiS gepaneerd 100 gram l ,DD

VOOR DE BOTERHAM:

eigen gemaaktSchouderham
100 gram 1,65

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

G.H. Sterringa, /><//*,,&

GEEN PRAKTUK
van 18 juni tot en met 6 juli.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met A t/m K wordt waargenomen
door Dr. Vaneker, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met L t/m Z wordt waargenomen
door Dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678.

Onze HERENsalon is wegens
vakantie

GESLOTEN
van 25 juni t/m 16 juli.
(de damessalon blijft normaal
geopend).

DAMES EN HERENSALON

HEERSINK
Zutphenseweg 21, Vorden. Tel. 1215.

MODE-PRIJS

FESTIVAL
l en cc litc mcxlrhit
voor de hoo^/omcr:
s.md.i.il ui tropen look
van n.itiircl leder Voor
«•en vakantieprijs.
M.itrn S(>-41

WULLINK
VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

TELT

Aardbeien ^ bakje

Lombarts
ola 2 krop

1,75
2f95
0,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 16, VORDEN. TEL. 1617.

Mevr. te Slaa
neemt van 16 juni t/m 23 juni

geen advertenties
aan.



Lekker genoten van het Pinksterweekend?
Ik heb deze week voor U nog enkele koopjes op de kop weten te tikken.

waar U weer volop van kunt profiteren.

- WW*

HALFVOLLE
MflK
LITER

VOLLE
YOGHURT
LITER

BRIE
V.D.MAT
100 GRAM

KLE6EH
KAAS
5006RAH

ROOMKAAS
500 OMM

ff? W
SLAGERIJ

Woensdag 13 juni

Gehakt h.o.h.
500 gram

Donderdag 14, vrijdag 15
en zaterdag 16 juni

Magere

Varkenslappen
kilo
Gevulde

Varkensfilet
100 gram

Gemarineerde

Speklapjes
500 gram

Maandag 18 en
dinsdag 19 juni

Verse worst
500 gram

Room
schnitzels
5 stuks

VLEESWAREN

3,45

8.98
1,69
4,45

3,49

4,95

GROENTE EN
FRUIT

Donderdag 14, vrijdag 15
zaterdag 16 juni

Nieuwe
aardappelen n no
2% kilo *f f¥tJ

Paprika rood

2,48en groen
500 gram

Sinaas-
appelen 3,98
IJsbergsla i qq
per krop l f\J\J

Maandag 18 en
dinsdag 19 juni

Bakkers snijzult fl QQ
150 gram U f WW

Andijvie
1 kilo

BAKKER

Zwan gekteree
gekookte
worst
stuk 250 gram

v.d. Bilt
rolspek
100 gram

Ouwehand
rolmops
pot 200 gram

2,95

1,19

2,40

Tarwebrood
knip/rond,
gesneden 800 gram

Krenten-
bollen
zak 4 stuks

1,29

1,83

1,39
Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 13 juni t/m dinsdag 19 juni 1984,
tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen en/of uitverkocht
voorbehouden.

original in geschenk- ^ J| §1=1
verpakking f̂l>or vader, l ^1 ****

Brut
aftershave

^ gescht
iq^»or

Smiths
supejhips
naturel of paprika
per zak 90 gram 1,00
Lassie rijst 1 Q/l
in kookbuiltjes, per pak l ]\J^W

Bruggen
cornflakes 1
pak 375 gram " f

Bontkracht A QQ
zak 1500 gram ~f W W

Valperga
soave 1982
fles 0.7 liter 3,75

DIEPVRIES

Ik heb hier nog enkele
klasse wijnen, waar ik deze
week extra in de prijs
geschrei

Dirmstemer
hwarzerde

GrenouiHeau Bordeaux
Wanc sec 1983 AC
fles 0.7 literKleine Reblaus

wit, set 3 flesjes è 0.25 liter
Chateau du Barrail
1982 AC Entre Deux Mars
fles 0.7 liter

Don Enrico Montilla
fles 0.7 liter, 3 flessen

Domaine de La Brune
1982 V.D.Q.S.
Coteaux de Lanquedoc
fles 0.7 liter

Urager SchwarzJay QBA
fles 0.7 liter

Valperga Lambrusco
fles 0.7 liter

Luc Beranger Musfcadet
de Sèvre Maine AC
fles 0.7 liter

Fmo d'Avalos Rioja
1983 D.O.
rood of wit, fles 0.7 liter

Luc Beranger rosé
d'Anjou AC
fles 0.7 liter

^rmsteiner
Spatlese
3 W E I N MIT

RHÉTNPFAL?

Kefer Geister
fles 0.7 liter, 3 flessen

Comte de Montbrt
Cótes du Ventoux 1982 AC
fles 0.7 liter Carte Btanche Cider

fles 0.75 literGrenouiHeau Bordeaux
rouge 1982 AC
fles 0.7 liter

Les Galères Vm de France
rouge, blanc of rosé, literftes

Gorter citroen
brandewijn 11,45

Gorter
Vieux 16,95

Gorter jonge
jenever 14,95

Dit is het vignet van onze Club 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO «fort JOOP
WM2NSVEIQ V



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 14 juni 1984
46e jaargang nr. 14

B&W blijven vasthouden
aan locatie Overweg

Het college van B&W blijft bij haar mening dat een locatie voor
het woonwagenkamp het beste gesitueerd kan worden aan de
Overweg. Dit ondanks het advies van de commissie bezwaar en
beroepschi. Iten, die twee bezwaarschriften, te weten van de her-
en G J. Memelink en B.J. Groot Jebbink, heeft onderzocht. De
commissie heeft de bezwaren ontvankelijk verklaard, formeel
gezien, daar de heren de juiste juridische weg hebben bewandeld.

De commissie is van mening dat de
Raad in gebreke is gebleven ten aanzien
van het advies van de ingestelde ad hoc
commissie, die de diverse mogelijkhe-
den voor aan te wijzen locaties heeft
onderzocht. De commissie bezwaar en
beroepschriften is van mening dat de
Raad om nader onderzoek had moeten
vragen ten aanzien van de 'hardheid'
van de aangevoerde redenen door de ad
hoc commissie inzake de locatie nabij
de Zuiveringsinstallatie. De Raad zou
de locatie bij de zuiveringsinstallatie
aan moeten wijzen en vervolgens moe-
ten proberen om het er bij Gedeputeer-
de Staten door te krijgen.
De commissie vindt dat de Raad de be-
zwaren die zijn aangevoerd door de
Provinciale Planologische commissie,
tegen de locatie bij de zuiveringsinstal-
latie, 'te gemakkelijk' tot die van de
Raad zijn gemaakt. B&W blijven echter
bij hun standpunt, aangezien zij vin-
den dat er geen nieuwe elementen naar
voren zijn gekomen die haar van me-

ning zou kunnen doen veranderen.
B&W benadrukken vooral dat er een
besluit genomen dient te worden, daar
anders Gedeputeerde Staten zelf een lo-
catie zullen aanwijzen, zonder dat de
Raad daarbij wordt betrokken. B&W
adviseren de Raad om tot aanwijzing
over te gaan van de locatie aan de Over-
weg en de bezwaren ertegen ongegrond
te verklaren.

De discussie rondom het woonwagen-
kamp duurt nu al enige tijd en de Raad
heeft in maart al besloten tot de locatie
aan de Overweg.

B&W vinden dat men zich aan het be-
sluit moet houden om ingrijpen van
Gedeputeerde Staten te voorkomen.
Het voorstel zal in de komende raads-
commissie Algemeen Bestuur bespro-
ken worden, waarna een definitieve
beslissing te verwachten valt in de daar-
op volgende Raadsvergadering, die op
26 juni gehouden wordt.

MET STEUN VAN RABOBANK

Met financiële steun van de Rabobanken in Oost-
Gelderland gaat de Schooladviesdienst Oost-Gel-
derland (S ADOG) het gebruik van computers op
school introduceren in het onderwijs.
De SADOG heeft daartoe een aparte werkgroep
"Computer Ondersteund Onderwijs" in het le-
ven geroepen.

Deze groep is op dit moment bezig met
het inrichten van een computer-werk-
lokaal in het gebouw van de SADOG
aan de Holterweg in Doetinchem. In
het lokaal komen computers van ver-
schillende merken te staan waarmee on-
derwijsgevenden door middel van trai-
ningen leren werken. De SADOG is na-
melijk van mening dat goede training
van de toekomstige gebruikers noodza-
kelijk is, alvorens de leerkrachten en de
leerlingen achter de terminal plaats ne-
men.
Naast de werking van de verschillende
computers maken de onderwijsgeven-
de ook kennis met de mogelijkheden
van computer-ondersteundonderwijs.

De SADOG
De Schooladviesdienst Oost-Gelder-
land werkt voor alle scholen voor kleu-
ter-onderwijs, lager onderwijs en bui-
tengewoon onderwijs. De schoolbege-
leiders van de SADOG proberen de
scholen te helpen om het onderwijs zo
te organiseren, te verbeteren en te ver-
nieuwen dat ook de meer of minder be-
gaafde leerlingen er goed tot hun recht
kunnen komen.
Om schoolbegeleiding mogelijk te ma-
ken heeft de SADOG o.a. een ruimte
van waaruit informatie en voorlichting
gegeven wordt over leermiddelen en
andere media.
Eén van die media is de computer.
Voor het onderwijs vervult de compu-
ter een dubbelfunktie: je kunt er onder-
wijs over en mee geven.

