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Gemeentenieuws
l e letoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Opens t e l l i ng gemeentehuis: ma;nid;ig- t/m vrijdagmorgen
van X (10-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uu r . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. S p r e e k u u r wethouder
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( a f sp raken telefonisch te maken hij reeeptie gemeentehuis) .

1. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Torenfonds te Kranenburg
vergunning afgegeven voor het hou-
den van een collecte gedurende de pe-
riode van 24 tot en met 29 juni 1985.
De collecte wordt gehouden ten be-
hoeve van het behoud van de toren
van de kerk in de Kranenburg.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 4 juni 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J. Lenselink, Vosheu-

velweg 6, voor het vergroten van
een machineberging;

2. Aan de heer W. Cellarius, Enze-
rinckweg 5, voor het vergroten van
de woning aldaar;

3. Aan de heer J.G.M. Schröer, de
Boonk 29 voor het verbouwen van
de berging aldaar;

4. Aan Nedac Holding B.V, Nieuw-
stad 2, voor het verbouwen van een
bedrijfspand;

5. Aan de heer L.T.M. Meyer, Het
Elshof l, voor het bouwen van een
berging aldaar;

6. Aan de heer J.W. Pennings, van
Lennepweg 2 voor het bouwen van
een bijenstal/garage aldaar;

7. Aan de heer A. Voortman, de
Boonk 23, voor het vergroten van
een keuken aldaar;

8. Aan de heer H.H.P. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, voor het bouwen
van een carport/schutting aldaar;

9. Aan de heer E.P.'Klein Haneveld,
Verdistraat 19, Zutphen voor het
verbouwen van de woning Molen-
weg 7.

3. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van gedepu-
teerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft te verlenen
met gebruikmaking van de door Ge-
deputeerde Staten van Gelderland af-
gegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

- aan de heer H.W. Gal, Enzerinck-
weg 4, voor het bouwen van een

' schuilgelegenheid voor dieren al-
daar;

- aan de heer W. Vliek, Mosselseweg
12, voor het verbouwen van de
boerderij aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 5 juli
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

Eventuele bezwaït-n dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

4. Bodemonderzoek
KREDIET. In aansluiting op eerdere
persberichen over het bodemonder-
zoek in Vorden wordt medegedeeld
dat de gemeenteraad van Vorden in
zijn openbare vergadering van 4 juni
jl. een krediet ad f 10.000,- beschik--
baar heeft gesteld voor nader onder-
zoek.
Het betreffende raadsvoorstel luidde
als volgt: "Zoals bekend wordt in het
kader van de milieuwetgeving reeds
gedurende een aantal jaren bodemon-
derzoek verricht op lokaties in Gel-
derland, waar legaal of illegaal chemi-
sche en/of niet-chemische afvalstof-
fen zijn gestort.
Ook in Vorden is hiermee enkele jaren

•geleden een start gemaakt enwel op
de lokaties industrieterrein en de
voormalige Empofabriek (fase 1).
Over dit bodemonderzoek is onzer-
zijds enige malen gepubliceerd dat in
o.a. de rubriek gemeentenieuws van
"Contact" en in de in Vorden verschij-
nende regionale dagbladen.
Bij dit onderzoek is verontreiniging
geconstateerd en in verband daarme-
de heeft de provincie ook Vorden op-
genomen in een programma nader
onderzoek. Binnen afzienbare tijd zal
de eindrapportage van het reeds ver-
richte onderzoek vanwege de provin-
cie beschikbaar komen.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben onlangs bericht ontvangen
van de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, dat hij kan instemmen met de
uitvoering van een nader onderzoek
op de lokatie voormalige "Empofa-
briek".
Dit deelprojekt nader onderzoek fase
2 behelst onderzoek waar het veront-
reinigde grondwater tussen nu en
honderd jaar terecht zal komen. In dit
gebied zal een inventarisatie van be-
dreigde objekten worden gemaakt.
Op basis van genoemd deelprojekt zal
daarna het deelprojekt saneringson-
derzoek worden uitgevoerd waarbij
een analyse zal worden gemaakt van
de kosten van een eventuele sanering
van het grondwater en van de risiko's
voor volksgezondheid en milieu in
het geval er geen daadwerkelijke sane-
ring plaatsvindt.
De begrote kosten van het deelprojekt
nader onderzoek fase 2 bedragen
f 10.000,-. Dit bedrag komt op basis
van de door het rijk gehanteerde ver-
deelsleutel - het zgn. drempelbedrag -
geheel voor rekening van de gemeen-
te, Het drempelbedrag bedraagt nl.
f 10,- per inwoner met een maximum
van f 200.000,-. De meerkosten wor-
den voor 90% door het Rijk en voor
10% door de gemeente betaald. Voor
deze onderzoeken, incl. een eventue-
le sanering, heeft u reeds een reserve
gevormd van f50.000,-. Teneinde met
het deelprojekt nader onderzoek fase
2 te kunnen starten verzoeken Gede-
puteerde Staten om betaalbaarstel-
ling van de kosten ad f 10.000,-.
Wij stellen u voor dit bedrag beschik-
baar te stellen.
De raadscommissie voor algemeen
bestuur c.a. en voor financiën c.a. zul-
len over dit voorstel worden ge-
hoord".

Drinkwateronderzoek
In verband met het bovenstaande vra-

.gen wij volledigheidshalve (opnieuw)
uw aandacht voor het volgende.
Tijdens een enige jaren geleden ge-
houden onderzoek naar grondwater
en grondwaterstromen in Vorden-zijn
steekproefgewijze ook enkele grond-
water-monsters op drinkwater-kwali-
teit onderzocht.
Daaruit bleek dat het grondwater dat
diverse particulieren nog voor hun
watervoorziening gebruikten door
middel van eigen pompinstallaties in

het algemeen redelijk bruikbaar was
voor drinkwater, doch dat de kwaliteit
achterbleef bij het door de waterlei-
dingmaatschappij geleverde water.
In verband daarmede hebben wij al-
len die toen nog over een eigen drink-
watervoorziening beschikten aange-
raden het opgepompte water regelma-
tig te laten onderzoeken.
Gezien het tijdsverloop willen'wij dit
thans herhalen.
Voor een dergelijk onderzoek dient
een laboratorium te worden ingescha-
keld. Adressen van laboratoria wor-
den desgewenst door gemeentewer-
ken gaarne verstrekt.
Zoals uit het vorenstaande al duidelijk
zal zijn, biedt een aansluiting aan het
net van de waterleidingsmaatschappij
meer zekerheid ten aanzien van een
goede kwaliteit drinkwater.
Degenen die (echter) nog hechten aan
hun eigen watervoorziening kunnen
op grond van een wateronderzoek en

«het daarbij gegeven advies beslissen in
hoeverre hun eigen voorziening te
handhaven is.

5. Aanvragen paspoorten
Indien u voor uw vakantie nog een
paspoort dient aan te vragen moet u
thans rekening houden met een
wachttijd van minimaal vier weken.
Naar verwachting zal deze wachttijd
nog wel oplopen tot zeker 5 we ken. In-
dien u nog^m papoort moet aanvra-
gen adviseren wij u dit met spoed te
doen.

6. Openbare raadsvergadering
d.d.25junjJ985.
Tijdens de^^ergadering, die gehou-
den wordt iffhet gemeentehuis en om
19.30 uur begint, zullen onder meer
de volgende punten aan de orde ko-
men.
- Beëdiging van de per l augustus

1985 benoemde gemeente-sekre-
taris Mr. A.H.B, van Vleuten;

- wijziging bezoldigingsverordening
1981;

- benoeming direkteur en adjunct-
direkteur van de per l augustus
1985 te vormen openbare basis-
school;

- overdracht vleeskeuringsdienst;
- verdaging beslissing op beroep-

schrift A.B. Stokman, Waarlerweg
l alhier, tegen aanhouden aan-
vraag vergunning voor bouw paar-
denstal/berging/garage;

- subsidie aan de Stichting Contact-
centrum Bedrijfsleven Onderwijs
Midden-IJssel;

- bestemmen geraamd bedrag van
f30.000,- t.b.v. de sociaal-cultureel
werker voor ander sociaal culturele
doeleinden;

- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten aan raadsleden voor
1985;

- jaarwedderegeling wethouders in-
gaande l januari 1985;

- garanderen betaling rente en aflos-
sing geldlening groot f 875.000,-
aan te gaan door woningbouwvere-
niging "Thuis Best" voor de bouw
van 12 premiehuurwoningen.

7. Open zwemwater in Gelderland
De provincie Gelderland onderzoekt
gedurende de zomermaanden op 33
plaatsen het open zwemwater. Wie
twijfelt aan de kwaliteit van een be-
paald zwemwater kan altijd contact
opnemen met het provinciaal Milieu-
klachtermummer 085-452220.

Tevens heeft de provincie een folder
uitgegeven omtrent de waterkwaliteit
van het open zwemwater, gebaseerd
op de meetgegevens van vorig jaar.
Deze kwaliteitsaanduidingen geven
dus geen waterdichte voorspelling
voor deze zomer. Deze folders zijn bij
de gemeente verkrijgbaar.

Plattelandsvrouwen
maakten
8-Kastelentocht
Onder leiding van de heer van de
Broek, hebben de dames van de Plat-
telandsvrouwen de Achtkastelen rou-
te gefietst.

Ondanks het slechte weer van de laat-
ste week, viel het die middag mee.
Met een onderbreking van een koffie
pauze bij Eykelkamp, moest ernog
langs 3 kastelen gefietst worden. Door
een zeer geslaagde fietstocht kwamen
de dames om plm. 17.15 uur weer in
Vorden aan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bejaardentocht
Het comité bejaardentocht organi-
seert op 21 augustus a.s. weer het jaar-
lijkse reisje.
Deze zal deze keer gaan naar de Velu-
we. Nadere advertentie volgt.

Bruidspaar Onstenk-Wassink
vijftig jaar getrouwd

Vrijdag 21 juni hopen de heer G. J. Onstenk en mevrouw M. G.
stenk-Wassink hun gouden huwelijksfeest te herdenken. Zij geven
daartoe op zaterdag 29 juni een receptie in het Pantoffeltje.
Het gouden paar woont aan de Holskampweg 5 te Vorden. De 76ja-
rige bruidegom is zeker al het derde geslacht dat op deze boerderij
woont en werkt. Bij hem is werken nog steeds zijn grootste hobby en
helpt hij nog dagelijks een handje mee op de boerderij.
De bruid geboren onder de rook van kasteel den Bramel, heeft zich
de afgelopen vijftig jaar uitstekend aan de Holskampweg thuis ge-
voeld. Zij vult haar dagen met het verrichten van allerhande huis-
houdelijke karweitjes. Het echtpaar Onstenk heeft 2 zonen. Allebei
getrouwd. Een is op de boerderij woonachtig. Er zijn zes kleinkinde-
ren, vier meisjes en twee jongens.

Heer. Ter gedachtenis van zijn werk.
Dat is niet maar terug-kijken naar wat
eens voor ons is gedaan. Maar in het
heden beleven, dat dat werk levende
en aktuele werkelijkheid is.
Ook de jongeren van de jeugdkerk
hebben zich op deze viering voorbe-
reid, en zijn daar hartelijk welkom.
De uitnodiging is immers gericht tot
ieder, oud of jong, die het Evangelie
gelooft, en zich door de zichtbare teke-
nen van brood en wijn in het geloof wil
laten versterken.