Eigen initiatief
Het laatste halfjaar zijn de ontwikkelin-
gen rond de computer in het onderwijs
in een stroomversnelling geraakt.
De SADOG ontkomt niet aan de in-
druk dat de scholen een beetje over-
donderd raken door die ontwikkelin-
gen.
Het ministerie is met een versnellings-
nota gekomen waarin het informatica-
onderwijs wordt gestimuleerd, maar er
zijn vooralsnog beperkte financiële
mogelijkheden voor experimenten.
Toch vragen de maatschappelijke ont-
wikkelingen om een snelle aanpak, de
ouders dringen er bij de school op aan
om computers aan te schaffen. De SA-
DOG vreest dan ook een ongebreidel-
de wildgroei rond de aanschaf van com-
puters in het basis- en buitengewoon
onderwijs. Bovendien ontbreekt het de

scholen aan voldoende onderwijskun-
dige onderbouwing.
Schooladviesdiensten hebben ook
hierbij een ondersteunende en begelei-
dende taak.
De SADOG vindt dat die ondersteu-
ning en begeleiding nu ter hand moet
worden genomen om te voorkomen
dat er teleurstellende ervaringen gaan
ontstaan.
Daarom heeft zij besloten om - met
steun van de Rabobanken - de brood-
nodige ondersteuning en begeleiding
van informatica-onderwijs te gaan ge-
ven.
Over de rol van de computer in het on-
derwijs heeft de SADOG zich de laatste
jaren bijgeschoold.
De dienst meent dan ook dat zij met de-
ze kennis de scholen op een onderwijs-
kundig verantwoorde wijze goed kan
helpen bij hun vragen over mogelijkhe-
den en onmogelijkheden (want die zijn
er ook) van computers in het onderwijs.
In dit streven heeft de SADOG in de
Rabobank een financiële partner ge-
vonden. Ook niet meer dan dat, want
de opzet, invoering, en begeleiding van
de scholen blijven in handen van de
SADOG. De Rabobank stelt alleen het
benodigde geld ter beschikking.

Informatica-onderwijs
belangrijk
De Rabobank onderkent het grote be-
lang van goed onderwijs op het gebied
van informatica. Zij wil hierbij stimule-
rend optreden mits een en ander onder-
wijskundig gezien verantwoord ge-
beurt en er - ook op langere termijn -
sprake is van een positief effekt voor
scholen. Op grond hiervan hebben de
Rabobanken in Oost-Gelderland beslo-
ten om de SADOG financieel te helpen
met het inrichten van het computer-
werklokaal in Doetinchem.
Daarnaast willen de Rabobanken in
Oost-Gelderland per basisschool of
school voor buitengewoon onderwijs
een computer tot een bepaald bedrag
ter beschikking stellen.

Geen belemmeringen
Met deze hulp van de Rabobanken in
Oost-Gelderland hoeven er bij de scho-
len rond de invoering van de computer
geen financiële belemmeringen te zijn.
Van haar kant kan de SADOG op een
verantwoorde wijze helpen bij een on-
derwijskundig verantwoorde invoe-
ring.

Feestelijk afscheid
4e klassen L.HN.O.
De meeste 4e klassers van de Vordense
L.H.N.O.-school "'t Beeckland" kon-
den vorige week eindelijk opgelucht
ademhalen. Op slechts l na was ieder-
een geslaagd. Dat moest natuurlijk op
een feestelijke wijze gevierd worden.
Om kwart over 7 kwamen de geslaag-
den op de school aan, om elkaar onder
het genot van een drankje en een hapje
te feliciteren. De leerlingen kregen van
de docenten elk een bloem, met daar-
aan een speciaal voor haar uitgekozen
spreuk. Sommige spreuken waren zó
toepasselijk, dat ze wel eens de lachlust
opwekten.
Om half 9 begon het meer officiële ge-
deelte van de avond. De ouders en le-
den van de commissie van beheer van
de school waren inmiddels ook gearri-
veerd.
De diploma's werden uitgereikt en de
geslaagden werden toegesproken door
de directrice en een lid van het bestuur.
De avond werd met een gezellig samen-
zijn afgesloten, waarna ongetwijfeld
ook thuis nog zal zijn nagefeest.
Dit behalen van het diploma is voor de
meesten echter geen eindpunt van hun
schoolloopbaan. De directrice, mej.
L.A. Nijhoff deed de verheugende me-
dedeling dat 90 procent van de geslaag-
den in september met een vervolgoplei-
ding zal starten. Van de overigen heeft
de helft al een baan.
Lijst van geslaagde eindexamenkan-
didaten 1984:
T.F. Berenpas, Vorden; H.J. Brinkerink,
Vorden-J. W.n. Buiting, Baak; S.M. Bul-
ten, Vorden; L. Eggink, Eefde; M. Eggink,
Eefde;J.G. Eskes, S teenderen; M.J.M, de
Gelder, Baak; J^A. Groot Wassink, Vor-
den; C.H. Harmsen, Vorden; l.JA. Hel-
mink, Wichmond;E.Huetink, Vorden; W.
van Ingen, Ruurlo; H.M. Kalthqf, Zut-
phen; A. W. Lemelmk, Vorden;]. W. Pol-
man, Vorden; J. Wesselink, Vorden;
Y.Th.R. v.d. Berg, Hengelo G ld.; M.I.
Braam, Hen^^Gld.J. W. Eggink, Henge-
lo Gld.; I.GWEhringfeld, Hengelo Gld.;
f.H. Eskes, Vorden; A. Hilferink, Hengelo
Gld.; S. HtUebrand, Hengelo Gld.;J.B.H.
Hoebink, Hengelo Gld.; H.J. Hofman,
Hengelo Glt^*M.G.J. Jansen, Vorden;
J.F.E. Kapp^RWarnsveld; Y. Koerhuis,
Hengelo Gld^A. Meijer, Gorssel;A.Nij-
land, Gorssel; J.J. Pasman, Vorden; J.B.
Pelgrum, Hengelo Gld.; M.D. Verwer,
Zutphen; P.Ch. v.d. Boog, Hengelo Gld.;
L.J.G. Groot Bruinderink, Hengelo Gld.;
R.H. Groot Roessink, Hengelo Gld.;
K.F.M. Heutink, Hengelo Gld.; H.M.
Hiddink, Hengelo Gld.; W.J. Jansen, Hen-
gelo Gld.; E.A.Jolink, Hengelo Gld.; P.H.

Polman, Hengelo Gld.; J.D. Poorterman,
Hengelo Gld.; G. Ruesink, Hengelo Gld.;
E. Ruitenberg, Hengelo Gld.; J. W.M. Sti-
nissen, Hengelo Gld.; H.J. Willems, Vor-
den; H.J.M. Wolbrink, Hengelo Gld.; IJ.B.
Zaarbelink, Hengelo Gld.
l kandidaat: afgewezen.

Uitvoering
muziekschool
Op donderdag 14 juni a.s. zullen een
40-tal leerlingen van de Muziekschool
regio Zutphen een muziekuitvoering
verzorgen in de grote zaal van het
Dorpscentrum.
Vanaf 19.30 uur zal men kunnen ge-
nieten van spel op viool, gitaar, piano,
blokfluit, elektronisch orgel en drums.
Het optreden zal worden besloten
met een aantal liederen, uitgevoerd
door de Schakelklaskinderen.
De uitvoering is gratis voor iedereen
te bezoeken.

N.C.V.B.
afd. Vorden
Met een lezing door mevr. G. v.d. Mo-
len uit Lochem, werd het seizoen beslo-
ten. Na een hartelijk welkom voor de le-
den en de spreekster, werd de bijeen-
komst geopend met gebed. De huis-
houdelijke mededelingen kwamen aan
de orde en de te organiseren cursussen
van de Vrouwenraad, in het najaar, wer-
den doorgegeven. Mevr. Lebbink
bracht verslag uit van het gemaakte reis-
je naar de tuinen van Rob Herwig in
Lunteren en Johannes' Orgelbouw.

De aktie SAAM werd afgesloten, deze
aktie, georganiseerd voor de kinderen
in Argentinië, bracht een bedrag op van
f470,-.
Mevr. v.d. Molen hield een boeiend be-
toog, waarin ze verschillende vrouwen
uit het Oude en Nieuwe Testament tot
leven bracht. Ze vroeg aand^Ék voor
o.a. Eva, Tamar, De schoonmoWer van
Petrus en Roosje. In totaal 15 vrouwen

erden de revue. De inleidster zag
kans, al deze vrouwen tot leven te wek-
ken en de eigenschappen van^fcze da-
mes herkenbaar te maken vod^Bvrou-
wen die nu leven.