VRTC DeAchtkastelenrijders
Zaterdag a.s. zullen er een 22-tal leden
vertrekken voor een 2 daagse fiets-
tocht naar Haltern (W-Duitsland). De

route op zaterdag is ca. 180 km lang en
gaat via Kalkar. 's Zondagsmorgens
zal de terugreis aanvaard worden en is

170 km lang en gaat via Borken en de
Holterberg terug. Men hoopt dan
zondagavond weer in Vorden terug te
zijn.

Kerk en gasten
Vanzelfsprekend staan de kerkdiens-
ten open voor iedereen. De kerk is
geen besloten gemeenschap, waar al-
leen die mensen worden verwacht die
er bij horen. De eredienst is openbaar,
zeiden we vroeger. En dat wil zeggen:
toegankelijk voor ieder die het Evan-
gelie wil horen. En in de vakantie-tijd
is dat ook altijd goed merkbaar, door-
dat vreemdelingen, gasten en toeris-
ten tussen de Vordense kerkgangers
zitten.
Maar vaak stellen die gasten het op
prijs, met de plaatselijke gemeente na-
der in kontakt te komen. Daarom be-
sloot de kerkeraad van de hervormde
gemeente, na elke zondagmorgen-
dienst in de Dorpskerk een ontmoe-
ting met gasten en vakantiegangers
mogelijk te maken, door hen uit te no-
digen voorgezamenlijkkoffie-drinken
in "de Voorde", samen met gemeente-
leden. Ieder is daar welkom.

„We verwachten, dat weer velen, uit al-
le windstreken, veraf of dichtbij, daar-
van gebruik zullen maken. Vanaf a.s.
zondag tot zondag 18 augustus staat
de Vooorde op zondagmorgen na de
dienst voor gasten en gemeenteleden
open.

Dienst van Schrift en Tafel
Aanstaande zondagmorgen is er in de
Dorpskerk een dienst van Schrift en
Tafel. Het hoogtepunt in de dienst is
dan de viering van de maaltijd van de

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G. Harmsen en M. Be-
rends.
OVERLEDEN: A.W Oosterink-
Maalderink, oud 76jaar; J.L. de Vries,
oud 69 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het Koor uit Marbeck.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
/.ondag 23 j u n i 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal. Dienst van Schrift en Tafel.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 23 juni 10.00 uur geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN

Zondag 23 juni 10.00 uur de heer N. Es-
meijer. Evangelist Hoenderloo. 19.00
uur ds. D. Warnink, Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22 en 23 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
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.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van /.aterdag22juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa. Tel.
1277. Verder de gehele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22 en 23 juni W.F. Haccou, Vorden. Tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wolters, telefoon 1262.
(iraag bellen voor half 9.

HARTHULPLÜN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Commissie financiën bang dat
animo om wethouder te worden,
zal afnemen
In de commissie financiën is dinsdagavond uitvoerig gediscussieerd over de jaarwedderegeling voor wet-
houders. Deze wedde zal voor een wethouder in Vorden f20.532 gaan bedragen (gebaseerd op een inwo-
nertal van 4000-8000). Voor de goede orde, het inwonertal van Vorden bedraagt ruim 7000. In de commis-
sie toonde men zich verbaasd over het onbegrijpelijk grote verschil. Met name de beide CDA commissie-
leden H. Graaskamp en R. J. van Overbeeke /ijn bang dat met de huidige jaarwedde voor de Vordense wet-
houders het in de toekomst uitermate moeilijk zal worden om mensen voor deze post te vinden.
De heer Graaskamp vroeg zich af of
de gemeente Vorden zelf niet in staat
is het bedrag aan te vullen. En dan tot
een dusdanig niveau dat dit in over-
eenstemming is met de werkzaamhe-
den die de wethouders daadwerkelijk
moeten verrichten.
Zijn fraktiegenoot R.J. van Overbeeke
achtte het vrijwel uitgesloten dat je
met dit soort weddes capabele men-
sen uit het bedrijfsleven voor funkties
als wethouders zou kunnen krijgen.
WD'er M. Groen bepleitte een
schaal met meer geleidelijkheid. Hij
vroeg zich af of het wel juist is dat het
salaris van een wethouder op het aan-
tal inwoners geprikt wordt.
Socialist A. Ploeger wees erop dat je
dit soort discussies, bij welke grens er
ook getrokken wordt, altijd krijgt.
Alvorens er nader op in te willen gaan
wilde hij meer weten over de rechts-
positie. In een besloten vergadering
wilde hij er dan nader op terug komen.
Uiteindelijk besloot de commissie om
geen advies uit te brengen. De frakties
zullen hun standpunt nader bekend
maken tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 25 juni.

Burgemeester Vunderink:
'Rare hoge sprong'
In de raadscommissie voor Algemeen
Bestuur kwam de kwestie van de wet-
houderswedde eveneens aan de orde.
Burgemeester Vunderink sprak over
deze verschillen in weddes over 'rare
hoge sprongen'. Hij vertelde dat één

wethouder had uitgerekend dat zijn
wethoudersinkomen te vergelijken
valt met dat van een plantsoenarbei-
der.
De heer C.Chr. Voerman (CDA)
sprak van roofbouw plegen op een

wethouder. Dit in relatie tot de tijd en
inzet die van een wethouder wordt ge-
vraagd. In deze commissie werd uit-
eindelijk besloten GS mede te delen
welke gevoelens er bij de raadsleden
ten aanzien van deze weddes leven.

Verkoop bouwterreinen:
'Aantrekkelijke aanbieding'
Het college kreeg dinsdagavond flat van
de commissie Algemeen Bestuur (hoe-
wel de heer Tjoonk slechts 'schoorvoe-
tend' instemde) om hij de verkoop van
zes bouwkavels af te wijken van de ge-
bruikelijk gang van zaken.
Gebruikelijk is namelijk het aanbieden
van bouwkavels aan ingeschrevenen
met de vrije keuze voor architekt en
aannemer.

Nadat in een eerder stadium dit jaar
ingeschreven gegadigden zodanig wa-
ren benaderd, bleek dat de animo
voor de beschikbare contingenten
premie C (eenmalige bijdrage van
f 6500,-voor goedkope vrije sektorwo-
ningen) dermate gering was dat niet
direkt tot uitgifte van dat aantal kavels
zou kunnen worden overgegaan.
Aangezien de aanvragen voor een
premie C woning in tegenstelling tot
de aanvragen voor overige gesubsi-
dieerde woningbouw al voor l juli
aanstaande moet worden ingediend,
met het risico dat de betreffende con-

tingenten geheel voor de gemeente
komen te vervallen, was aktie op korte
termijn noodzakelijk.
'Wij hebben thans een aantrekkelijke
aanbieding', zo zei Burgemeester
Vunderink in zijn toelichting tot de
commissie. Het college heeft het oog
laten vallen op bouwmaatschappij
Nijhuis uit Rijssen, welke onder archi-
tektuur van bureau Wolbert uit Hen-
gelo goedkope vrije sektorwoningen
aanbiedt welke in het kader van de
premie C regeling vallen.
Burgemeester Vunderink wees er op,
dat er steeds verschillende aanvragers
zijn die het bezwaarlijk vinden dat ze
alles zelf moeten uitzoeken, terwijl
ook het zoeken naar een partner dik-
wijls op problemen stuit.
'Plus merkt men dat individueel bou-
wen altijd duurder is'. Wel de commis-
sie ging akkoord met het voorstel, met
de aantekening dat de heer Tjoonk
(WD) zijn twijfels hield over b.v. de
hypotheekvorm. Er wordt bij de ver-
koop van deze zes kavels gebruikt ge-
maakt i de 'loonvasthypotheek'.

Commissie beroep en bezwaarschriften

Beroepschrift van
de heer Stokman
De commissie voor behandeling van bezwaar- en beroep-
schriften heeft zich woensdagavond uitvoerig beziggehou-
den met een ingediend beroepschrift van deheerA.B. Stok-
man aan de Waarlenveg l te Vorden.

Een bouwaanvraag van de heer Stok-
. man voor een paardestal/garage/ber-
ging van 72 vierkante meter werd nl.
niet door het college gehonoreerd. De
heer Stokman die terzijde werd ge-
staan door de heer B. de Regt, wil een
oude bestaande schuur van 44 vier-
kante meter afbreken en op die plek
een nieuwe schuur plaatsen van 72
vierkante meter.
De heer Annevelink van de dienst
bouw- en woningvoorschriften zette
uiteen dat het Bestemmingsplan
"Buitengebied '82" dit zo niet toelaat.
Het college heeft de heer Stokman
twee mogelijkheden aan de hand ge-
daan. De eerste mogelijkheid om de
schuur van 44 vierkante meter af te
breken en een nieuwe te bouwen van
48 vierkante meter of de huidige
schuur te laten staan en dan vrijstel-
ling te geven voor de bouw van een
schuur van 55 vierkante meter (t.w. 30
vierkante meter voor de garage en 52
vierkante meter voor een schuilgele-
genheid).

Weggesaneerd
In de jaren 1979 heeft de heer Stok-
man op zijn terrein (dat zoals hij zei ei-
gendom is van zijn werkgever het Gel-
ders Landschap) reeds een aantal
schuren afgebroken. Volgens de heer
de Regt is zo'n 277 vierkante meter

„losse rommelige verbouwing" weg-
gesaneerd.
Zo uit deze hoorzitting bleek is het
Gelders Landschap er toendertijd op
geattendeerd dat er aan deze sloop ri-
sico's zijn verbonden omdat er een
nieuw bestemmingsplan buitenge-
bied in aantocht was. Daar is toen niet
op gereageerd.
Nu de heer Stokman inmiddels dus
wel een bouwvergunning heeft aange-
vraagd is hij volgens het college op
grond van het bestemmingsplan "Bui-
tengebied '82" gebonden aan het be-
staande gebouw en de bepalingen die
daarvoor gelden.
De heer Stokman stelde grote moeite
te hebben met de mogelijkheden die
hem worden geboden. "Ik moet zoals
uit één voorstel blijkt gaan tot 99 vier-
kante meter terwijl ik maar 72 vierkan-
te meter nodig heb. Op een vraag van
de voorzitter van de commissie Mr.
J.W. Buitendijk of hij niet met de 55
meter uit de voeten kan en dan de ou-
de schuur te laten staan, zei de heer
Stokman dat één en ander dan esthe-
tisch minder fraai wordt plus wordt
het financiële plaatje te kostbaar.
"Bovendien", zo stelde de heer Stok-
man "is het Gelders Landschap hele-
maal geen voorstander van het aan el-
kaar "plakken" van twee gebouwen".
De commissie zal dezer dagen advies
uitbrengen.

Geslaagd bij de
Muziekschool
In het begin van de maand juni zijn
aan de Stichting Muziekschool regio
Zutphen rijkserkende examens afge-
nomen aan leden van Harmonie- en
Fanfareverenigingen, die bij de mu-
ziekschool in opleiding zijn. In totaal
hebben 62 kandidaten een examen af-
gelegd.
Voor het diploma A - 32; diploma B -

24; diploma C - 5; diploma D - 1.
Alle kandidaten zijn geslaagd!
Dit is uiteraard een felicitatie waard in
de richting van de kandidaten, de mu-
ziekschool en de volgende verenigin-
gen: Harmonie Zutphen; Harmonie
Gorssel-Eefde; Advendo Lochem;
Concordia Eefde; Apollo Laren;
Nieuw Leven Steenderen; Crescendo
Barchem; Excelsior Warnsveld; Sur-
sum Corda Vorden; Zutphense Or-
kestvereniging; Wilhelmina Klaren-
beek.

In de Dennen
Mooidtoht swimming is een
uniekOTemgebeuren
Onder het motto van Chef badmees-
ter M. Westerik "wij willen onze gas-
ten eens verwennenmet een zwema-
vondje In de Dennen, zal op vrijdaga-
vond 21 juni de poorten van het
zwembad wagenwijd openstaan voor
een uniek zwemgebeuren voor Vor-
den en misschien wel voor de gehele
regio, namelijk het Moonlightswim-
ming een evenement voor iedereen.
Gedurende die periode zal het bad
wanneer de duisternis zijn intrede
doet, baden in een zee van licht en een
sfeervol dekor gaan bieden voor de
aanwezige badgasten.
Chef badmeester M. Westerik initia-
tiefnemer van dit evenement hiero-
ver. Inderdaad het is een uniek zwem-
gebeuren binnen de zwembaden,
want welk zwembad kent openstel-
lingstijden na de traditionele open-
stellingstijden die in de regel tegen
acht uur gaan sluiten.
Aan de andere kant moetje dit bekij-
ken als een experiment, en past dit
aardig in de jubileumaktiviteiten van
de gouden abraham.
Mocht de belangstelling hiervoor der-
mate gunstig zijn, dan mag een herha-
ling hiervan zeker wordden verwacht,
maar het slagen van een dergelijk eve-
nement valt of staat natuurlijk met de
weersomstandigheden zoals met elk
buitengebeuren.
In ieder geval is een ding zeker het to-
tale badpersoneel is er klaar voor, ter-
wijl het zwembadbestuur zeer positief
staat tegenover dit initiatief.
Op de vraag welke publiekgroepen
men denkt te verwachten is moeilijk
voorspelbaar, daarvoor is het eigenlijk
ook een experimenteel gebeuren.
Chef badmeester M. Westerik hiero-
ver. Kijk de opzet is zeer simpel het
bad wordt gewoon opengesteld voor
iedereen, en toegankelijk tegen de
normale entreeprijzen, alleen doen
we er wat om heen om het geheel
sfeervol te maken, want wie is behalve
een klandestiene duik na over een hek
te zijn geklommen af eens op een der-
gelijk tijdstip wezen zwemmen?

Niemand toch, dus willen we iedereen
in principe de gelegenheid geven le-
gaal te komen zwemmen, maar het
lijkt mij ook een ideale gelegenheid
voor buurt, personeels of andere vere-
nigingen om eens kennis te maken
met deze aktiviteit, want je zet zoiets

op voor een zo breed mogelijk publiek
en je hebt er bepaalde verwachtingen
van, dus het antwoord is aan het pu-
bliek. We rekenen op een goede be-
langstelling, aldus Westerik.
Op de vraag wat er zoal staat te gebeu-
ren heeft het organisatiecommissie
het volgende gepland, naast de sfeer-
volle verlichting is er een aantal
brandputten geplaatst t.b.v. kamp-
vuur, is er een barbeque en is de ver-
warmde kantine ook opengesteld, en
zal op het terras stemmingsmuziek
zijn ter complementring van het ge-
heel verzorgd door de 6 mans formatie
"Bleu Lake" uit Dinxperlo, en zal de
watertemperatuur zeer aangenaam
worden gehouden op ca 24 graden en
gehoopt wordt dat de buitentempera-
tuur hierin mee zal gaan en we een ge-
zellig zwemgebeuren kunnen ver-
wachten in ons Zwem en rekreatiebad
"In de Dennen".

Tenslotte zal op zondagmiddag 23 ju-
ni wederom een opendag plaats vin-
den in het kader van het jubileum met
gratis entree, aangezien de afgelopen
opendag op zondag 9 juni jl. letterlijk
en figuurlijk in het water is komen te
vallen, dus ook op die dat is iedereen
van harte welkom, terwijl de gehele
maand juni de gelegenheid is om de
expositie van de fotogalerie zwembad
"In de Dennen" 1935-1985 is te be-
zichtigen tijdens de openstelling van
de kantine, ook is de gratis sticker en
het zwembadfolder verkrijgbaar aan
de kassa van het zwembad.

Zwem vierdaags 1985
Deze wordt gehouden in de week van
12 t/m 16 augustus en de inschrijfkos-
ten bedragen f5,- en zal ook in het te-
ken staan van het jubileum, en men
kan zich nu al laten inschrijven, terwijl

iedere deelnemerdit jaar een leukeat-
tentie ontvangt, en elke 50e deelne-
mer of deelneemster gratis kan deel-
nemen aan dit evenement, terwijl ook
het zwem - vierdaagse - abonnement
weer verkrijgbaar /al zijn.

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad

Trapte u er ook weer in?
Wij hebben al vaker gewaarschuwd om niet te adverte-
ren in zogenaamde huis aan huis blaadjes die uitgege-
ven worden door organisatieburo's of iets dergelijks.
Deze advertentieverkopers zeggen dat ze via een vereni-
ging komen en een krant uitgeven die huis aan huis in de
gehele regio komt z.g. sportblaadjes.
Ook vorige week weer een blaadje dat voor de Pinkste-
ren al had moeten verschijnen, ze gaan gewoon naar
een drukker vragen daar de prijs en laten de kranten
drukken, daarna halen ze bewijsnummers en wordt er
geld opgehaald, voordat de kranten huis-aan-huis(?)
verspreid worden.

Als men onder druk van de adverteerder dan toch moet
verspreiden gaat men de kranten pas ophalen bij de
drukker, of ze ook dan huis aan huis worden verspreid
moet U maar afwachten.

Daarom nogmaals vraag eerst aan de vereniging of in-
stanties of deze opdracht hebben gegeven aan deze
mensen een krant uit te geven. Overtuigt u ook of deze
kranten wel huis aan huis worden verspreid, als dit wer-
kelijk zo is ga dan pas over tot betaling.

Nog beter... adverteer gewoon in de bonafide week- of
dagbladen dan gooit u geen geld over de brug.

Voor eigen verenigingsblaadjes geldt dit uiteraard niet,
doch vraag desondanks ook hier om legitimatie of een
brief van het dagelijks bestuur van de betreffende vere-
niging en/of instantie.

De Redaktie

JONG GELRE REGIO ACHTERHOEK

Buitenlandse gasten genoten van
lang weekend in Vorden en omgeving

Donderdagmorgen hing de Jong Gelre vlag in top by het Dorpscentrum te Vorden. Dit ter ge-
legenheid van de 60 buitenlandse stagiares die deze dagen een lang weekend zullen door-
brengen bij de acht afdelingen van Jong Gelre regio West Achterhoek. Men had gerekend
op zo'n 45 jongelui. In de Achterhoek is men echter niet zo gauw uit het veld geslagen want
binnen enkele minuten waren de gastadressen voor deze 15 jongelui extra al geregeld.

In het Dorpscentrum te Vorden heer-
ste al vrij snel een ongedwongen sfeer
en slaagde de jongelui erin om d.m.v.
allerlei taalgebruik tot een conversatie
te komen. Uit veel landen waren jon-
gelui aanwezig zoals Kenia, Japan, Po-
len, Australië, Zweden, Canada om
maar enkele landen te noemen.
De gehele uitwisseling is tot stand ge-
komen door samenwerking tussen
Jong Gelre en de Stichting Uitwisse-
ling Nederland.

Donderdagavond werd er in de omge-
ving van de Boggelaar een wedstrijd in
klootschieten georganiseerd. Hieraan
werd door ruim honderd personen
deelgenomen. De organisatie was in
handen van de klootschietvereniging
"De Boggelaar". Vooral met het uit-
leggen van het woord klootschieten
had men nogal wat moeite, maar de
buitenlandse gasten hadden in de
praktijk al vrij snel door dat kloot-
schieten een aangename bezigheid is.

Boordevol indrukken
Moe, maar wel voldaan en boordevol

indrukken zijn de 60 buitenlanders
zondagmiddag weer naar hun stage-
adressen vertrokken.
Deze jongelui afkomstig uit vijftien
landen vertoeven zoals bekend een
paar maanden in Nederland bij stage-
adressen om zodoende wat op te ste-
ken van hun werk later in de maat-
schappij.
Zaterdagmorgen waren zij aanwezig
in het dorpscentrum te Vorden waar
zij gesprekken konden voeren met
mensen van de Stichting Uitwisseling
Nederland. Samen met deze Stichting
is trouwens dit internationale week-
end ook tot stand gekomen. Uit de za-
terdag gevoerde gesprekken bleek dat
de buitenlanders het bij de stage-
adressen uitstekend naar de zin heb-
ben en dat /.ij het een hele belevenis
vinden om indrukken vanuit Neder-
land mee naar huis te nemen.

Dat ook de buitenlanders in hun eigen
land toch meer van Nederland weten
dan wij denken, kwam vrijdagmiddag
bijvoorbeeld aan de orde. Toen werd
nl. in Lelystad een film bekeken die
handelde over het inpolderen en hoe

dit destijds in zijn werk is gegaan.
Veel van de buitenlandse jongelui her-
kenden dit soort werk, omdat heden
ten dage veel Nederlanders in het bui-
tenland inpolderingswerkzaamheden
verrichten. Deze vrijdag werd ook een
bezoek gebracht aan een palingrokerij
en een touwslagerij in Elburg.
Vrijdagavond stond er een speurtocht
op het programma in de bossen rond-
om kasteel Vorden. Zaterdagmiddag
werd het paleis 't Loo bekeken. Ook
voor veel jongelui uit deze regio een
bezienswaardigheid want de meesten
waren er nog nooit geweest.
Zaterdagavond een grote feestavond
met ruim 200 aanwezigen. Dit gebeu-
ren speelde zich af in "De Aanleg" te
Almen. Een gezellige avond, waarbij
bleek dat deze jongelui uit de gehele
wereld het beter met elkaar kunnen
vinden dan vele vooraanstaande poli-
tici in de wereld. En wordt er niet ge-
zegd wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst'?.
Een gezellige koffietafel, zondagmid-
dag in het dorpscentrum te Vorden
maakte een eind aan een vierdaags in-
ternationaal samenzijn.



Langs deze weg willen we allen
hartelijk bedanken die in welke
vorm dan ook hebben bijge-
dragen dat 7 juni een fijne
feestdag is geworden.

G. LENSELINK
M. LENSELINK-WEENK

Vorden, Nieuwstad 32m

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk
dank zeggen voor de vele feli-
citaties, kaarten, bloemen en
kado's welke wij mochten ont-
vangen bij ons 40-jarig huwe-
lijk.

G. BOGCHELMAN
G. BOGCHELMAN-

BOSCH

Vorden, juni 1985
Christinalaan 2.

Voor uw medeleven en hulp tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man en
onze lieve vader en opa

GERRITJOHAN
ARFMAN

betuigen wij u allen onze op-
rechte dank.

fam. Arfman.

Wildenborch, juni 1985.

Te koop: g.o.h. rijzadel
f100,-.
Telefoon 05752-2293.

Gevraagd: krantenbezorger
voor de maand juli.
Tel. (05752)-3050.

Te koop: z.g.a.n. kinderwa-
gen bruin/beige velours +
wandelwagen + wandelwa-
genzak. Prijs f 250,- en f75,-.
Telefoon 2928.

Dr. Vaneker is

AFWEZIG
vanaf 24 juni t/m
14 juli.