De rondvraag was erg geanimeerd en
met een hartelijk woord van dank en
een mooie bos bloemen werd afscheid
genomen van mevr. v.d. Molen.
Men was algemeen van mening dat de-
ze avond een waardig besluit van het
seizoen was.

yy Vorden
zomerprogramma
1984

V.V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Telf.
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het Markt-
plein om 13.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 p.p., beneden 13
jaar f 1,50. Te beginnen woensdag 27 juni laatste tocht woens-
dag 29 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fiet-
sen te huur. Fa. Kuypers, tel. 1393; Fa. Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Voetbalvereniging Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vor-
den.

ZATERDAG 16 JUNI:
S. V. Ratti. Sportcomplex Eikenlaan 17, Vorden. Voetbaltour-
nooi senioren afd. Zaterdag.

ZONDAG 17 JUNI:
S.V. Ratti. Sportcomplex Eikenlaan 17, Vorden. Voetbaltour-
nooi dames.

19 TOT EN MET 22 JUNI:
Avondvierdaagse georganiseerd door de gymnastiekvereni-
ging Sparta. De starttijden zijn om 18.30 uur, vanaf het school -
plein van de openbare lagere school aan de Kerkstraat.

DONDERDAG 21 JUNI:
Orgelconcert in de Hervormde kerk. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs f 5,00; 65 plussers + CJP f 3,50.

Medicijnen voor Polen
Op verzoek plaatsen wij alsnog de bankgironummers voor de medicij-
nen aktie voor Polen. Dit naar aanleiding van het bezoek onlangs ge-
bracht aan Polen en daar vernomen dat er nog een groot gebrek is aan
medicijnen, spuiten, verband enz.

Amrobank Vorden:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 434366557

Bondsspaarbank Vorden:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 923110755

Rabobank Vorden:
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 366433547

Rabobank Kranenburg:
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 155101307

Bi'j ons in (Tn Achterhoek
Allichte zö'j 't al wel eleazen hemmen, maor op 't gemeentehuus heb ze ok
weer wat uutedokterd. De boerderi'je bi'j 't kasteel, tot nog too in gebruuk
as ontvangsruumte en as ruumte veur de commissies, zal as kantoor
wodd'n inericht. Dat kost dan wel weer f90.000,- maor da's niks. Geld is t'r
wel, veural degene die zich nog wel 's met sportzaken bemuujt wet dat heel
goed! Maor da's uutendeluk toch neet de reajen umme d'r oaver te schrie-

Argens hopp'n 'k altied nog op un bestemming van de boerderi'je as veur-
lichtingscentrum oaver 't kasteel met daornaöst meschien iets wat met de
cultuur en historie in dizze streek te maak'n had. Waor de luu, die nao ons
kasteel komp kiek'n, daoroaver wat meer an de weet konn'n komm'n.
Ok de meugelukheden van onze gemeente zoll'n daorin nao veur'n ebrach
konn'n wodd'n. Wat dat op zol leveren kö'j neet bekieken maor dat kö'j
nooit met reclame. Maor naöst de investering van f6.000.000,- in 't kasteel
was dit wel op zien plaatse ewes.
Die d'r now kump kiek'n zut un klomp stene die op un mooie meniere tot
kasteel vewarkt bunt maor waor ze, at ze weg gaot, wieters niks af wet.

Maor jao, de raod zal wel netjes jao en amen zeggen en dan wöd t'r wieter
neet meer oaver epraot. En praote wi'j d'r ok neet meer oaver.

Wi'j zoll'n ow jao ok nog vetell'n hoo 't Leide met eur ni'je jörk is egaone,
die jörk met de korting we'j wel.
Un paar dage nao ankoop van de jörk hadd'n zee weer 'n receptie bi'j „'t
Zwatte Schaop". "Daor gao'w maor 's met de fletse hen", zei Derk 's med-
dags an taofel. "Zowiet is 't neet en 't is now nog wel redeluk weer. Dan zeet
ze ow ni'je jörk ok nog 's, in de auto kump e ok in de krökkels.".
Um goed drie uur zatt'n ze op de fletse, 't was t'r nogal druk met 't vekeer op
de grintweg.
"Lao'w daor 't fietspad maor nemmen, den 's goed in orde en dan he'w neet
zo'n las van die auto's", 't Fietspad lei naöst un zandweg die iets wieter as "'t
Zwatte Schaop" weer op de grinte uutkwam.

Zee waarn d'r zo'n goeie vieftug meter in too eur 'n auto met un goeie gang
achterop kam.
"Wat steet de mais hier...."
Wieter kwam Leide neet, de auto was deur 'n kniepgat vol drabberug water
ereen. Van onder tot boaven zat Leide onder 'n drek, i'j konn'n neet meer
zeen wat veur kleur jörk ze anhad.
"Zo'n vielen valderabbes", rearn Derk de kearl in 'n auto nog nao maor den
schien'n niks emarkt te hemmen.
Angezeen Leide neet toonbaar meer was bunt ze maor weer op huus an
ekrummeld. Veur de volgende receptie zal d'r wel weer un ni'je jörk motten
komm'n maor die bunt t'n nog genog te koop, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Vrouwen in de
V.V.D.
„Voor vrouwen in de V.V.D." zal op
donderdag 21 juni a.s. spreken mevr. E.
Brantas uit Zutphen over "de buiten-
landers in onze samenleving".
Plaats van samenkomst, Hotel Bakker
te Vorden. Voor inlichtingen mevr. A.
Burbach.

ADVERirEREN
KOST GELD

NIET ADVERTEREN
KOST MEER GELD

Geslaagd
HENGELO GLD - Voor Bouwkundig
opzichter/tekenaar geslaagde onze
plaatsgenoot de heer Marcel Koers,
Vordenseweg 42.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetings-
middag voor ouderen in het Dorpscen-
trum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internationaal.

ledere maandagmiddag en vrijdagmid-
dag repetitie Kinderdansgroep Achtka-
stelendansertjes in het Dorpscentrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusgebouw
te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

16 juni Toernooi 3e klas zaterdag,
s.v. Ratti

16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.

17 juni 2e klas dames-toernooi Ratti
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-

en melodicaclub
24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Alm./Lar./Loch./Vorden
27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
l juli HSV de Snoekbaars, wedstrijd

"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders

zomertocht 40 km
8 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
15 aug. HSV de Snoekbaars, jeugd

wedstrijd
22 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd



Foto van
Vorden-van-toen

Op de kaart, met de datum 1917 op de achterkant, zien we Huize Buitenzorg.
Het huis was toen een "Familie-hotel" van de heer H. Schoolderman. Later had
de heer Knottenbelt er een kippenbedrijf bij gevestigd. Aan het eind van de oor-
log was hier het Duitse hoofdkwartier van generaal Blaskowitz en twee dagen
voordat de Canadezen bij Rees over de Rijn vertrokken werd het gebouw door
een bombardement met de grond gelijk gemaakt. Het was toen 18 maart 1945.
Na de oorlog werd "Buitenzorg" herbouwd. Het is het laatste huis op Vordens
grondgebied aan de rechterkant aan de Zutphenseweg.

Op het landgoed de Decanye, eigendom van de kerk, werd omstreeks 1927 een
huis gebouwd. De burgemeesters Gallée hebben er tot het begin van deze eeuw
gewoond. In 1906 kwam het in bezit van de Herstellingsoordvereniging van de
"Hollandsche Ijzerwaren Spoorweg Maatschappij". De ene afbeelding toont
het gebouw omstreeks 1920, nog voordat de verbouwing plaatsvond zoals we op
de andere kaart kunnen zien.

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

De eerste computer
TV in Nederland
Digivision: 't computerkijkperk.
't Computerkijkperk is begonnen, en de
primeur is aan fa. Bredeveld te Zut-
phen. Bij Digivision worden audio- en
videosignaal voor het eerst digitaal ver-
werkt.
De gegevens voor een optimale weerga-
ve worden in een geheugen opgeslagen -
vergelijking met die gegevens vindt
voortdurend plaats. Elke afwijking
wordt automatisch gecompenseerd.
Door de computertechniek zijn 300
onderdelen per toestel overbodig ge-
worden: veel minder slijtageproblemen
en zeer simpel onderhoud.
De Teletekstdecoder is in het digitale
chassis ingebouwd en behoort tot de
standaard uitrusting. Het geïntegreerde
contrastvenster van gehard acrylglas be-
let alle hinderlijke weerkaatsingen.
Stereo-weergave is eveneens standaard,
met 6 ingebouwde speakers van 40W.
De styling is verfijnd en functioneel.
Nog voor 1990 zal in meer dan de helft
van de huiskamers een digitale TV
staan. In die ontwikkeling loopt de fa.
Bredeveld voorop, samen met ITT.

De voordelen van Digivision:
— teletekst standaard ingebouwd
- rgb-ingang
— AV in- en uitgangen voor audio en vi-

deo.
— hoofdtelefoon aansluiting
— aansluitingen voor externe luidspre-

kers

— 2 ingebouwde 2 kamer-basreflexbo-
xen (3 weg systeem)

— 40W stereo muziekvermogen voor
in totaal 6 luidsprekers

— »»HyperSonic««-vergrote stereo-
breedteschakeling (stereo wide)

— beeldscherpteregelaar
— oscar tuner (voor s-kanalen)
— keuze uit 99 direct oproepbare kana-

len; 30 voorkeuze kanalen
— infrarood afstandsbediening met

functies voor: beeld, geluid, teletekst
en video recorders van ITT en Graetz
RC serie

— techniek en vormgeving weergaloos
— door digitale techniek blijven kleuren

en beeld levenslang fabrieksnieuws.