Patiënten wier achter-
naam begint met de
letter A t/m K kunnen
zich wenden tot dr.
Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

Patiënten wier achter-
naam begint met de
letter L t/m Z kunnen
zich wenden tot dr.
Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.

Grindtegels wit, geel 40 x 60
3,75. Diverse kleuren v.a. 5,50.
Betontegels 30 x 30 1,-. Béton-
bandjes 3,-. Waalformaat stenen
per m2 27,50

G. WEULEN KRANENBARG
EN ZN B.V.
Ruurloseweg 45-47 - Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA BELLEN
TELEFOON 3100

T^^^riRIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Huisje - etage te huur gevr.
in Vorden e.o.

Jos en Margo,
tel. 03438-15571.
Bellen na 19.00 uur.
Nadien 03438-18875.
(Driebergen).

Op de Anjerloten verkocht
door muziekver. Concordia zijn
geen prijzen gevallen.

Te koop: verwarmingsketel
aardgas merk BËNfcAAD, type
15 NM,f 200,-.
Tevens oliestookketel
t.e.a.b. tel. 05752-1636.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

W/M PENNINGS Aalten
ANNEKE WOLTJER Zutphen.

WIMENANNEKE

gaan zo de Here wil vrijdag 21 juni 1985
trouwen om kwart voor twee in het
gemeentehuis te Vorden om half drie in de
dorpskerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van kwart voor vijf tot zes uur in de
Keizerskroon te Ruurlo.

Toekomstig adres:
Rommelderdijk 2,
7251MB Vorden.\
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In plaats van kaarten.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en
cadeau 's, die wij bij ons 25-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

G.R. VANNECK
W.M. VAN NECK-JANSEN

<> 7 255 LE Hengelo Gld.
| Vordenseweg 70
^ juni 1985.

Na een liefdevolle verzorging in 'De Wehme', is in alle
rust van ons heengegaan onze inniggeliefde vader en
grootvader

HERMANUS OLTHOF
weduwnaar van Garritje Abbink

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Arnhem: J.L. Visschers-Olthof
H. Visschers

Vorden: B.G.J. Olthof
G.J. Olthof-Camperman

Vorden: H. Olthof
A.H. Olthof-Sigger
en kleinkinderen

Vorden, 17 juni 1985
'De Wehme'

Korrespondentie-adres:
B.G.J. Olthof, Het Hoge 48, 7251 XX Vorden.

De begrafenis vindt plaats donderdag 20 juni 1985 om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Hieraan voorafgaand wordt om 12.00 uur een rouw-
dienst gehouden in de Ned. Herv. kapel in de Wilden-
borch.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in genoemde kapel.

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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeert efrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

a.s. dinsdag 25 juni

klaverjasavond
Gaarne vroegtijdige opgave.

Scherp geprijsde voetbed-muil
met verstelbare leren band.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

De praktij k van

Tandarts Houtman is

GESLOTEN
t/m dinsdag 9 juli.

Spoedgevallen:
At/m H tandarts Edens, tel. 1453
l t/m Z tandarts Haccou, tel. 1908 of
tandarts Vaneker tel. 3372.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 23 juni t/m 8 juli.

9 juli zij wij weer geheel tot uw

dienst.

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Bouwvakvakantie 1985
Tijdens de bouwvakvakantie is de

winkel de gehele vakantie open.

Bestellingen wel VROEGTIJDIG
opgeven tot en met 3 juli liever

niet later!

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

voor

23. 3UNI.'
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Te koop:

1 ha. hooi of
kuilgras

P. BARON v.d BORCH
HORSTERKAMP6-VORDEN-TELEFOON 1395

Stichting Peuterspeelzaal werk

„Ot en Sien"
te Vorden

Na de zomervakantie kunnen er
weer enkele peuters geplaatst
worden.
U kunt nu alvast Uw kind opgeven
voor het schooljaar 1985/1986.

%

Als Uw kind in de leeftijdsgroep
van 2V2 tot 4 jaar is, kunt U hem/
haar nu alvast opgeven om later
teleurstelling van een lange
wachtlijst te voorkomen.

Opgave bij de secretaresse:
Mevrouw A. Vaneker-Wegdam
Raadhuisstraat 19 - Vorden - Tel. 05752-3259.

Hollandia
ARUBA

EEN NI f UWE KOLLEKTIE
METEEN BEK fNDE NAAM

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

GELDIG VAN 20-6 t/m 22-6

Gepaneerde schnitzel
100 gram

Deense goulash
heerlijk bij rijst of gebakken
aardappelen. 100 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Salami
100 gram

Tongeworst
150 gram

1,49

1,55

1,69
1,75

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
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

Nog even geduld
Vrijdag 21 juni om 17.00 uur

zijn wij weer GEOPEND.

ARNOLD EN RIA SCHUT

P.S. Borreluur van 17.00
t/m 24.00 uur.

Nieuwstad 13 - Vorden - Telefoon 1363.

Uniek in Vorden:
.LOODVRIJE BENZINE

Donderdag 27 juni a.s.
gaat er wat gebeuren in Vorden:
de feestelijke opening van het
OK-zelftankstation
bij de Welkoopwinkel aan de
Stationsweg 22 in Vorden. Lees
volgende week welke unieke ope-
ningscadeaus u te wachten staan.

Te koop: z.g.o.h. Datsun
Cherry. Bj. 1980. Prijs n.o.t.k.
Telefoon 05752-2681.

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooruw
vakman-optkien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Opruiming 1985
Grandioze opruiming van behang,

nu nog meer dan de

helft van de prijs
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

Stampertjes steprace
Jeugdsoos 't Stampertje organiseert zondag 21 juli voor de
eerste maal "Stampertjes Steprace". Hieraan kan iedereen
meedoen b.v. verenigingen, stratenteams en solorijders in ver-
schillende leeftijdsklassen. Het race materiaal mag bestaan uit
de ouderwetse step of een zelf geconstrueerde bolide van 2 of
meerdere personen. De step moet gemaakt worden met origi-
nele stepwielen. Het parcours met enige hindernissen zal zich
kruisen door de Enkweg (start), Julianalaan, Wilhelminalaan
en Emmaplein. Voor meerdere informatie en tevens opgave
kan men terecht bij de Jeugdsoos (tel. 2760) of G. Wolsink,
Julianalaan 20, na 18.00 uur.



GRANDIOZE OPRUIMING
Kwaliteitsmeubelen voor lage prijzen.

m-.
Eetkamerstoel
geheel massief eiken
per stuk

Eetkamertafel
met semi massief blad
85x130 cm
opruimingsprijs 298,-

EIKEN SLAAPKAMER

;?« :^!>s

lü

bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes.
KOMPLEET

Jt

798,-

ï«rm

WANDMEUBEL
Bankstel
3-1 -1 massief eiken met
rund lederen kussen *\ *\ Q f%
opruimingsprijs mL^^jQi~

Buffetkast
geheel massief eiken

front 14QR -
opruimingsprijs • "TwWj

Elementenwand
Alpine wit
2.55 mtr. breed <f Jt Q |"
opruimingsprijs 1 ̂ T^7Wy "

Manou bankstel
3-1-1 met softlederen kuipkussens
+ manou elementenwand M /\Q/
éénmalig korting van ^T \J /O

Elementenwand
2.55 mtr breed, bali bruin van 2498,-
éénmalig «| Q^C
uw voordeel 653,- 1 O^TWf ""

Royale hoekkombinatie
romp: tropisch hart hout koudschuim vul-
ling, draion velours kus-
sens van 41 50,- OQdK
koopje bO*7Wf™

COUPON NEIM TAPIJT MET KORTINGEN TOT 70%

Eiken 1.45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
OPRUIMINGS
PRIJS 1398,-

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TELEFOON 05752-1514

De best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank!
Maar dan wel met een
ideale reisverzekering.
Dan weet u zeker
dat als u schade krijgt,
de afwikkeling in
vertrouwde handen is!

Rabobank "Vorden"
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Telefoon 05752-1888.

Zon-
wering

Terrasschermen type 65/110 compleet met slingerstangbediening naar keuze
met rood of oranje doek, uitval 250 cm.
300 breed 777,-; 400 breed 908,-;
500 breed 1038,-; 600 breed 1168,-.
Prijzen gelden tot en met 29 juni. Andere doekkleuren tegen kleine meerprijs
mogelijk. Dus voor al uw zonweringen naar:

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Tafelkleden
handweef 1 40 x 1 70 cm
nu

Tafelkleden
smyrna 1 35 x 1 65 cm
van 1 98,- nu voor

49,95

149,-
Donzen dekbedden
nu 10% korting
Draion dekens
1 persoons slechts

Dekens + spreien
wollen alle maten nu

49,-

1 0% korting

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Ruim 40002 toonzaal.

EIBERGEN-LAAGTE 16

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

SABO
grasmaaiers

een klasse
apart

Uitzonderlijk goede kwaliteit, voor jarenlang
tuinplezier.

SABO gazonmaaiers zijn uitgerust met het
Turbo Star Systeem.

Dit unieke systeem geeft een nog betere
maaikwaliteit en bijzonder goede opname van het
gemaaide gras en zelfs natte herfstbladeren.

Een ruime keuze uit diverse modellen.

Kom eens kijken en ontdek dat betere kwaliteit
wel degelijk bestaat.

Zutphenseweg15
Vorden -tel. 1261

'BU WELKOOP*
SLAAGTU

ALTUD VOOR
DE TUIN

Welkoop heeft weer aantrekkelijke
aanbiedingen voor uw huis en tuin.
Zulke aantrekkelijke buitenkansen zijn 't, daar blijft
vast niemand voor binnen.

TUINSLANG-
/ebra, geel/zwart. '/,".

Rol van 25 meter.

THERMOMETER-
/Avartc, kunststof
terras thermometer.

50 Lengte 480 mm.
Eö

_m

2£50 19,50 Z.75
PLASTIC

TUINKLOMPEN
l)e/e /warte tuinklomp is

bijzonder soepel; met anti-
slipzool, olie- en /uurbestendig.

Gemakkelijk
schoon te maken.
De speciale nylon
voering houdt de
voeten koel.
Verkrijgbaar in de
maten 37 t/m 47.

VOEGENREINIGER
Voor het snel
verwijderen van
onkruid tussen
de tegels.
Met kunststot
handgreep.

1150 7,50
REGENTON

Kleur groen,
kompleet met
kraan en
deksel, inhoud
168 liter.

SLANGENWAGEN
Knauthe%40,

geschikt voor 60
meter tuinslang

• • • • " of 40 meter
tuinslang

75r Z2£OT 50,75
IVij/cn /ijn inkl. \ïl\\. Levering /olang de \oonaad strekt. Aktie geldig l/m 29 juni 1985.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 38, tel. 1441.

V m: De Grote Groene Vak winkel

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

Wat is de oplossing
voor dit probleem?
Welnu, scherm de ramen af. Isoleer de
ramen. Daarvoor bestaan er juist

Holtslag's rolluiken
Deze zijn uitgerust met alle eigenschappen,
die warmte bjnnenshuis houden, en zomers
buitenshuis.

In de winter leveren de Holtslag-rolluiken U een berekende besparing op
van ca. 25% van de stookkosten. Moet U eens uittellen. Bovendien,
ramen voorzien van een Holtslag-rolluik beschermen automatisch elke
dag en nacht, jaar in jaar uit tegen inbraak (in deze tijd geen overbodige
luxe). U kunt ons dag en nacht bereiken:

HOLTSLAG - RUURLO
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 20 juni 1985
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Torenfonds-comité komt
huis aan huis voor bijdrage
In de week van 24 tot 29 juni gaan 89 collectanten op pad door de gehele gemeente Vorden om
van alle inwoners een bijdrage te vragen voor de restauratie van de Kranenburgse kerktoren.
Voor deze grootse inzameling is door het gemeentebestuur van Vorden toestemming verleend.
Alle collectanten komen huis aan huis met een open lijst, welke lijst is voorzien van de stempels
van zowel de gemeente Vorden alswel de kerk.
Zaterdag 29 juni in de middaguren zal de balans van de inzameling worden opgemaakt. In alle
kerken van Vorden kan de zondag daarop de uitslag van de inzameling worden medegedeeld.

De commissie hoopt natuurlijk op
een goed resultaat. Hoopvol ook
kijkt de commissie uit naar de bij-
dragen van de jongeren. Immers
vooral zij zullen nog lang de toren
van de Sint Antoniuskerk passe-
ren.
Uiteraard worden ook betaalkaar-
ten en cheques geaccepteerd.

Drie/vijfde van de
benodigde gelden is binnen
Op 12 juni j.1. was op de speciale
torenfonds-rekening de zestig mil-
le overschreden. Om precies te
zijn was aan bijdragen, schenkin-
gen, uit aktiviteiten van verenigin-
gen, collekten, houtverkoop, ver-
jaardagsbijdragen binnen een be-
drag van f 60.759,58. Drie/vijfde
van de benodigde honderd dui-
zend gulden is dus binnen.
Inmiddels is men gestart met de
opzet van een grote fancy-fair. De-
ze zal worden gehouden op zon-
dag 11 augustus in en om de Kra-
nenburgse school. Een ieder die
wat wil afstaan aan deze fancy-fair,
het geeft niet wat het is, mits bruik-
baar, van kinderspeelgoed tot lees-
boeken, gebruiksvoorwerpen, al of

niet antiek, slachtkippen, oude
theebussen, het geeft niet wat, kan
hiervoor terecht bij voorzitter H.
Wiggers of secretaris J.A. Over-
beek.

Toren volgende maand
in de steigers
De restauratie-werkzaamheden
zijn inmiddels gegund aan het aan-
nemingsbedrijf Hendriks-Door-
nenburg B.V. te Doornenburg.
Men verwacht deze week de aan-
voer van het steigermateriaal. Met
de steigerbouw, een hele klus, zal
dan begin juli worden begonnen.
Zoals we al eerder schreven wor-
den de totale kosten af f 262.000,-
voor een gedeelte gedekt door sub-

sidies. Het rijk neemt 40% voor
haar rekening, de provincie 10°/oen
ook de gemeente Vorden subsi-
dieert 10°/a Voor het R.IC Kerkbe-
stuur blijft dan een bedrag van
f 102.000,-.
De torenfonds-commissie en de
parochianen zijn reeds blij met het
tot nog toe behaalde resultaat,
maar zijn hoopvol gestemd met
betrekking tot de komende inza-
meling. Burgemeester Vunderink
en pastoor van Zeelst waren beide
bereid in dit blad via een geschre-
ven woord de komende inzame-
ling te ondersteunen.
De Kranenburgse toren, een sie-
raad voor het landschap, moet blij-
ven!

Nog ranker as 'n slanke minaret
En bienao neet van disse eerde,
Opriezend as 'n stenen schietgebed
Bewis de toor'n zien grote weerde.
Zien spitse wis aldeur noa boaven,
Ons ewigheit kump doar vandan
As d'aadse kansen bun t verstoaven
Wie geleuft is doortoch zeker van.
Jammer, dotter met de toor'n wat is
Grondig motte noe erèstoreerd

Moor de kosten bunt neet mis;
Een tonne, geleufik dotter nog mankeert.
De kommissie slot noa druk beroad
Grootschalig a n et kollekteer'n
Volle geven kan gin kwoad,
Moor ok 'n betjen köw waardeer'n.
Alle goeie gevers wodt bedank,
Bie veurboat al bie dissen,
Dan is de toor'n neet langer krank
Zien genezing mag neet missen.

Max Holt

Geschiedenis Christelijke
geloofsgemeenschap Vorden

De christelijke geloofsgemeenschap van Vorden kent een lange ge-
schiedenis. Hpariic Vorden oorspronkelijk by de kerk van Wich-
niond, welke in 801 door Ludger gesticht was, in 1121 is er een eerste
kapel gesticht in Vorden, welke voor 1235 vervangen werd door de
huidige dorpskerk.
Door de perikelen rond de vrijheidsstrijd - 80 jarige oorlog - welke ook
steeds de trekken had van een godsdienststryd is de gemeenschap van
Vorden in het jaar 1600 overgegaan naar de Reformatie.
Niet iedereen was gelukkig met
deze overgang. De groep ging

klandestien door. In 1815 was het
Koninkrijk der Nederlanden opge-

richt met een grondwet, die vrij-
heid van godsdienst in zijn vaandel
had staan. In 1818 schreef past. Du-
sar aan burgemeester J. Gallee, dat
de schuilkerk te klein was voor de
498 parochianen. In 1828 werd
een kerkbestuur opgericht. In
1830 werd aan het Rijk een subsi-
die aangevraagd van f 10.699,- voor
het stichten van een zgn. Water-
staatskerk. Deze werd gebouwd op
de Anthoniekamp. Door de bouw
van deze kerk (1834) kreeg de
buurt een kern en ook een naam:
Kranenburg, nadat in 1825 de
Rijksweg gereed was gekomen.
Deze kerk was blijkbaar te klein
opgezet. Men had ook nog een
schuld van f 6.800,-. Toen de ge-
meenschap in 1855 parochie was
geworden, werd uit de nalaten-
schap van jvr. Judith van Dorth tot
Medler van Wientj esvoort de nieu-
we kerk gesticht. Men nam een
jonge architect in de arm, P. Cuy-
pers uit Roermond, die reeds een
kerk getekend had voor Oeffelt in
Noord-Brabant. Daarna hééft hij
nog een 100 kerken getekend en
nog eens een 100 kerken gerestau-
reerd. Hij werd ook de bouwheer
van bekende stations en het Rijks-
museum in Amsterdam. De bouw
van de kerk in Kranenburg duurde
elfjaar (1856-1867). In de twintiger
jaren is de kerk al eens grondig ge-
repareerd. Door de oorlog was een
nieuwe beurt nodig. In de zestiger
jaren is het dak van de toren gron-
dig hersteld.

Door allerlei invloeden van het
weer, door de milieu-verontreini-
ging en fouten bij de bouw en vroe-
gere reparaties, bleek in de zeven-
tiger jaren een herstel van de mu-
ren, vooral van de toren nodig. De
kerk werd op de monumentenlijst
geplaatst. Reeds in 1977 werd op-
dracht gegeven om een restaura-
tie-plan op te zetten. Het fonds
voor de restauratie van monumen-

ten is al zozeer aangesproken, dat
het nog wel een 10 jaar zou duren
voor Kranenburg in aanmerking
zou komen.
Dank zij een Rijksregeling van
werkverruiming voor werkloze
bouwvakkers kan eerder met dit
werk begonnen worden. Helaas is
de klus te klein voor werk in eigen
regio en dus voor bouwvakkers uit
de streek. We zitten in een poule
met Wehl.

De restauratie is een gespeciali-
seerd werk. Het bedrag is geraamd
op een 262 duizend gulden, waar-
van het Rijk een 40% voor zijn re-
kening neemt. De gemeente Vor-
den zegde 10%toe. De provincie is

binnenkort bereid ook 10% bij te
dragen. Maar dan blijft er nog een
40% voor de parochie over.

Sinds een paar jaar is de parochie
aan het sparen, eerst mondjesmaat
nu steeds royaler. Maar een
f 100.000,- is veel voor een ge-
meenschap van 1400 mensen, ba-
by's incl. Dankzij allerlei akties en
grotere en kleinere giften hopen
we half juni de 60.000,- bereikt te
hebben. Omdat we allerwege ge-
hoord hebben, dat ook niet-paro-
chianen dit monument voor de
toekomst willen behouden en er
hun bijdragen aan willen geven, is
het idee gegroeid om in de gehele
gemeente Vorden een huis-aan-

huis-kollekte te houden, 24-29 ju-
ni a.s. We zijn blij met deze moge-
lijkheid om onze zorgen te verlich-
ten.

Vandaar, dat we langs deze weg
een hartstochtelijk beroep doen op
alle inwoners van Vorden om mid-
dels een bijdrage te tonen dat we
deze kerk, dit monument van Kra-
nenburg voor de toekomst veilig
willen stellen.

Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Namens de
Parochiegemeenschap:
J.A. van Zeelst ofm, pastoor

Torenfonds
Kranenburg

collecteert

HUIS AAN HUIS

van 24 tot 29 juni

Bij voorbaat dank
vwr uw bijdrage

Rabobank: 36.64.176.758
Bank: 86.29.23

Collecte voor een monument
Het gebeurt in onze gemeente niet vaak dat er gecollecteerd wordt voor een monu-
ment. De huis-aan-huiscollecte die van 24 tot 29 juni a.s. gehouden zal worden voor de
restauratie van de kerktoren in Kranenburg is dus wel iets bijzonders. Bijzonder ge-
noeg ook voor mij om te voldoen aan het verzoek van Kranenburgs Belang de inwoners
van Vorden op te roepen aan deze collecte mee te doen.

Let wel, het betreft hier geen kerkelijke collecte. Was het dat wel geweest, dan had het
niet op mijn weg gelegen, noch op die van Kranenburgs Belang daarvoor uw speciale
aandacht te vragen.

Het gaat hier om het behoud van een vooral voor Kranenburg maar ook voor onze ge-
meente al$ geheel beeldbepalend monument, dat voor een belangrijk deel "het ge-
zicht" bepaalt van Kranenburg.
De kerk-is gebouwd omstreeks 1860 door de bekende architect P. Cuypers, die o.a. ook
het Rijksmuseum in Amsterdam heeft ontworpen.
De kerktoren moet dringend gerestaureerd worden, maar de normale susidiemogelijk-
heden schieten op dit moment te kort. Het gaat in totaal om een bedrag van f262.000,-,
waarvan 40%wordt gesubsidieerd door het Rijk, 10%door de gemeente en waarschijn-
lijk nog eens 10% door de provincie.
De R.K. Kerk in Kranenburg tracht door allerlei akties, primair in eigen parochie, het
resterende bedrag bijeen te krijgen.
Voor de eigen Kranenburgse gemeenschap is het een zware taak om zoveel geld op ta-
fel te brengen, vandaar het beroep op alle inwoners van Vorden om daarin bij te dragen.

Ik wil dat beroep graag ondersteunen en de genoemde collecte van
harte in ieders aandacht aanbevelen.

Mr. M. Vunderink,
burgemeester.