Voorverkoop, informatie etc. FA. BRE-
DEVELD, Zutphen.

Fietsvierdaagse
Achtkastelenrijders
De vijfde fietsvierdaagse die de
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" de
afgelopen week heeft georganiseerd is
weer goed verlopen. Op de laatste
avond reden de fietsers in de omge-
ving van Hengelo. De organisatie was
tevreden over het aantal deelnemers.
Ongeveer 320 personen reden de rit
uit. De groep "Linde" mocht een prijs
in ontvangst nemen vanwege de
groep met het grootste aantal deelne-
mers.
Voor zondag 22 juli heeft de V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders" een zomer-

rit op het programma staan. De tocht
heeft een lengte van 40 kilometer. Er
kan gestart worden bij café Het
Zwaantje te Vorden of bij café Wol-
brink in Hengelo.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Dammen
Johan Krajenbrink nationaal
sneldamkampioen
Johan Krajenbrink uit Vorden is er za-
terdag in Egmond aan Zee in geslaagd
om bij de junioren kampioen van Ne-
derland bij het sneldammen te wor-
den. Een ronde voor het einde was hij
reeds zeker van de titel. Vordenaar
Wieger Wesselink legde beslag op de
vierde plaats. De eindstand werd al-
dus: 1. Johan Krajenbrink 13 punten;
2. Gep Leeflang 10 punten; 3. Arjan
van de Berg 8 punten; 4. Wieger Wes-
selink 7 punten; 5. Maarten Nas en
Eddy Bude 6 punten.
Vordenaar Henk Ruesink mocht als
reserve bij de senioren invallen. Hij
speeld^ia de voorrondes goed door-
staan j j hebben vier maal remise
waardoor hij in de derde finale groep
uitkwam. Uiteindelijk werd Ruesink
7e met 4 punten.
Bij de pupillen wist Rik Slütter de Ie fi-
nalegj^fe evenmin te halen. Door
een v^TOe plaats in de voorrondes
kwam hij in de 2e groep terecht. Hij
begon hierin hoopgevend maar door
drie nederlagen eindigde Slütter op
een gedeelde 2e plaats.

Volleybal
PTT wint
stratenvolleybaltoernooi
Het 2e Dash stratenvolleybaltoernooi
is weer ten einde. Vier avonden werd
gestreden om de titel. Een zestal poule-
winnaars moesten gaan uitmaken wie
de beker zou mogen meenemen.
Na een langdurige strijd kon de volgen-
de balans worden opgemaakt.
1. PTTl;2.Delden;3.Hessenkamp;4.
Gewoon; 5. Jong Gelre 1; 6. Vojenia.
De beste Buren Club kon met O punten
zonder gewetens bezwaar de poedel-
prijs in ontvangst nemen.

Touwtrekken
Amateur-touwtrekkers
reeds in training
Voor het bedrijven-toernooi op woens-
dag 4 juli a.s. zijn reeds verschillende
teams van bedrijven en verenigingen in
Vorden in training. We zagen o.m.
Black Power en de Vriendenklub Linde
reeds in training. Voor het toernooi
hebben zich inmiddels aangemeld
Brandweer, Graafschaprijders, Black
Power, Vriendenkring Linde, Oldenha-
ve, Buurtver. Veldwijk en Café Schoe-
naker.
Opgave is nog mogelijk tot 26 juni bij
secretaris W. Neerlaar, Formerhoekweg
5, Ruurlo of op dinsdagavond bij het
clubhuis aan de Ruurloseweg.

ü

Voor deelnemende teams is er gelegen-
heid onder deskundige leiding te trai-
nen op het veld van de organiserende
vereniging Touwtrekvereniging Vor-
den.

Ook toernooi voor
camping-ploegen
Bij voldoende deelname organiseert de
touwtrekvereniging Vorden ook een
toernooi voor ploegen van de in Vor-
den en omgeving aanwezige campings.
Dit toernooi zal dan worden gehouden
op woensdag 25 juli a.s. Ook hiervoor
geldt: opgave uiterlijk 4 juli bij secreta-
ris Neerlaar.

Zaalvoetbal
Marktzicht wint
horecazaalvoetbaltoernooi
Vordenaar Fred Fransen organiseerde
zaterdag in de sporthal te Hengelo
een zaalvoetbaltoernooi voor Horeca-
teams met als inzet de Meindert
Bouwknegt trophee. De deelnemen-
de teams afkomstig uit Vorden en
Hengelo werden in drie poules onder-
gebracht.
In poule A werd De Zwaan II winnaar
en plaatste zich daardoor voor de fina-
lepoule. Concordia uit Hengelo en
Martkzicht uit Hengelo plaatsten zich
eveneens voor de finale. De uitslagen
in de finale waren:
De Zwaan II - Concordia 4-1; Markt-
zicht - De Zwaan II 0-0; Concordia -
Marktzicht 0-5. Eindstand: 1. Markt-
zicht; 2. De Zwaan; 3. Concordia. De
wisselbeker kwam door dit resultaat
definitiefin het bezit van het team van
Marktzicht. Meindert Bouwknegt
heeft de organisatie inmiddels laten
weten voor volgend jaar een nieuwe
wisselbeker beschikbaar te willen stel-
len.
Fred Fransen wil overigens het vol-
gendjaar ook ploegen uit onder meer
Zelhem, Doetinchem, Steenderen
e.d. uitnodigen.

Voetbal
Haags Vredenburch en
Ruurlo 8 toernooiwinnaars
bij s.v. Ratti
Wederom had de s.v. Ratti in het weer
een goede bondgenoot. Afgelopen za-
terdag werd het toernooi voortgezet

met een reeks voor C-junioren. Liefst
zestien elftallen hadden ingeschreven.
De finale-partij ging hier tussen Vre-
denburch Cl en Vredenburch C2, wel-
ke door de Cl werd gewonnen. Groen
Wit en SVBV speelden om de derde en
vierde plaats. De wedstrijd eindige met
een l -l stand, waarna bij het nemen van
strafschoppen Groen Wit de gelukkig-
ste was.

Vorden C3 kreeg de fairplay-cup van
Cafetaria De Olde Smidse. De ploegen
van Vredenburch gingen met de bekers
van Garage Kuypers en Meeks Meube-
len naar Den Haag terug, terwijl Groen
Wit de beker van Sportzaak Martens en
SVBV de beker van Sorbo mee naar
huis namen.
Na afloop de laatste door scheidsrech-
ter H. de Jonge gefloten wedstrijd werd
deze per brancard van het veld gedra-
gen. Hij werd danig in de bloemetjes ge-
zet. De heer de Jonge heeft acht jaar
onafgebroken de toernooien bij de s.v.
Ratti meegemaakt als fluittist. Hij
noemde in zijn dankwoord de toer-
nooien bij Ratti altijd zeer gezellig. Hij
bood voor het volgende toernooi de
commissie een fairplay-cup voor de C-
jeugd aan. De heer de Jonge hoopt nog
twee jaar competitiewedstrijden te flui-
ten, waarmede hij vijf en twintig jaar vol
maakt. Het toernooi bij Ratti was ech-
ter zijn laatste toernooi.
Tweede Pinksterdag hebben de scheids-
rechters Huitink, Jansen, Stokkink,
Klootwijk de veteranen goed in de
hand weten te houden. Weliswaar lie-
pen er ook wel jonge spelers rond, maar
velen waren toch de dertig gepasseerd.
De duur der wedstrijden was steeds 2
maal twintig minuten met vijf minuten
pauze.

De zestien elftallen speelden eerst allen
drie poule-wedstrijden.-Door een beter
doelgemiddelde plaatste in poule l
Ruurlo 8 zich vóór Vorden 5. De overi-
ge poule-winnaars waren Doetinchem
3, Pax 9 en Warnsveldse Boys.
Na afloop reikte voorzitter W. Sloetjes
de door de bedrijven sportprijzen Trag-
ter, Drukkerij Weevers b.v. en Hartman
frituur uit aan de winnaars. De fairplay-
cup ging naar Etten 5. Deze beker was
geschonken door café Uenk.

Laatste reeks druk bezet
De laatste toernooien-reeks heeft ko-
mend weekend een drukke bezetting.
Zaterdag komen de zaterdag-spelers
derde klas aan bod. Deelnemers hier
o.m. Ratti 2, Oeken l, Welsum 2 en
Apeldoorn 12.
Café de Herberg (Fairplay), Schilders-
bedrijf Uiterweerd, Weulen-Kranen-
barg b.v., de Boggelaar en garage Boes-
veld zorgden hier voor de prijzen.
Zondag de slotdag, komen zestien da-
mes-elftallen binnen de lijnen. De eer-
ste wedstrijden beginnen reeds om half
tien. De finalepartijen vangen om vier
uur in de middag aan. Kampioens-^lftal
van Dierense Boys is ook van de partij.
Voorts komen de ploegen o.m. uit
Eemnes, Terborg, Beekbergen en Eiber-
gen.
Zondagmiddag om zes uur weten de
dames wie de hier uitgeloofde prijzen
van A.T.V. Dostal, garage Groot Jeb-
bink, Naaimachinehandel Borgonje,
café 't Zwaantje en Schoenhandel Mok-
kink kan afhalen.
Zondagmiddag luistert vanaf half twee
de Vordense Acht Kastelen Darpers het
geheel met hun muzikale klanken op.