Smid Willem Oldenhave smeed kruis
voor Grote Kerk te Apeldoorn

Vorden heeft een J
mannelijke |

wijkverpleegkundige \
Van oudsher was het verplegen een vrouwelijk beroep. Nadat er in de zestiger jaren mannen als broeders
in het ziekenhuis kwamen, zijn ze nu ook al een aantal jaren in dienst bij Kruisverenigingen.
Covert Droste is de naam van de nieuwe wijkverpleegkundige, die de opvolger is van zuster Bargeman-
Jansen. Geboren en getogen in Harbrinkhoek bij Almelo, waar hij eveneens op het platteland woonde.
Niet voor niets koos hij voor Vorden met het gemoedelijke "buitenleven ". Hij hoopt binnen niet al te lan-
ge tijd een woning te betrekken in Vorden.
Covert is enthousiast geworden in de stage van de HBO-V-opleiding. Hij staat dan ook met raad en
daad klaar om de Vordense bevolking te helpen bij ziekte of het verwerken daarvan. Tevens behoort tot
zijn taak, het geven van adviezen betreffende voeding van zuigelingen en kleuters.
Wellicht dat u hem een keer op het consultatieburo ontmoet of dat u hem in Vorden zult zien.

PV de Blauwkras
Lossingsplaats Soissons. Datum Sjuni
1985. Gelost om 7 uur 15. Afstand 368
km. Aantal duiven 234.
1. G. Goedhart; 2. J.W. Bosvelt; 3.
B.H. v. Londen; 4. H. Boesveld; 5. J.W.
Bosvelt; 6. J.A. Eulink; 7. J.A. Eulink;
8. Chr. Kappert; 9. Chr. Kappert; 10.
H. Boesveld.

Willem Oldenhave smid in het buurtschap Delden heeft via de firma Hulshof uit Steenderen opdracht ge- Laatste duif 12.04.23.
kregen een groot kruis te smeden voor de Grote Kerk in Apeldoorn.
Het kruis moet 8 meter hoog worden en heeft een breedte van 2,5 meter. Het is een heel karwei om het ToiUiy Hümiseil
kruis te vervaardigen. Willem Oldenhave vindt het een eer om het kruis te mogen smeden omdat het een
uitdaging vormt vanwege de grote afmetingen.
Als het kruis gesmeed is gaat het naar een schildersbedrijf om van een kleurtje te worden voorzien.

Politie Honden Dressuur dub
P.H.D.C. Vorden
De P.H.D.C. Vorden behaalde binnen de driejaar dat /ij bestaat een
tien-tal certificaaten "Politie Hond I". Reeds enkele van deze honden
doen thans dienst bij de politie en bij de Koninkhjke-landmacht.
Geen gering resultaat, als men bedenkt dat het africhten van politie
honden niet van zelf gaat. Intensieve training is derhalve ook noodza-
kelijk. Weer of geen weer, twee maal per week naar de club aan de
Hamelandweg.

Uiteraard geldt dat eveneens zo voor
de andere deelnemers.
Dus a.s. zondag 23 juni, spanning,
spectaculair stelwerk, topdressuur,
dat alles aan de Hamelandweg in Vor-
den.
Borden met het opschrift K.N.P.V.
wijzen de weg. Men wordt verzocht
zich aan de aanwijzingen die zijn aan-
gebracht te houden. De gemeente
Vorden alsmede de omliggende ter-
reineigenaren en de buurt aan de Ha-
melandweg is de P.H.D.C. Vorden er-
kentelijk voor hun medewerking.

Tonny Harmsen is er zaterdagmiddag
in geslaagd om op het "Delden-cir-
cuit" winnaar te worden van de door
'De G raaf schap rijders' georganiseer-
de motorcross. Tijdens deze cross
werd in de verschillende klassen een
spannende strijd geleverd. Het was de
vierde wedstrijd van dit seizoen.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse A: l. Tonny Harmsen; 2. Tjeerd
Stapelbroek; 3. Gerrit Berendsen.
Klasse B: 1. Marcel Bulten; 2. Jan
Klein Brinke; 3. Joop Weustenenk.
Klasse jeugd 50/80cc: 1. Hans Berend-
sen; 2. Gerben Vruggink; 3. Angelo
Stapelbroek.
Klasse jeugd 125cc: 1. Rob Groot
Tjooitink; 2. Dik Weustenenk; 3. Jan
Dijk.

Tentoonstelling in
Kapel Bronkhorst
Schilderyen van de Haarlemse parag-
nost en paranormaal genezer VVim
Gmelig Meyling /ijn van 15 juni tot en
met 3 november te zien in de oude Ka-
pel van Bronkhorst, het kleinste stadje
van Nederland.

W.H. Gmelig Meyling, die in 1975 is
overleden, was een bijzonder mens.
Naast zijn paragnostische en genezen-
de arbeid, schilderde hij en speelde hij
orgel. Hij schilderde in trance als het
ware volgens opdracht van gene zijde.
Deze manier van werken is als een on-
verklaarbere drang, waar hij nerveus
van werd en waarmee hij niet uit vrije
wil kon ophouden. Op die manier
stond een enorme collectie die over
de hele wereld verspreid is. Voor deze
expositie zijn, in samenwerking met
zijn zoon Dono, een zestiental schil-
derijen uit heel Europa bijeenge-
bracht.
Vanaf zaterdag 15 juni tot en met zon-
dag 3 november 1985 zijn deze schil-
derien dagelijks te bezichtigen in de
uit 1344 stammende Kapel te Bronk-
horst. Het orgelspel van Gmelig Mey-
ling is op banden bewaard gebleven
en tijdens de tentoonstelling te beluis-
teren.

De Doetinchemse Mary Klein Holte
ddraagt aan deze expositie bij met en-
kele droogbloemstukken met bijbe-
horende gedichten uit haar collectie
"Bloeiwijzen".

21 jun i Moonlightswimming
Zwembad 'In de Dennen'

23 jun i Opendag Zwembad
'In de Dennen'

23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
23 juni Politiehonden dressuurwedstrijd

P.H.D.C.
30 jun i HSV de Snoekbaaras, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave 23 juni.
Samenkomst De Herberg

7 ju l i Dansavond in de Herberg
21 j u l i VRTC Zomertocht

8 aug. Deldens Volksfeest
9 aug. Deldens Volksfeest

10 aug. Deldens Volksfeest.
10 aug. Pretty Mark t
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden

De U ig is gratis.

Ontmoetingsdag
Wiljknborch

De hond rekent daarop, evenals zijn
geleider waarvoor africhting een
prachtige hobby is. De twee eerste ja-
ren van het bestaan van de P.H.D.C.
Vorden, heeft de club in het kader van
Koninginnedag demonstraties gege-
ven.
Dit jaar heeft men misschien de hon-
den club gemist in het programma
van de Oranjevereniging (waar overi-
gens een prima band mee bestaat).
Dat komt omdat de P.H.D.C. Vorden

' dit jaar voor het eerst een kringwed-
strijd "Politie Hond I" organiseert en
men zou het bijzonder op prijs stellen
dat hierbij publiek aanwezig zou wil-
len zijn. Men kan dan kennis maken
met een echte wedstrijd, waar terdege
gelet wordt op de puntjes.
Dus een echte politie honden wed-
strijd, met deelname vanuit "De Kring
Gelria" der K.N.P.V.
Er zullen een 8-tal topcombinaties te
zien zijn. De wedstrijd die overigens
wordt gehouden op zondag 23 juni
a.s., zal de gehele dag in beslag ne-
men.
's Morgens met de z.g. gehoorzaam-
heidsproeven, d.w.z. het volgen, aan-
gelijnd en onaangelijnd, het volgen
naast de fiets, dit volgen geschiedt vol-
gens een vast patroon, 3 min liggen
van de hond, het weigeren van aange-
boden voedsel. Een drietal spring oe-
feningen en een vrije sprong over een
haag van plm. l mtr., een klimsprong

joytr eer schutting van l .80 mtr. hoog
en ie z.g. breedte sprong overeen kuil
van 2.25 meter breed.
Op het volgterrein en bij de springoe-
feningen zal voedsel liggen, de hond
dient ook daar vanaf te blijven. Er zal
ook worden gerevierd (speuren) naar
een stoel die zich in het bos bevind,
evenals een verdacht persoon (de pak-
werker). De hond dient deze dan aan
te blaffen.

Het middagprogramma, zal in het te-
ken staan van het spectaculaire "Stel-
werk", dat wil zeggen, het tot staan
brengen van een man die zich met een
stok verweerd, gevolgd door het op
transport stellen van de verdachte
(pakwerker). Deze oefening wordt ge-
volgd door het tot staan brengen van
een verdachte die met een pistool, in
de richting van de achtervolgende
hond schiet. Ook zal de verdachte met
een fiets proberen te vluchten, doch
men zal zien, dat de hond eenmaal in-
gezet ook deze voortvluchtige man tot
staan zal brengen.

De gehele wedstrijd staat onder au-
spiën van de Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging de K.N.P.V.
Alle oefeningen of proeven, worden
uitgevoerd volgens de reglementen
en richtlijnen van de K.N.P.V.
Het geheel zal worden beoordeeld
door een drietal K.N.P.V. keurmees-
ters en men zal zien dat het er officieel
naar toe gaat.
Het z.g. "Stelwerk" zal worden voor-
zien van commentaar, zodat het pu-
bliek de wedstrijd en de verschillende
oefeningen goed kan volgen.
De P.H.D.C. heeft ook zelf deelne-
mers aan de wedstrijd, n.l. Toon Wes-
selink met zijn Mechelse Herder
"Brenda", Jos te Brake met zijn Me-
chelse Herder "Kastor" en Gerrit
Koerselman met zijn Mechelse Her-
der "Carlo".
Alle drie honden zijn in het bezit van
het certificaat politiehond I. Zij zullen
proberen om de Vordense Club zo
hoog mogelijk te laten eindigen.
Of dat zal lukken, dat is vooraf moei-
lijk te bepalen, dat hangt van vele fac-
toren af. Honden blijven dieren en
ook zij kunnen evenals hun geleiders
trouwens, gewoon een slechte dag
hebben.

GezierWet succes van de voorgaande
keer is een commissie in het buurt-
schap de Wildenborch bezig om de
laatste hand aan de voorbereidingen
te leggen voor een zogenaamde ont-
moetingsdag die zaterdag 22 juni in de
Kapel in het buurtschap gehouden zal
worden.
De opzet van het geheel is dat mensen
die vroeger in de Wildenborch heb-
ben gewoond weer een dag in de oude
vertrouwde omgeving terugkeren om
daar een gezellige dag met de huidige
bewoners door te brengen.
De ontvangst is 's morgens gepland,
met aansluitend een koffietafel en een
gezellige middag. De organisatoren
verwachten dat er voor deze ontmoe-
tingsdag weer veel belangstelling zal
bestaan.

Vrouwenclub op stap
Een en veertig dames van de Vrou-
wenclub Medler gingen afgelopen
donderdag met de touringcar een dag-
je uit. Allereerst werd in Losser de
grote slaatjes-fabriek van Joma be-
zocht. De directie verwelkomde de
dames met koffie en vóór het vertrek
met een hapje en een drankje. Vervol-
gens werd koers gezet naar Giet-
hoorn, waar een rondvaart werd ge-
maakt over de plassen. Ook in Stap-
horst werd nog even gekeken, waarna
in l lal bij zaal De Bok tot slot werd ge-
dineerd. De dames vonden het een
mooie afsluiting van het achterliggen-
de verenigingsjaar.

Huisvuil in bos
Op een parkeerplaats bij de Wilden-
borchseweg trof de Rijkspolitie een
grote hoeveelheid huisvuil aan. Via
gevonden adreskaarten hoopt de
Rijkspolitie de dader te achterhalen.

Verlegging veld 3 Ratti
Afgelopen maandag is de Coop.
Werktuigenvereniging "Medo" be-
gonnen met de werkzaamheden met
betrekking tot de verlegging van het
derde veld. Dit veld komt nu geheel
haaks op de Eikenlaan te liggen. Een
en ander was nodig in verband met de
voorgenomen bouw van de nieuwe
basisschool.

Na 42 jaar weerzien in Polen
Na zeer veel problenWn en urenlange vertraging aan de Poolse grens, dit keer een klein primitief grens-
station omdat de grote grensovergang Frankfort aan de Oder wegens werkzaamheden aan de brug was
afgesloten, hebben wij toch ons doel bereikt: het plaatsje Dzierzbin Woj Kalisz. Waarom dit kleine
dorpje?
In de oorlogsjaren 40-45 werd ik na-
melijk met 2 Polen, 2 Fransen, l Rus
en 2 Hollanders op een boerderij in
Duitsland te werk gesteld. Een van de
Polen was Jozef Muzurkiewicz. Hij
was als een vader voor mij. Ik was na-
melijk pas 16 jaar oud toen ik in Arn-
hem werd opgepakt en naar Duitsland
werd getransporteerd.

Jozef wees mij vele malen op de geva-
ren en risico's die ik liep door mijn op-
standige gedrag. Kortom het was een
fijne vent. Al die 5 jaren dat wij goede-
ren naar Polen transporteren, heb ik
naar Jozef gezocht en eindelijk zijn
adres kunnen achterhalen. Na een
reaktie op onze Kerst en Nieuwjaars-
wens is de ontmoeting tot stand geko-
men.
Hij woont in dit kleine dorp en via cor-
respondentie heb ik verzocht een
commissie samen te stellen voor de
verdeling van de goederen waarmee
wij in aantocht waren. Hij heeft mij
dan ook zo gelukkig gemaakt, dat dit
alles goed tot stand is gekomen. De
ontmoeting was voor ons beiden zeer
emotioneel. Jozef, inmiddels 76 jaar,
kon maar niet geloven dat wij elkaar in
Polen hebben teruggevonden. Alle
oude herinneringen werden opge-
haald. Hij vond het ongelooflijk dat
juist wij zijn dorp kwamen helpen, een
groter geluk kon hij niet verwachten.
Jozef woont in een heel klein huis.
Het dorpje, dat gelegen is in een
prachtig natuurgebied - te vergelijken
met onze Achterhoek - is zeer arm.

Alleen de notabelen van het dorp heb-
ben een auto, gas en stromend water.
Bijna de gehele bevolking haalt water
uit putten. Maar mochten die bevroren
of verdroogd zijn, dan moeten de inwo-
ners 8 km verderop water halen aan een
bron. Wel beschikken velen over een
stukje land waarop ze het een en ander
kunnen verbouwen voor eigen behoefte.

Ook wordt hier en daar "verstopt" een
varken gehouden voor de slacht, echter
met alle risico 's die hieraan verbonden
zijn. Dat is dan hun enige luxe, want
verder leven de mensen zeer primitief.

De vreugde was dan ook met geen
pen te beschrijven toen wij onze over-
volle camper gingen uitladen. Ook het
uitstallen van de goederen ging heel
primitief, gewoon in de woning en
schuur van Jozef.

Want in het dorpje was verder geen
zaaltje of iets dergelijks aanwezig.
Voor het eerst tijdens al die transpor-
ten hebben wij het verdelen mogen
meebeleven. De verdeling gebeurde
onder toezicht van de burgemeester,
de pastoor en de dokter. Na veel ge-
drang werden de mensen wat rustiger
zodat er uiteindelijk per gezin kon
worden uitgedeeld. Voor iedereen
was er wel iets passends en een klei-
nigheid aan levensmiddelen. Dit was
een ontroerend gebeuren, om nooit
meer te vergeten. En Jozef straalde
over zijn hele gezicht.

Hij heeft ons gevraagd de dank van de
gehele bevolking van /.ijn dorpje over te
brengen, voor de vele goede gaven,
vooral voor de zeer mooie goederen en
sportkleding die «ij via de verschillende
ruilboetieks uit onder andere Laren,
Lochem en Ruurlo mochten ontvangen
en voor de grote hoeveelheid kledings-
stukken uit Vorden. Een betere be-
stemming hadden deze goederen niet
kunnen krijgen.
Ook een woord van dank aan een aantal
winkeliers in Ruurlo en kooplieden van
de Ruurlose weekmarkt die bijzonder
spontaan reageerden. Zy hebben er-
voor gezorgd, dat wy naast onze beperk-
te inkomen vanwege het grote financië-
le tekort, toch nog flink wat levensmid-
delen, citrusvruchten, versnaperingen,
nylons enz. hebben kunnen meenemen.

Namens de bevolking onze oprechte
dank. Het handjevol medicamenten was
een godsgeschenk. De enige arts in het
dorp heeft deze büj in ontvangst geno-
men. Ook de naaimachine kreeg een
goede bestemming en werd met grote
dank aanvaard.

Helaas kunnen we niet alle indrukken
op papier zetten. Het is echter een feit
dat de kleine buitenliggende dorpen
meer armoede lijden dan de grotere
plaatsen. Van hulpakties vanuit het
westen blijven deze dorpen dan ook
vaak verstoten.
Wij denken er dan ook over, in tegen-
stelling tot ons vorige bericht, de an-
dere helft van de goederen straks niet
naar Lwasin te brengen (waar overi-
gens inmiddels een transport uit Gro-
ningen is gearriveerd), maar naar een
ander klein vergeten dorp.

Hij thuiskomst in Ruurlo werden we Mij
verrast, want inmiddels is op de Bonds-
spaarbank, op het banknummer "Hulp
Polen" 92.36.30.600 100 gulden bin-
nengekomen van een goede gever uit
Vorden en een privégift uit Ruurlo. On-
ze hartelijk».' dank! Wij hopen dat dit
een goede opening is waardoor de vol-
gende zending (half augustus) naar Po-
len mogelijk wordt gemaakt.
De grootste onkostenposten /ijn nog
steeds de verplichte verblijfkosten die
voldaan moeten worden voor het ver-
krijgen van een visum, de aanschaf van
levensmiddelen en van medicijnen.
Daarom ontkomen wy er niet aan om
nogmaals een beroep op uw aller mede-
werking te doen, om zo toch alle goede-
ren, door u geschonken aan de arme
Poolse bevolking, te bezorgen en de
mensen een beetje gelukkig te maken.

Wil en Wim Wilbrink
Ruurlo.

Ook wy vinden dat dit werk verricht
door het echtpaar Wilbrink gesteund
dient te worden, al is het op kleine
schaal, juist op deze wyze kunnen vele
arme mensen geholpen worden. Hebt u
kleding, schoeisel of iets dergelijks dan
kunt u deze inleveren aan ons adres,
Drukkery Weevers, Nieuwstad 12, tel.
1404 in Vorden. Dit geldt alleen voor
Vorden en omgeving, wy zorgen dan dat
alles hij de familie Wilbrink terecht
komt. Vaak hebben mensen vele spul-
letjes over, zonder te weten waar men er
mee heen moet, het is een kleine moei-
te, bezorg het en u maakt vele Poolse
mensen gelukkig.



met
Televisie

reparaties
— - direct

i (• naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

FABRIEKS

Onderhoud waarin
Oldenhave is gespeciali-
seerd.
Voor het reviseren van ma-
chines, installatiewerk, alle
soorten laswerk, etc. staan
wij dag- en nacht paraat
(ook in het weekend).
Alles bij één bedrijf, dus
snel, efficiënt en concur-
rerend in prijs.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
iNnn^TRiEWEr, 5 VORDEN TEL05752 3*25

Te koop: Alpenkreuzer
vouwwagen. Type SR-78
i.z.g.st. met kuipgrondzeil, re-
serve wiel, luifel, imperial, 3
pits rvs gasstel, is zo te gebrui-
ken en staat volledig klaar.
Tel. 05753-2379.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEMKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: alle soorten kool-
planten, prei, sla, selderij
en peterselieplanten, to-
matenplanten, bieslook-
pollen, jonge konijntjes,
kleurdwergjes en pool-
tjes.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Telefoon 05752-1498.

Te koop: witte trouwjurk
maat 38/40.
Tel. 05752-1745.
Bellen na 17.00 uur.

Te koop: een zeer goede elec-
trische motorgazonmaaier.
Qualcast met wals en ijzeren
vangbak. Pas geslepen en 2
meisjesfietsen 24 en 26
wielen.
Telefoo;-05754-329.

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen VQOI ;ougpre.i
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

WONINGAANPASSING
MINDER VALIDEN

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 21 juni a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.)
tel. 05753-1975

Speciale aanbieding
ten Cate ondergoed o.a.
Dames badstof slips O n m
4 stuks b U f

Sertif orm bedrukt O fl
3 stuks ...................................................... £.Uf

Kinderondergoed O Cfl
alle voorradige per stuk bf«JU

HAAST U WANT OP = OP.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

2 Krop sla 0,85
1 Komkommer 0,85
Kersen 500 gram 3,98
Bananen iuio... 1,85

BRUNEKREEFT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Martens
Httdi dotllrtffrndl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Huidverzorging

Anya Holland
gedipt, schoonheidssp.,

Stivas A + B,
kernlidANBOS

Nieuwstad 5 - Vorden
Ruurloseweg 46

Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3279

(Behandeling
op afspraak).

Nu bij Hissink Audio Video Speciale aanbiedingen in

I.T.T. kleuren t.v.
66 cm grootbeeld, afstands-
bediening + teletekst nu slechts

I.T.T. kleuren t.v.
56 cm + afstandsbediening
+ teletekst nu slechts

1698,-

1598,-
Op deze kleuren t.v.'s onze 2 jaar volledige garantie.

Hissink Audio Video
Burg. Galleestraat 23, Vorden.
Telefoon 05752-1789.

U zoekt gewoon eens wat „anders "om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap.
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende " gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:

Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,

Vorden. Tel. 05752-1519.

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

Installatiebedrijf

W.A. Klein Lebbink
Baakseweg 11 - 7234 SJ WICHMOND.
Handel in radio, televisie, huishoudelijke, textiel en
sanitaire artikelen. Aanleg van elektrische-,
loodgieters-, gas- en C.V.-installaties.

Wegens een reorganisatie in ons
bedrijf houden we deze zomer
gedurende 2 periodes een grandioze

OPRUIMING
van allerhande winkelartikelen.

In de eerste periode op allezomerartikelen zoals:
huishoudtextiel; ondergoed (Ten Cate);
nachtkleding; bonnetere (T-shirts, broe-
ken); electra kleinhuishoudelijk; glas en
aardewerk.

van 17 t/m 22 juni 10% korting
24 t/m 29 juni 25% korting
1 t/m 6 juli 50% korting.

DE VALEWEIDE

24 Vlijtig Mesjes
32 Afrikanen
Gemengd boeket
Alle soorten winterkoolplanten
3 Prachtige Geraniums 4 kleuren

12,50
12,50
4,75

8,-

Probeert u deze week onze
leverworst eens.

Zowel de boerenleven/vorst als de
fijne leverworst uit onze

eigen worstmakerij. Lekker op brood of
's avonds bij de borrel.

Jan en Nel Rodenburg
en medewerksters.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag-vrij'laa-zaterdag
Karbonades

5 halen 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag dinsdag

Verse worst
kilo 6,95

Boeren leverworst

2.25250 gr.