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 abonnementblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand
en verenigingen.
Twijfel niet lan^maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1984 slechtst 17,50

D OD Naam:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

MODE-PRIJS

FESTIVAL
geheel leer met
sterke zool

Vaderdagprijs

WULLINK
VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

Royale keus in

Zwembroeken en -slips
Meisjesbadpakjes
Zwembanden
Duikbrillen
Zwemvliezen

WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, Vorden.

3O% korting
gedurende 3 dagen, 14, 15 en 16
juni op alle kinder ondergoed van
ten Cate, zowel meisjes als jon-
gens.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere celjen. Deze cellen^
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

Laat uw

SCHAPEN SCHEREN
door

MARCEL JANSEN
Hogenkampweg 14, Keyenborg.

Telefoon 05753-2074



VOOR VADERS

JAGERKIJKEERS

absolute
topkwaliteit
•••••••••

optisch van hoge klasse,
hard coated lenzen
scherp en helder!

1 jaar garantie in de
betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martc
*t*i dodtnffnêl

Zutphenseweg 9, Vorden.

l NIEUW VAN TEN CATE:

DE SUPER PASVORM
VOOR MANNEN

Certifit
SUPERFIJNE ELASTISCHE
KATOEN
• GEEN ZIJNADEN
• SLUIT PERFECT OM HET

LICHAAM
• ABSORBEREND
• BLIJVEND ELASTISCH
• UITSTEKEND WASBAAR

verkrijgbaar bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1£7t

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Vinotheek Smit
nu gevestigd in de Burg. Galleestraat 12

Telefoon 05752-1391

FEESTAANBIEDING t/m 27-6

Jonge v/dEelaert 17,-
Pollen kersen 13,75

Han/ey's sherry
Medium Margarita nu 8,95

Fino Tico nu 8,95

Alfa bier
Krat pijpjes 12,95

Krat euroflessen 16,95

De wijnspeciaalzaak in de regio

Zondag vaderdag
Maak deze dag extra gezellig!

Wij hebben voor vader diverse heerlijke

TAARTEN
om hem eens „lekker" te verwennen. O.a.

SLAGRCKHVl
MOKKAW

CHIPOLATA
BAVARC£S
KWARK
VRUCHTEN

BESTEL TIJDIG.

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-
7383 E'S Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-Q

Is uw huis goed onderdak?

* r &•S' v. »fc

Het dak beschermt uw woning tegen regen,
sneeuw en wind. Regelmatig onderhoud is
de oplossing voor: goten, killen, platte da-
ken, afvoerpijpen.
BEL DEJ_pODGIETER.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

HEREN
Kostuums en kolberts

HALVE PRIJS

Modieuze
Trenchcoat jas
van 139 nu IZü,—

DAMES
Regenmantels
10% KORTING

Japonnen v,, 69,-
Zonnejurkjes

v.a. JU,—

JONGE MODE
Meisjes- en jongens-
jacks 15% KORTING
Broekrokjes»,,. 29,-

Bermuda's
v a 21-

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

BIJ ONS BENT U GOED ONDERDAK

BALKHOUT* VLOERDELEN* PAHLATTEM
Wonen is iets
persoonlijks.
Daarom zijn er nu ook Skantrae massief

Grenen deuren. Met Skantrae massief
Grenen deuren vervang je de alledaagse

huis-tuin-en keukendeur. Skantrae
massief Grenen deuren zijn er als

binnendeur voor het gehele huis, van
woonkamer tot slaapkamer, van keuken

tot hobbyruimte. Skantrae massief Grenen
deuren zijn er in vele modellen en maten,

maar slechts in één kwaliteit:
degelijk en solide. Gemaakt met een

onwrikbare pen- en gatverbinding
uit 40 mm dik massief Grenen.

De panelen~zTjn~Jpieens massief
Greron: 30 mm dik!

o
•H 4»

ÖJjii
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SKANTME MASSIEF GRENEN:
DAT IS EEK HEEL ANDER GEZICHT.

O
O N
o

SCHROTEN- RABAT- BETIMMERING

DAG NACHTSLOTEN
LOOPSLOTEN
KA ST en HANG sloten
VEILIGSLOTEN
GRENDELSLOTEN
SCHARNIEREn
PAUMELLES

KOZIJNEN
als bouwpakket

BOUWMARKT

T01_»ltUC BV
TOLDIJK

VADERDAG
Een passend cadeau voor een jaarlang goede en lieve zorgen.

Horloge's
in veel mdtoie maar VOORAL GOEDE kwaliteit en in elke prijsklasse
Ruime sortering CASIO'S werelds meest verkochte digital horloge.

Veel sieraden zilveren en gouden

Ringen - manchetknopen - dasspelden

Colliers met hangers w.o. veel muziekinstrumenten

de zo geliefde in opticiens kwaliteit,

1 jaar garantie. Prijzen 91,-, 110,- enz. met tas en riemen.

AGROOTKORMELINK
.horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd op ticiën 's Maandags ges/o ten

Stem op de Nederlandse
voorzitter van het

Europese Parlement

PIETDANKERT

P.v.dA lijst 2

Gratis meedoen
Kijken mag ook

Judo jongens en meisjes

ca 7 t/m 10 jaar
donderdag 14 - 28 juni

17.00 -18.00 uur

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43 - Vorden

Ook met VADERDAG.
voor heel de burgerij
"JAN HASSINK" 's rookgerei

GRINDTEGELS 40 x 60
perstukv.a 3.75
BETONTEGELS 30 x 30
per stuk 1.-
SPOORBIELS ook op maat
gezaagd per stuk vanaf 12.50
GECREOSOTEERDE PALEN div.
maten.

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.
Tel. 05752-1217 of 1811.



Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

NieuwSpittaal

Stem op de Nederlandse
voorzitter van het

Europese Parlement

PIET DANKEi.T

P.v.dA lijst 2

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie meu
belstoffen.

Jan Pieterse
Intenei iradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754 517

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van
zwem- en Polo-

vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald.

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M.. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

Schoolboeken bestellen,
L«ga bellen
Tel. 05752-3100

Te koop: Ford Taunus 1600
100% in orde, prima lakwerk,
open dak, radio cass. + trek-
haak met LPG.
Alle keuringen zijn toegestaan.
Koers, Vordenseweg 42,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-3544.

Deel morgen een linkse uit
aan dit rechtse kabinet.

P.v.dA lijst 2

Gratis meedoen
Kijken mag ook

PEUTER- en KLEUTERJUDO
4 - 5 en 6 jaar

donderdag 14 - 28 juni
16.00-17.00 uur

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43 - Vorden

Welkoop heeft veel-voor-vader
m i * i i •

BLACK & DECKER
HEGGESCHAAR GC 330

Van 179,-
Voor

Met dubbelwer-
kende tegen-snijden-

de messen van 33 cm lang.
Met transparante beschermkap.

Vermogen 400 W.

GLORIA HOBBYSPUIT
TYPE PRIMA 5

De kunststof drukspuit voor het fijne
sproeiwerk. Vulinhoud 5 liter. Met

gekombineerde
drukmeter/veilig-
heidsventiel
Van 91-
Voor

Als je vader echt iets voor
jaren wil geven, dan ga je naar

Welkoop. Daar koop je kwali-
teitsartikelen voor huis en

tuin. Vakman en hobbyist. En
Welkoop maakt die waardevolle
kado's speciaal voor vaderdag extra
betaalbaar. Kijk maar naar de aktie-
prijzen. Dat scheelt.

l
l

BLACK & DECKER
KLOPBOORMACHINE
F220-R

V

Van 229,-
Voor

Schroef/klop-
boormachine
met variabel
toerental en
twee mechani-
sche toerental-

len. Vermogen maar liefst 500 W! 13 mm
Boorkop, links- en rechtsdraaiend.

KLAUWHAMER
Geheel geslepen en
gepolijst met houten
steel. 27 mm.
Van 8,50 Voor

Zaagt rondinge
en figuren uit hout,

metaal, kunststof, enz. 330 W, 3000 tpm.
Zaagdiepte 55 mm. En dankzij de verstel-
bare zool kunt u ook onder verstek zagen
tot 45°.

D AVID BOORMAATJE

Hij houdt de boor stevig op z'n plaats,
vangt het h^kgruis op en kan op de
gewenste rUrdiepte
worden ingesteld. Fast
op elke boormachine.
Van 19,95 Voor

HOBBYLAARZEN
Lekker licht en water-
dicht, deze plastic kuit-
laars met profielzool.
Kleur groen. Maten 39
t/m 46.
Van 25,55 Voor

SCHROEVEDRAAIER-
BITS

MAKITA CIRKELZAAG
SR 1600

Meterslange planken en platen, maar ook
kleine stukken zaagt vader moeiteloos met
deze professionele SR 1600. Diameter
zaagblad 165 mm, horizontale diepte-
instelling, vermogen 900 W. Inkl. stan-
daard accessoires.
Van 437,^
Voor

De ouderwets-degelijke Hollandse fiets-
pomp met voetplank, slang en ventiel-
nippel. Die
verslijt je niet^
meer . . .
Van 15,95
Voor

FIETSPOMP, TASMODEL
Een meeneempomp, maar wél
een goede! Klap de beugel in
en hij past ge-
makkelijk in
de fietstas.
Van 7,75
Voor

In één keer alle
gangbare maten in
een handige transpa-
rante opbergdoos. 6 Verschillende bits met
magnetische houder.

SANDVIK METAALZAAG-
BEUGEL 226

Metaalzaagbeugel met
lichtmetalen boog en
handgreep en 'n reser-
voir voor reservebladen.
'n Ijzersterk kado.
Lengte 12".
Van 24,95 Voor

Bestaande uit: 6 Gangbare gloeilampen
waaronder een halogeen duplo H4

lamp en 2 reservezekeringen.
Van 19,50
Voor

PLASTIC ZEIL

Komt altijd van pas bij
't kamperen, tuinieren,
schilderen, behangen,
enz. Afm. 4 x 6 m,
dikte 0,10 mm.
Van 16,90 Voor

Afm. 5 x 8 m,
dikte 0,10 mm
Van 27,75 Voor

GARDENA, AUTOWASSET

Hij is eigenlijk voor
de auto én voor de
tuin, want behalve
'nautowasborstel
ziterookeentuin-
spuit bij. Verder
met kraanstuk 3/4",
slangstuk 1/2",
waterstop 1/2"
en een doos
shampoostaafjes. In
kadoverpakking.
Van 39,95
Voor

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuin,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 16 juni 1984.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

Pak nu EXTRA vakantiegeld bi] Ruesink...
_a/s u een gebruikte auto koopt

KADO'.

Wie voor 24 juni een occasion koopt mag GRATIS een
van de "VAKANTIEGELD" enveloppen trekken waarin
minimaal 250.- tot maximaal 750.- vakantiegeld zit.

Door de verkoopstijging in nieuwe auto's hebben wij een fors
aanbod van occasion. Dat zijn jonge auto's, boven de 5000.-
waarop wij de bekende Eurocasion-Garantie geven.
Die garantie geldt voor ieder merk gedurende 3 of 6 maanden.
Gratis VVN of ANWB keuring met keuringsrapport. Als u met
een occasion met vakantie gaat heeft u geen zorgen over de
conditie van uw auto.... een Eurocasion is perfect geïnspecteerd
en voldoet aan alle eisen.

Nu keus uit meer dan 100 occasions waaronder 2CV's,
Visa's, GSA's, BX-en, CX-en in vele uitvoeringen
diverse andere merken tegen'bijzonder aantrekkelijke
prijzen.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurto. Tel. 05735-1753.
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124.

RUESINKA

Gratis meedoen
Kijken mag ook

zelfverdediging/jiu-jitsu

donderdag 14 - 28 juni
vanaf 20.00 uur

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43 - Vorden

DIESELOLIE
PETROLEUM

HUISBRANDOLIE
Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.

Tel. 05752-1811 of 1217.

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TtUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties
__ direc'

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI 1ELFVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg i " 56,

Zutphen Tel. 05750 1381.1

Met ingang van heden

KAMERS TI HUUR
in Wichmond en Keijenborg,
met gebruik van keuken etc.

Vrije opgang. Tel. 05754-285
Harrie Mentink,

Dorpsstraat 25, Wichmond.

Coniferen hagen
Berberis hagen
Liguster hagen

enz. enz.
Wij knippen ze snel en goed
met stroomaggregaten en
elektrische heggescharen.
Vraagt u eens informatie
Hoveniersbedrijf/kwekerij
G.J. BOSMAN,
Kervelseweg 23, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619.

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

'LEEFLANGÏ
ARCHITECTUUR1

Te koop: alle soorten perk en
koolplanten.
Zelledijk 16, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7318.

Te koop: aster, tomaten en
bleekselderie planten bij
Willem Hazekamp,
't Jebbink 69, Vorden.

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TtNKAÏÏ

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219
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Leefbaarheid Vorden
Is een werkgroep die slechts 11 leden telt. Dat is geen gebrek maar opzet. Wij zijn n.l. gewend alleen tot daden
te komen als alle leden vóór zijn. Nu kennen wij veel verenigingen die bij zo'n werkwijze nooit tot iets zouden
komen. Bij ons is er evenwel steeds een dusdanig gedrang van plannen en denkbeelden dat er genoeg overblijft
om driftig aan de gang te blijven.
Is het zo slecht gesteld met de "leefbaarheid" in ons mooie dorp? Zou je afgaan op het nieuws over misdaad,
dan zou je zeggen van wel. Een week zonder kraak, overval of vernieling is hier een verloren week. Dat is echter
niet onze zorg, maar die van de politie.
Zaken verband houdend met de "gewone" leefbaarheid en waar wij allemaal ons steentje aan kunnen bijdra-
gen zijn: "Ons dorp kan schoner". Door b.v. geen papiertjes, flesjes, lege shagbuiltjes, cigarettenpakjes, hon-
dedrollen, bekertjes en PUIN weg te gooien op zó maar een plek. Dat dit soms de spuigaten uitloopt is o.a. te
zien bij het Komvonder, vooral bij laag water, het Postkantoor en omgeving, het Emmapark en de bosrand tus-
sen begraafplaats en voetbalveld en langs de Zutphenseweg.

Wist U: Dat de vogelwerkgroep, Oud-Vorden en de Noodhulpdienst door de werkgroep van de grond zijn ge-
komen. Dat wij jaarlijks een "Parel van Vorden" aanwijzen; in:
1979 Hotel Bakker voor de fantastische wijze waarop "de zaal" werd opgeknapt. 1980 Kapsalon Heersink voor de
wijze waarop de gevel verfraaid en beplanting aangebracht werd. 1981 Bouw van open kapschuur en herstel van
boerderij "Kostede" aan de Kostedeweg Linde, door de familie Uilenreef. 1982 Opknappen en ingebruik-stellen
NS-Stationsgebouw door 2 tandartsen en l loodgieter. 1983 Herbouw met behoud van dorps uiterlijk van het
pand op het Hoge van Bouwkundig Bureau Vaags.
Dat de werkgroep ieder jaar (in 84 voor de 9de keer) boomplantdag voor de lagere scholen verzorgt. Dat de
handreling (handig voor ouderen bij gladheid) bij het postkantoor door ons bij de PTT is afgebeeld, evenals
toestemming tot beplanting met platanen, evenals op diverse andere plaatsen langs de Zutphenseweg.
Dat het Paasvuur een door ons aangezwengelde gebeurtenis is. Dat de beplanting om de telefooncentrale door
ons is verzocht (en dat wij daar 5 jaar over aan het doorzagen zijn geweest). Dat de weeekenddiensten van de
tandartsen na heel lang zeuren onzerzijds beter is geregeld. Dat de verordening "Subsidie Rieten Daken" naar
ons ontwerp en op ons verzoek is gemaakt.

Dat de glasbakken door ons bemoeienis zijn geplaatst. Dat de afbraak van het stationsgebouw door jarenlang
"drammen" is voorkomen (in Ruurlo is het weg!). Dat er door ons toedoen een verbod kwam van reclame op
wieltjes. Dat wij samenwerken (en soms samen betalen) met en aan de bijenvereniging, het Ooievaarsdorp, ge-
meentewerken', padvinderij, Pinetum "De Belten", het Nut, Gelders Landschap, V^^ en Ruitervereniging.
Dat de excursies naar de Paralympics in Arnhem door ons zijn begeleid? Dat wij nu b |̂ zijn een vleermuizen
toren van de grond te krijgen die door jonge werkelozen gebouwd zal worden. Dat het Knopenlaantje door on-
ze bemoeienis is "herbeukt". Dat de zeldzame mossoorten op de molenkolkwand van de "Hackfort" door ons
onder de aandacht zijn gebracht en bij restauratie gespaard.
Merkwaardig is dat het I.V.N. en "Leefbaarheid" tot nu toe volkomen langs elkaar heqBkewerkt hebben! Jullie
zijn welkom.

— Na die vele kilometers lopen,
is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

— en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U misschien ook voor een
hartige hap te porren

Veel wandelplezier en tot ziens bij

Eetcafé - bar - zaal

DORPSSTRAAT 10a, VORDEN

Mode-prijs festival
Superhandige

saunaslipper om
overal te gebruiken:

rond het zwembad,
op het strand, na het
sporten enz. Met voor-

thuis, op de camping, gevormd voetbed.
In de maten 24-46

WULLINK
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342. TELT

ELMINK
meubelen

• 4000 m' Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

• Wonmgtextiel

VORDEN
. , . . . , . . ; , ' , ; ; , . i , . | ,0(105

EIBERGEN

meubels stofferen!!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs wij kun-
nen dat niet tegenhouden, maar wel verhelpen. Is
opnieuw stofferen nog de moeite waard? Laat u
eens adviseren door een vakman, die er verstand
van heeft. Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

signatuur voor beter woonkomfort
vorden dorpsstraat 22 tel. 05752-1314
wamsveld rijksstraatweg 108 tel. 05750-23346

Rabobank Q
geld en

goede raad

Vorden,
Zutphenseweg 26,
tel. 05752-1888

Wichmond,
Bar. v.d. Heydenlaan 3,

tel. 05754-423

De avond-vierdaagse en Oud-Vorden
Ook dit jaar hopen we weer vier avonden met Sparta rondom ons dorp te wandelen. De start is vanaf't school-
plein in het centrum van Vorden, vlak bij de toren met dorpskerk, waarvan hier een afbeelding te zien is van
zo'n 70 jaar geleden. Sinds die tijd is er eigenlijk niet eens zo veel aan veranderd: de wijzerplaten zijn, sinds de
vorige torenrestauratie, op de leien onderaan de spits geplaatst en de boom vlakbij de kerk is verdwenen. De
jongelui op de foto zullen nog wel nooit van een spijkerbroek hebben gehoord, maar het algemene aanzien van
kerk en toren is eigenlijk hetzelfde gebleven.
Ook langs de te volgen wandelroutes: rondom het dorp, door Linde, Delden en 't Galgengoor, zullen we een
landschap zien dat in de loop der jaren wel plaatselijk is gewijzigd, maar dat z'n vroegere karakter toch goed-
deels heeft behouden.

De laatste dag komen we het dorp binnen langs de plaats waar de Kroeseboom heeft gestaan, 't Ziet er daar nu
wat anders uit dan vroeger; toen een aantal jaren geleden de boom gevaarlijk begon te worden, was boomchi-
rurgie nog geen algemeen bekend begrip en is de boom omgehakt. Het pad dat hier links van de Zutphenseweg
afboog werd "het Zwarte wegje" genoemd. I n de zestiger jaren kwam in deze omgeving de uitbreiding van Vor-
den tot stand, het huis op bijgaande foto, waarin o.a. de families Bijenhof en Visser hebben gewoond, werd af-
gebroken, het zwarte wegje werd Berend van Hackfortweg en de dokter C. Lulofsweg werd haaks op de Zut-
phenseweg aangelegd.

In plaats van de vroegere Kroeseboom is gelukkig wel een nieuwe eik geplant waardoor de plaats gemarkeerd
blijft en op den duur weer een grote boom kan ontstaan.
Op onze avond-vierdaagse-wandelingen zullen we nog veel meer fraaie plekjes zien in en rondom Vorden. 't Is
in onze omgeving nog steeds erg mooi en gelukkig doet in het algemeen iedereen z'n best het mooi en schoon
te houden. Als niemand papier of ander afval weggooit en niets vernielt onderweg zal 't eind van het vierdaag-
sefeest niet te zien zijn dat half Vorden er heeft gewandeld. En zo hoort dat in Vorden!

Als we ons steeds bewust blijven van de noodzaak om te denken aan het behoud van al het moois in en rondom
Vorden, zullen avond-vierdaagse-wandelaars nog over 100 jaar (en later) kunnen genieten van ons dorp en van
het landschap er om heen. Een prettige wandeling gewenst.

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL 1619

ie ÏÏUitonbe
ANWB Bondsrestaurant Vorden

waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 06752-1519

En . . . m romantische stijl

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.

Volop

zomerspeelgoed
van schep tot boot, en natuurlijk

huishoudelijke en
geschenkartikelen

BAZAR SUETERS
RUURLOSEWEG 91, VORDEN
DORPSSTRAAT 15, VORDEN

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten
zowel groot als klein

Ook voor het meenemen
van diverse schotels
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Routes avoiuhierdaagse 19 t/m 22 juni
Dinsdagavond omgeving Delden: route 5 km.
R.A. Kerkstraat; L.A. Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; R.A. Deldenseweg; Voorrangsweg oversteken; R.A.
Fietspad volgen; L.A. De Eldersmaat; Voor bank L.A; Zandpad volgen; Verharde weg R.A.; L.A. Veldslagweg;
R.U. Voorrangsweg oversteken; Verharde weg L.A. (Lindeseweg); R.A. Fietspad Hengeloseweg; R.A. Hor-
sterkamp; L.A. Beatrixlaan; R.U. Nieuwstad/Raadhuisstraat; R.A. Dorpsstraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.:
R.A. Kerkstraat; L.A. Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; R.A. Deldenseweg; Voorrangsweg oversteken; R.A.
Fietspad volgen; L.A. de Eldersmaat; L.A. Baakseweg; L.A. Riethuisweg; R.A. Deldensebroekweg; L.A. Spie-
kerweg; L.A. Hamminkweg; R.U. Veldslagweg; R.U. Voorrangsweg oversteken; Verharde weg L.A. (Lindese-
weg); R.A. Fietspad Hengeloseweg; R.A. Horsterkamp; L.A. Beatrixlaan; R.U. Nieuwstad/Raadhuisstraat;
R.A. Dorpsstraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Woensdagavond omgeving Galgengoor: route 5 km.:
L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; Verharde weg L.A.
(Oude Zutphenseweg); R.A. van Lennepweg; Voor Huize Enzerinck R.A.; Verharde weg R.A. (Larenseweg);
R.U. Galgengoorweg volgen; L.A. Oude Zutphenseweg; R.A. Kerkhoflaan; R.A. Industrieweg; L.A. Almen-
seweg; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.
L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; Verharde weg L.A.
(Oude Zutphenseweg); R.A. van Lennepweg; Voor Huize Enzerinck L. A.; Verharde weg R.A. (Almenseweg);
R.A. Heyendaalseweg; L.A. Enzerinckweg; Zandweg R.A. (Oude Borculoseweg); Oude Borculoseweg vol-
gen; R.A. Heyendaalseweg; Zandweg L.A. (Larenseweg); R.U. Galgengoorweg volgen; L.A. Oude Zutphen-
seweg; R.A. Kerkhoflaan; R.A. Industrieweg; L.A. Almenseweg; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Kerkstraat; Fi-
nish.

aO"c

Donderdagavond omgeving Linde: route 5 km.:
R.A. Kerkstraat; Voorrangsweg oversteken; R.U. Raadhuisstraat; R.A. NieuwstacïfVoorrangsweg oversteken;
R.U. Jachtlust; R.A. Bruggetje over; Einde Pad R.A.; L.A. Waarlerweg; L.A. Schimmeldik; L.A. Schuttestraat;
Schuttestraat volgen; Over brug L.A. langs kasteel; R.A. Horsterkamp; Voorrangsweg oversteken; R.U. Sta-
tionsweg; L.A. Molenweg; L.A. Insulindelaan; R.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.:
R.A. Kerkstraat; Voorrangsweg oversteken; R.U. Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; Voorrangsweg oversteken;
R.U. Jachtlust ; R.A. Bruggetje over; Einde Pad R.A.; L.A. Waarlerweg; R.A. Waarlerweg volgen; Verharde-
wég L.A. (Lindeseweg); L.A! Lieferinkweg; L.A. Kostedeweg; Kostedeweg volgen; L.A. Schuttestraat; Schut-
testraat volgen; Over brug L.A. langs kasteel; R.A. Horsterkamp; Voorrangsweg oversteken; R.U. Stationsweg;
L.A. Molenweg; L.A. Insulindelaan; R.A. Kerkstraat; Finish.

Vrijdagavond Vorden zelf: route 5 km.:
R.A. Kerkstraat; R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Jebbink; R.A. Mispelkampdijk; R.A. het Wiemelink; L.A.
Burg. Galleestraat; Enkweg volgen; L.A. Ruurloseweg; Voorrangsweg oversteken; R.U. Schuttestraat; R.A.
Vordense Bosweg; L.A. Fietspad Horsterkamp; R.A. Voorrangsweg oversteken; L.A. Paralelweg Horsterkamp
volgen; R.A. Pr. Clauslaan; Einde weg R.A. (Beatrixlaan); Nieuwstad volgen; L.A. Het Hoge.

Route 10 km.:
R.A. Kerkstraat;. R.A. Burg. Galleestraat; L.A. Het Jebbink; R.A. Mispelkampdijk;. R.U. Van Lennepweg;
R.A. Lekkebekje; R.A. Zelstweg; Zelstweg volgen; R.A. Overweg; L.A. Almenseweg; L.A. Burg. Galleestraat;
Enkweg volgen; L.A. Ruurloseweg; Voorrangsweg oversteken; R.U. Schuttestraat; R.A. Vordense bosweg;
L.A. Fietspad Horsterkamp; R.A. Voorrangsweg oversteken; L.A. Paralelweg Horsterkamp volgen; R.A. Pr.
Clauslaan; Einde weg R.A. (Beatrixlaan); Nieuwstad volgen; L.A. Het Hoge.

Route intocht:
Start schoolplein "Het Hoge"; Het Hoge; R.A. Brinkerhof; Hoetinkhof; Dr. Lulofsweg; R.A. Zutphenseweg;
R.U. Dorpsstraat; L.A. Insulindelaan; L.A. Kerkstraat; R.A. Schoolplein; Ontbinding en afsluiting AVOND
VIERDAAGSE.

Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen bij de intocht.

Het startbureau sluit om 21.30 uur.

Uw echte bakker adviseert:

Eet eens
Gelders Tarwebrood

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Bouwbedrijf

Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres

voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

PRISMA 't Is Quartz- het blijft Prisma.

ce> juwelier
siemerjnk
oo opticien

VOOR

GRINDTEGELS, PALEN,
BIELZEN

EN NATUURLIJK GOEDKOPE

BENZINEBEN
NAA^ STATION

Weulen Kranenburg en Zn. bv
ENKVV^B - VORDEN.

ARAL SERVICESTATION

E.WAv.d.Weijden
Zutphenseweg 30, 7251 DK Vorden.
Tel. 05752-1840. 05700-12270

Voor uw complete auto onderhoud
Gasinbouw
schade rep.
Banden
Accu's

Remmen service
Uitlaten
Accessoires (ook inbouw)
Schokbrekers

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

Super Elastic
motor
olie

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroe-
rend góéd, taxaties, hypotheken en alle ver-
zekeringen met deskundig advies. Tevens
agentschap van de Nederlandse Midden-
stands Spaarbank.

D l A D CIVI f Een bloemetje
kan zoveel doen.

bloemsierkunst

*Crady. Klumw
Dorpsstraat 19, Tel. 1436. Vorden.

UGA
boek

en
kantoor

Raadhuisstraat 22

Vorden

Tel. 3100

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon - Zaal
,tb

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Patat - Snacks - Broodjes - Koffie - Dranken
Soft-ijs in diverse smaken

Haal, eet of drink waar U kwaliteit en gezelligheid vindt.
Ruime zitgelegenheid binnen - Groot buitenterras

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

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

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637
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Leden van Sparta verkopen verschillende
limonades voor 50 cent en zo wordt de

verenigingskas ook nog een beetje gesteund.
Groepen mogen ook bij ons kopen.

Muziekvereniging Surssum Corda Muziekvereniging Concordia

Ïflangarchitectuur,sgevest,gdaandeschoolstraat17tevordentelefoon057522737enhoudt2ichhoofdzakelijkbezigmethetontwerpenenbesteksklaarmakenvanallevoorkomendebouwk
ingvanuwbouwwerkleeflangarchttectuurverzorgtdeuitbreidingenverbouwingsaanvraagvanuwgarageleeflangarchitectuurheeftineenwipuwhinderwetaanvraagbijdegemeem

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouvvbungalowmetpraktijkruimtekandoorleeflangarchitectuurgeziendejarenlangeerva
nvoordebeleggersonderukanineengoedesamenwerkingmetleeflangarchitectuuruwterealiserenobjectvoorafwordendoorgenomenophaalbaarheidzowelverbouwa.snieuwbouwv
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisb^

Maak de intocht
feestelijk en fleurig en

beloon de zwoegers met bloemen.

Volop keus in
leuke, gezellige, grote,

kleine en goedkope boeketten.

Bij Bloemenspeciaalzaak

J J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Tel. 1334 - Vorden

Natuurlijk vers brood van de
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg.Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

WEGENBOUW

IL DOSTAL
VORDEN

05752-6691

Tevens voor alle soorten

grondwerk

bestrating ,.

asfatt-
verharding

WIJ LEVEREN U NAAR KEUZE:

Fietsen:
Gazelle - Peugeot - Multi-Cycle

Bromfi£sen:
Zündapp - Puch Maxi

Motor maaiers:
Bernard - Ehring - Honda - Harry

Motorzeisen:
Mitsubishi en Husqvarna.

OOK VOOR VAKKUNDIGE EN SNELLE
REPARATIES naar:

Fa. Kuypers
VORDEN. TELEFOON 1393

Voor 'n

modern en

sportief kapsel

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK
VORDEN - TELEFOON 1215

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN
TERRAS- EN TUINMEUBELEN VAN
HET OOSTEN NU IN
VORDEN...

CAMPINGSTOELEN,
LIGSTOELEN, COMPLETE

TERRASSETS, PARASOLS, TAFELKLEDEN,
STAPELSTOELEN, TUINTAFELS, ENZ. ENZ.

Vele bekende
merken, o.a.:

Acamp
en
Erhart!

BURG. GALLEESTR. 44
VORDEN

TEL. 05752-3298

Openingstijden:
14 00-18 00 uur iedere dag

Vrijdags koopavond
Zaterdags van 9 00-17.00 uur
en verder volgens afspraak

ruw
MMWtMlivf
uW^l'U>ti '

foom met
geheugen natuurlijk anti-slip P. U. zool doorgenoaide

voetbed zool ijzersterk constructie

l n dames en ^
heren maten.

Verkrijgbaar bij

BIJ UW
VAK MAN SCHOEN WINKELIER

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Een attentie
voor de sportieve

wandelaars

zeg het
met bloemen
Ruime keuze in gemengde boeketten

b.v.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508.

PATENTREKENING
• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus

premierente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de

rente
• rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Decanijeweg 3, Vorden. Tel. 1988

MET CASE KUNT U SCHAKELEN
ZONDER TE KOPPELEN

UNIEK VAN CASE: HYDRA-SHIFT

12 verschillende versnellingen vooruit -
4 achteruit
binnen elkj/an de 3 groepen - 4 maal schakelen
zonder te ontkoppelen
volledig behoud van motor- en aftakastoeren
normaal afremmen op motor voor transport op
dijken en hellingen
geruisloze en direkte schakeling zonder schok-
ken
nu standaard op 1394C (4wd) - 1494C (4wd) -
1594C (4wd) - 1694C (4wd).

HYDRA-SHIFT + 4 WIELAAUDRIJVING
voor d* GROOTSTE pmUrttot In d* ZWAARSTE omtlandlg»M<ton vandMr dM wij

m*t trots kumwnnggm. MET CASE KAN ALLES

INDUSTRIEWEG 13, VORDEN
TELEFOON 05752-3163



17e AVONDVIERDAAGSE
VAN 19 T/M 22 JUNI NU OOK MET 5 KM. ROUTES

GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA

WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD

Donderdag 14 juni 1984
46e jaargang nr. 14

Enkele informaties over de
avondvierdaagse
- Diegenen, die niet alle dagen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden voor één of meerdere

avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.
- Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op dinsdagavond 19 juni tot 19.00 uur, eveneens bij het start-

buro.
- De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse)
- Voor de intocht opstellen op het schoolplein van de school "Het Hoge". Aldaar worden ook de medailles uit-

gereikt. De groepen kunnen zich daar op vooraf gemarkeerde plaatsen opstellen.
- De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaatsvinden op het schoolplein achter de o.l. school.

Wilt u onderweg ook aanwijzingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigen-
dommen laten zoals ze zijn.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant
tot stand te brengen.

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

ja, waarom
ga ik graag

naar
barendsen?

De beste merken in gereedschappen, in tuinspul-
len, boren en kettingzagen... die vind je bij Barend-
sen. Daarom ga ik graag naar de zaak met de ruime
keus en de goede kwaliteit. En omdat er vaak
beste voordeelkoopjes zijn te halen. Déórom!

barénds&i Zutphenseweg15
Vorden-tel. 1261

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voorde nodige

Onderhoudswerkzaamheden

schibersbedrijf

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

voor veibouw,
nieuwbouw
en onderhoud

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 5 — Telefoon 1437

Maat-orthopedische schoenen - Schoenreparatie
Alle soorten steunzolen (naar maat)

Verhogingen en voorzieningen aan konfektieschoeisel

c4.
Hertog Karel van Gelreweg 4 - 7251 XL Vorden - Tel. 05752-1849

Sportmensen,
het is maar een kleine stap
voor een drankje en een hap

CAFÉ-RESTAURANT

Th. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Kranenburg/Vorden. Tel. 6614

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg en
onderhoud van de

elektrische
installatie's

naar:
Technisch installatiebedrijf

SLAGMAN
Het Hoge 35 -Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten.

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend alle plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

Voor elk doel

verf en
behang

van

Schildersbedrijf - Verfhandel

. Boentoefl».

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vonden - Tel. 05752-1567

boomkwekerij
lucassen

Ganzesteeg 6 - Vorden
Tel. 6721

van de herfst staan wij weer
voor u klaar met bomen,
heesters en coniferen

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J . H . Wl LT l N K Het Hoge 20 - Vorden

En toch
is Uiterweerd

uw
schilder

VOOR4iUW

Ruurloseweg 35
Vorden

Tel. 05752-1523

Wapen- en Sporthandel

Uttdt doeltre/ftnii!

Zutphenseweg 9, Vorden

4
Sportieve prestaties levert
u het beste in ondergoed
van
Hollandia en ten Cate.
Verkrijgbaar bij:

Voor lekker brood en fijn banket
naar de bakker die op kwaliteit let!

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Bij de sport hoort

EEN
GOED

KAPSEL

KAPSALON
P. SIETSMA

Dorpsstraat 1,
Tel. 1984

Specialiteit

zwanehalzen
Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat

Vorden

Telefoon 17 50

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B.H.J. DE REGT
en

B.J. BLOEMENDAAL

RUURLOSEWEG 21 - 7251 LA VORDEN
TELEFOON 05752-1485

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN
BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL 1421

Welkoop helpt u.
Van start tot finish

wel
Stationsweg 2(0, Vorden.
Telefoon 05752-1583
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