Fijne leverworst jBWÎ ^B M^%. • ,

195/AANBIEDING

Speklappen

7,25kilo

SPECIALITEIT

UIT DE WANDKOELING

HAMBURGERS
6 halen

4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTDAG

kilo

H.O.H. Gehakt

6,95

Komkommersalade
1.95150 gram

Rundergehakt
kilo

Stroganoff gehakt

gekruid kilo 7,95
Openingstijden: ma. di. do. 8.30-18.00 uur/wo. 8.30-12.30 uur/vr. 8.30-21.00 uur/

za. 8.30-16.00 uur/alle dagen gesloten van 12.30-13.30 uur

slagerij jan rodenburg
l DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Supercomfortabcle sandalct niet een ouclerwets-degclijkc

'Califoniia'-maakwijzc, een zacht leren voetbecl

en een soepel verende zool.

Pijnlijke voeten zijn vrijwel

uitgesloten.

De leren banden zijn

modieus geplisseerd.

8995
/

mfclissa

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

VOLOP STEEN, STOAL EN SENTIMENT
met

NORMAAL
OP VRIJDAG 28 JUNI
OM 20.00 UUR VOOR HET 9e JAAR IN

FEESTTENT JEUGDSOOS FLOPHOUSE, TOLDIJK

VOORVERKOOP A F 15,- BIJ:

-JEUGDSOOS FLOPHOUSE
- CAFÉ SESINK, BAAK
- CAFÉ „DE ZWAAN", HENGELO.

- PLATENSHOP SUTTERLAND, DOETINCHEM
- CAFÉ „DE ENGEL", STEENDEREN
- CAFÉ „T WINKELTJE", ZUTPHEN.

Hl

Koopt u ook brood,
bij de bakker die het ZELF maakt

Ja hoor! U proeft wel degelijk het verschil.

Zo uit de oven in de winkel, verser kan niet.

WEEKEND-REKLAME:

Aardbeienvlaaitjes
verse 5 halen

Krente of rozijnenbrood
van 4,10 voor

4 betalen

3,25

WARME BAKKER OPLAAT
Bakt het voor U. Telefoon 05752-1373.



Weinig uitvallers
avondvierdaagse
Getooid met prachtige bossen bloe-
men maakten de deelnemers aan de
Avondvierdaagse te Vorden donder-
dagavond een fleurige intocht.
Het was voor het eerst in de achttien
levensjaren van de door de gymnas-
tiekver. "Sparta" georganiseerde
avondvierdaagse dat de intocht op
een donderdag werd gehouden. Dit
om ook deelnemers die werkzaam
zijn bij de plaatselijke middenstand de
intocht te kunnen laten meemaken.
Andere jaren met een intocht op za-
terdagmiddag of vrijdagavond viel de-
ze categorie in verband met de werk-
zaamheden vaak buiten de boot.
Ondanks het feit dat de zon het dit jaar
liet afweten was het afgelopen dagen
aangenaam wandelen, waarbij weer
heel wat van het natuurschoon in de
Vordense dreven te genieten viel. Uit-
vallers waren er slechts weinig. In to-
taal gaven drie wandelaars de pijp
vroegtijdig aan Maarten. In totaal lie-
pen 665 wandelaars de tocht uit.
De intocht was dit jaar gepland vanaf
het schoolplein van de bijzondere
school Het Hoge. Hier sprak de voor-

zitter van "Sparta" de heer O. Wempe
een dankwoord, waarbij hij alle mede-
werkenden en deelnemers kompli-
menteerde met deze geslaagde
Avondvierdaagse.
Daarna vertrok het gezelschap met
medewerking van de beide plaatselij-
ke muziek verenigingen "Concordia"
en "Sursum Corda" en de drumband
van D.W.G. uit Zutphen naar het
schoolplein van de openbare lagere
dorpsschool, waar de stoet werd ont-
bonden. De intocht op zich werd door
vele honderden toeschouwers gade-
geslagen.

Regen was enige
spelbreker op
Ratti-tournooi
Het laatste weekend van het "Drie-
weekenden-tournooi '85" is organisa-
torisch vlekkeloos verlopen. Lieten de
weergoden zich op zaterdag van een
vrij gunstige kant zien, terwijl zondag-
morgen aanvankelijk het zonnetje
scheen, later op de dag vielen er ette-
lijke buien. De laatste finalepartijen
echter werden door de elftallen in on-
derling overleg vroegtijdig beëindigd

toen de velden blank kwamen te
staan.
Zaterdag traden zestien elftallen in
het veld. Sportclub Ambon eiste aan
het eind van de dag de hoogste eer op.
Zondag kwamen - traditioneel - de da-
mes binnen de lijnen. Twaalf dames-
elftallen streden toen om de eer. Als
poule-winnaars kamen naar voren
Dierense Boys, Rietmolen, Voorst en
de dames van Ratti-2.
In de kruisfinales rekende Dierense
Boys gedecideerd af met Rietmolen
(6-0), terwijl Ratti met 1-0 Voorst de
baas bleef. In de slot-finale was de
stand 2-0 in het voordeel van Dierense
Boys toen de wedstrijd om bovenge-
noemde reden werd afgebroken.
Eindstand: 1. Dierense Boys; 2. Ratti
2; 3. Rietmolen en 4. Voorst.
De fair-play-cup mochten de dames
van Ratti l in ontvangst nemen, ter-
wijl de Mevr. Berendsen-wissel-cup
voor een jaar in de prijzenkast van
Dierense Boys mag staan. Mevrouw
Berendsen (zaterdagavond nog te
zien in Achter het Nieuws) reikte de
bekers uit.
Voorzitter Hulsebos dankte na afloop
de nieuwe tournooicommissie voor
de vele verrichte werkzaamheden.
Ook scheidsrechters en EHBO betrok

Zomerse aanbiedingen
Dames
Japonnen v.a. 49,-
Blazers en jacks v.a 49,-
Rokken v a 59,-
Blouses v a 29,-
Pantalons v.a. 39,-
Shorts 35,50

Heren
Jacks v.a. 69,-
Pantalonsva 69,
Polo's 39,- en 45,
Bodywarmers van 69 nu 39,
Zomerkolberts 98,
Ruitjes pantalons

Modecentrum

85,-

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

Kinderjacks met koningen tot 30 gulden
in Emanuelle mode. Fantas, polo's en vestennta

nu 'n Botavus fiets en maak kans op

DIEBATAVUS FIETS-VOOR-NIETS
...of op iets b/j de fiets

onder tot Ml2*
Fa. R. Zweverink

lekink 8 - Hengelo Gld.

arnvus

Café „'t Zwaantje"
Hengeloseweg 14 - Vorden.

Altijd goed
en toch niet duur.

CONTACT
goed en graag gelezen

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Een goede

muziek- en
dansstudie

is een
levensbesteding!

Inlichtingen over

aanmeldingen:

05750-15350

STICHTING
MUZIEKSCHOOL
REGIO ZUTPHEN

hij in zijn dankwoord. Een bloemetje
had hij meegebracht voor Denise Us-
seldijk, die alle zes tournooidagen
onafgebroken voor koffie en drankjes
had gezorgd.

Rode Kruis collecte
zeer geslaagd
De jaarlijkse collecte van het Rode
Kruis heeft te Vorden het mooie resul-
taat opgebracht van f 9.819,60. Het
Rode Kruis is voor de uitvoering van
haar belangrijke taak uisluitend af-
hankelijk van de jaarlijkse collecte en
haar vaste donaties.
Het is dan ook hartverwarmend dat de
Vordense bevolking zo spontaan op
de actie heeft gereageerd.
Het mag niet onvermeld blijven dat
ook het Vordense bedrijfsleven dit
jaar weer op overweldigende wijze
aan de actie heeft bijgedragen. Alle
gevers, collectanten en allen die heb-
ben meegewerkt aan de inzamelings-
actie; HARTELIJK DANK!

Avondwandeling
Medler
De Oranje-commissie Medler-Tol or-
ganiseert a.s. zaterdagavond weer de
bekende avondwandeling door de
bossen van de landgoederen De
Wiersse, 't Medler en Het Onstein. De
start is bij café "Het Wapen van Med-
ler". Deze avondwandeling gaat altijd
een week vooraf aan het Medler-feest,
hetwelk in het laatste weekend van ju-
ni voor de zestigste maal wordt ge-
houden.

Ronde
van de Achterhoek
De ronde van de Achterhoek kwam
ook door de gemeente Vorden. Via
Baakseweg, Horsterkamp ging het
door de Dorpsstraat, alwaar nog een
premie-sprintje werd aangetrokken.
Via de Schuttestraat trok de wielerca-
ravaan naar Hengelo.

Jong Gelre
naar Giethoorn
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat zondag 23 juni een dagje "punte-
ren" in Giethoorn. Men vertrek vanaf
het Dorpscentrum. Opgave is moge-
lijk bij Els Abbink, tel. 1528; Ina
Broekgaarden,tel. 1605;JanHendrik-
sen, tel. 6764.

Pretty Markt
De jaarlijkse Pretty Markt, die de Vor-
dense zwem- en poloclub altijd orga-
niseert, zal dit jaar gehouden worden
op zaterdag 10 augustus. De zwem-
club heeft de inkomsten uit deze
markt onder meer nodig om 's winters
de huur van het zwembad te kunnen
betalen.

Zaterdag 22 juni rijdt men
door het dorp om de spullen op te ha-
len. Ook kan men de heer Karmiggelt
(tel. 2407) bellen voor een afspraak.

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

s Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Algemene Vergadering
de Rabobank
te Vorden

De Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Vorden" B.A.
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene vergade-
ring die gehouden wordt op maandag 24 juni 1985 om 20.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1984
• Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmede de jaarrekening 1984 liggen vanaf heden op het hoofd-
kantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank O

10 verschillende soorten
Café-Restaurant

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

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Dieselolie bestellen!

G. WEULEN KRANENBARG
EN ZN B.V.
Ruurloseweg 45-47 - Vorden
Telefoon 05752-1217 of 1811.

Te huur: in de bosrijke omge-
ving van Breda een bunga-
low met 3 slp.k. en terras. En-
kele minuten van de Efteling,
Biesbosch en Béekse bergen.
Periode 21-7 t/m 11-8.
Per week f 300,-. 2 weken
f 525,- incl. gas + electra.
Inl.: H. Baakman,
Telefoon 01626-4557.

DIERENPENSION

'De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:
Dierentehuis "De Bronsber-
gen", Bronsbergen 10, Warns-
veld. Tel. 05750-20934.

Te koop: maaimachientje
gereviceerd en geslepen
f 45,- + een naaimachien-
tje.
Telefoon 05752-2269.

Te koop: Gr. Y. beren.
D. Lettink, Lieferinkweg 1
Vorden. Tel. 05753-1526

Te koop:

Weckflessen alle maten
Ronde gaskachel
Hout of kolenkachel
Electrisch fornuis
Kacheltje voor gasfles
Wasemkap
Campingbed
Stalen ledikant 2 pers. +
2 stoelen, tafeltje, nacht-
kastje.
2 houten hokken.

Almenseweg 54,
's avonds na 18.00 uur.
Telefoon 05752-1687.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Spoorbiels v.a. 12,50. Gecreoso-
teerde palen 160 x 8 per stuk 4,-
Diverse maten.

G. WEULEN KRANENBARG
EN ZN B.V.
Ruurloseweg 45-47 - Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811.

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

Te koop: mooi potkacheltje
voor alle doeleinden.
Telefoon 05752-2269.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk


