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Avondoriëntatie-
wandeling trok veel
deelnemers
Acht en negentig deelnemers hadden
ingeschreven voor de door de com-
missie Medlertol-feesten georgani-
seerde avondoriëntatie-wandeling.
De tocht voerde door de gebieden van

de landgoederen 't Medler en Het On-
stein.
Tijdens de route kregen de deelne-
mers diverse vragen voorgelegd.
Daarbij bleek dat menigeen de ver-
schillen tussen beuken-, am-eiken-,
berken-, essen- en kersenhout niet
kon onderscheiden. Ook tussen den-
appels en parappels bestaat een groot
verschil. De lengte van de wandeling
bedroeg 7,3 kilomter.

Na afloop reikte voorzitter G.J. Hen-
driksen de prijzen uit. De groep van
Henriet Fokkink verwierf met 26 op-
gelopen strafpunten de eerste prijs.

Groep Joh. Kamperman werd met
drie punten verschil tweede. Groep
Jan Klein Geltink werd derde. Groep
H.J. v.d. Vegte vierde en groep B. Fok-
kink vijfde.

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 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken - Spreekuur wethouder H.A Bog-
cfiëTman: donderdag van Hjöötot 12.00 uur.

1. 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 beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nader
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer N. Groot, Insulinde-
laan 7, voor het verbouwen van een
woning aldaar.
2. Aan de heer L. «Éjerwel, Lindeseweg
28, voor het verbouwen van een wo-
ning aldaar.
3. Aan het bestuur van de stichting
Dorpscentrum, het Wiemelink 8,
voor het veranderen van het Dorps-
centrum aan de Raadhuisstraat 6 al-
hier.

2. Militaire oefeningen.
Op donderdag 5 juli zal er in deze ge-
meente een kaartleesoefening wor-
den gehouden. Er zal geen gebruik
worden gemaakt van losse munitie.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen.

Zoals u al wel gehoord zult hebben
wordt deze week de NAVO lucht-
machtoefening TAM 84 gehouden.

Vorige week hebben wij u hierover in
deze rubriek bericht. Voor de goede
orde herhalen wij het telefoonnum-
mer waar u klachten omtrent geluid-
hinder kunt deponeren: 070-492300.
Dit nummer zal gedurende de perio-
de waarbinnen gevlogen wordt, per-
manent bereikbaar zijn.

3. Subsidieregeling winkelvoorziening
in kleine plattelandskernen.
In verband met de leefbaarheid in
kleine plattelandskernen stelt de
staatssecretaris van Economische Za-
ken financiële middelen beschikbaar
indien de enige winkel in een kern een
breed levensmiddelenassortiment
voert of gaat voeren.

Formulieren voor het doen van een
aanvraag oms subsidie of een verzoek
om uitbetaling alsmede nadere inlich-
tingen omtrent deze regeling kunnen
worden verkregen bij de Stichting
Centraal Bureau Levensmiddelen-
handel (CBL), Frederik Hendriklaan
39, 2582 BS 's-Gravenhage, telefoon-
nummer: 070-543332.

4. Provinciale subsidieregelingen.
De provinciale subsidieregelingen
"kleine landschapselementen" zijn
enigszins verruimd. Thans vallen ook
terreinen met een grote natuur- en
landschappelijke waarde onder deze
regelingen. Nadere informatie hier-
omtrent kunt u verkrijgen bij de pro-
vincie, telefoonnummer 085-599111.

5. Ter visie legging bestemmingsplan en
bouw instruktiekas t.b.v. de landbouw-
school.
Zoals u uit een advertentie elders in
dit blad kunt lezen ligt met ingang van
a.s. vrijdag, gedurende één maand
voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie ter visie het ontwerp-bestem-
mingsplan "Buitengebied 1984,no. 3".

Ten behoeve van de landbouwschool
is het - teneinde het verbrede Pro-
gramma Plantenteelt te kunnen uit-
voeren - noodzakelijk dat er een kas
en enkele ramen platglas kunnen wor-
den gerealiseerd.

Zonder een kas is de uitvoering van de
vakvaardigheidslessen niet mogelijk.
Lessen waarin de leerlingen moeten
stekken, zaaien, verspenen, water ge-
ven, oppotten, kortom alle teelthan-
delingen moeten uitvoeren, behoe-
ven een goede, verwarmde instruktie-
kas, vooral als de lessen in de winter
plaatsvinden.

De omvang van de kas zal 12,8 bij 21
meter bedragen en is verdeeld in drie
ruimten, te weten twee werkruimten
van ca. 95 m2 en een kweekruimte van
ca. 75 m2.

Voor een aantal (teelt)handelingen
zoals:
- kuilen van winterstek,
- teelt van enige één-jarigen;
.- afharden van één-jarigen en stek,
- ingraafoefeningen;
- zomerstek laten bewortelen
is plat glas onmisbaar.
Gedacht wordt aan zo'n 30 ramen, en-
kele bak.

Voor de lokatie van de te realiseren
kas is gekozen voor een terrein ten
zuidwesten van de landbouwschool,
aan het toegangsweggetje naar het
langs de Rondweg gelegen garage-be-
drijf en wel direct ten noorden van dit
bedrijf. Eén en ander zoals op de hier-
na weergegeven afdruk van de plan-
kaart is aangegeven.

Bezwaren tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan kunnen tot 29 juli 1984
schriftelijk worden ingediend bij de
gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Tegelijkertijd ligt ter inzage het ver-
zoek om vergunning van het land- en
tuinbouw- en huishoudonderwijs op
Chr. grondslag te Vorden, voor de
bouw van de gewenste instruktiekas.
Het college van Burgemeester en
wetthouders is voornemens de betref-
fende bouwvergunningen te verle-
nen, vooruitlopende op de bepalingen
van het hiervoor genoemde bestem-
mingsplan. Zulks middel toepassing

van het bepaalde in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet.

Ook tegen dat voornemen bestaat de
mogelijkheid binnen gelijke termijn
schriftelijke bezwaren in te dienen en
wel bij het college van burgemeester
en wethouders.

6. Bebouwing coöperatieterrein.
Zoals u uit publikaties in de pers in-
middels al wel vernomen zult hebben
is het de gemeente Vorden in principe
gelukt het coöperatieterrein (hoek
Stationsweg/Enkweg/Julianalaan)
aan te kopen. De gemeenteraad is in
zijn vergadering van 26 juni een voor-
stel tot aankoop voorgelegd.De beslis-
sing van de raad is ten tijde van het
schrijven van dit stuk nog niet bekend.
Het ligt in de bedoeling op genoemd
terrein woningbouw te realiseren.
Zulks nadat van rijkswege de benodig-
de subs^te is verkregen teneinde dit
te kunrBprealiseren. Het verkrijgen
van die ^ibsidie (de zgn. 80%-bijdra-
ge) voor objecten van dorpsvernieu-
wing is door de gemeente dan ook als
ontbindende voorwaarde aan het
principa^toitract verbonden.

Voor de invulling wordt van gemeen-
tewege gedacht aan
14 woningwet- c.q. premiehuurwo-
ningen;
12 H.V.A.T.-woningen (huisvesting
voor alleenstaanden en tweeper-
soonshuishoudens);
2 premie-koopwoningen (A-premie)
2 premie-koopwoningen (B-premie)

Teneinde woningbouw te kunnen rea-
liseren is ook nog een wijziging van
het bestemmmingsplan, dat thans aan
de betreffende gronden de bestem-
ming "Handel en Nijverheid, klasse
D" geeft, noodzakelijk.

De gemeenteraad heeft daar bij de
vaststelling van het bestemmingsplan
"Vorden-kom 1980" al rekening mee
gehouden n die zin dat aan het colle-
ge van uurgemeester en wethouders
de bevoegdheid is toegekend om
- middels een verkorte procedure, als
bedoeld in artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening - de bestem-
ming te wijzigen in woningbouw.

Zoals u in de advertentie in Contact
van de vorige week hebt kuunnen le-
zen ligt een daarop gebaseerd ont-
werp-bestemmingsplan, genaamd
"Coöperatieterrein 1984" tot 22 juli
a.s. ter inzage. Eventuele bezwaren
kunnen binnen die periode schriftelijk
aan het college van Burgemeester en
wethouders kenbaar worden ge-
maakt.
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Opening
't Lindese Proathoes
Overweldigende belangstelling
Een zee van bloemen, planten en an-
dere cadeaux kreeg het echtpaar
Hulshof-Hermans afgelopen week-
end aangeboden bij de opening van
het café „'t Lindese Proathoes".

Was er vrijdagavond grote belangstel-
Jing van buurtbewoners, zaterdagoch-
tend stonden de talrijke auto's aan
weerszijden van de Lindeseweg ge-
parkeerd. Ook zaterdagmiddag was er
veel belangstelling. Zo zagen we o.m.
het hoofdbestuur van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw, verte-
genwoordigers van de V.V.V., de Lin-
dese Volksfeestcommissie en de
Vrouwenclub Linde.

/

Vorden op tv.
A.s. vrijdagavond zend de K.R.O. tele-
visie een avondvullend programma
uit vanuit Groenlo.
Vanaf plm. 22.30 uur zullen ook opna-
mes getoond worden welke in de regio
gemaakt zijn. Hiervoor is de camera-
ploeg in Vorden geweest, waarbij
vooral de 8 kastelen de aandacht kre-
gen.

Natte intocht
avondvierdaagse
"Het is bijna traditie geworden dat de
intocht van de avondvierdaagse met
veel regen gepaard gaat", aldus luid-
den de afsluitende wooj||n van de
heer O. Wempe, voor^Jr van de
plaatselijke gym vereniging "Sparta"
die deze avondvierdaagse dit jaar voor
de zeventiende keer organiseerde. De
heer Wempe bracht voorts allen dank
voor het slagen van dez^^ndelvier-
daagse. In totaal hebbl^zo'n 680
wandelaars de tocht uitgelopen.
Ondanks de regen was de intocht toch
een feestelijke en fleurige happening.
Talrijke toeschouwers langs de route
en vele bloemen voor de deelnemers.
Onder de aanwezigen onder meer
burgemeester M. Vunderink, die de
regen trotseerde en op het schoolplein
een kijkje kwam nemen.
De wandelaars werden op de laatste
meters door het dorp begeleid door de
beide plaatselijke muziekkorpsen
"Concordia" en "Sursum Corda" en
"Sophia's Lust" uit Ruurlo. Op de laat-
ste avond opnieuw geen uitvallers. De
door de heer van Zeeburg uitgezette
routes ging dit keer helemaal door en
om Vorden heen, waarbij veel van het
natuurschoon kon worden genoten.

A.s. weekend
Medlertol-feesten
De Medlertol-feesten worden a.s. vrij-
dag ingeluid met spelletjes voor de
jeugd van 't Medler en de Kranen-
burg. Des avonds zal de toneelafde-
ling van de groep Jong Gelre het blij-
spel "Vogeltje" voor het voetlicht
brengen. Dat gebeurt in de grote be-
drijfshal van de Coöp. Werktuigenver-
eniging Medo welke door de directie
voor dit doel is afgestaan.
Het Medler-Trio verzorgt na afloop de
dansmuziek.
Zaterdagmiddag om een uur wordt
een aanvang gemaakt met de diverse
volksspelen als vogelschieten, schijf-
en belschieten, dogcarrijden enz.
Het dogcarrijden geschiedt dit jaar
met medewerking van de heren Hen-
drik en Herman Bogchelman.

Burgemeester Vunderink zal voor het
vogelschieten het eerste schot lossen.
Daarna de schutterskoning van vorig
jaar, de heer F. Majee.
Des avonds is om acht uur in café Eij-
kelkamp de prijsuitreiking, waarna in
de hal van Medo op de klanken van
het Madigo Combo wordt gedanst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nieuws uit de kerken
Nu de vakantieperiode is aangebro-
ken zullen vièel Vordenaren op reis

'" gaan. Dat behoeft voor het kerkbe-
zoek niet nadelig te zijn omdat velen
de lege plaatsen zullen gaan vullen.

Mensen uit alle winstreken zullen ho-
penlijk genieten van de prachtige om-
geving van Vorden. Een speciaal wel-
kom voor deze vakantiegangers. Zij,
en alle "thuisblijvers" in Vorden, wor-
den hartelijk uitgenodigd de kerk-
diensten in Vorden bij te wonen. Dit
namens de Rooms Katholieke, de Ge-
reformeerde en de Hervormde kerk.

Voor de tijden waarop de diensten
worden gehouden verwijzen we graag
naar de rubriek "kerkdiensten" in dit
blad. Het oudste kerkgebouw, de Her-
vormde Dorpskerk is te bezichtigen
en wel op dinsdag en woensdag van
10-12 uur en op donderdag van 14-16
uur. Een groep gemeenteleden zorgt
ervoor dat er altijd een gastvrouw of
gastheer aanwezig is die het een en
ander kan vertellen over de kerk.

Wij hopen dat on/.e gasten een fijne
tijd hebben in Vorden en dat /ij uitge-
rust naar lichaam en geest opnieuw
aan hun taak zullen mogen beginnen.
Voor de "thuisblijvers" in Vorden in
de diverse kerken nog de volgende tip.

Kijk eens om u heen in de kerk of u
onbekenden ziet en maak eens een
praatje met hen. Besef dat een kerk
een bijzonder goede ontmoetings-
plaats is waar gastvrijheid erg belang-
rijk is. Door met mensen te praten
die uw kerk komen bezoeken blijven
ze geen "vreemdelingen in Jeruza-
lem", maar worden het broeders en
zusters bij u thuis.

Jeugddienst
Zondag l juli in de Ned. Herv. Kerk.
Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: An-
nemarie Booy uit Utrecht. Thema: Er
is genoeg voor iedereen.
Ja, is dat zo, is er genoeg voor ieder-
een? Tot zondag, in een dienst voor
iedereen, door de jeugd voorbereid.
Laten we het koffie drinken in de
Voorde niet vergeten.

GEBOREN: Carlotte Cruijsen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: T. Toumia en E. Henge-
veld; J.A. Lagerwaard en C.J.M. Leb-
bink; J.A. van Hooijdonk en J.E. Wee-
nink; H. Bruil en C.A.M. Gebbink.
OVERLEDEN: Geen.

Geslaagd
De heer J.G. van der Zande slaagde
aan de H.T.S. te Arnhem als ingenieur
weg- en waterbouwkunde.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l juli 10.00 uur: Jeugddienst
mej. A. Booy, Utrecht.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag l juli 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
30 juni en l juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

TANDARTS
30 juni -l juli J. H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-4357

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 30 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, Tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst,

TAFELTJE DEKJE
Maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juli : mevr. Brandenbarg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

SOUAAL KULTURKKL WHRK
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. 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. 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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE 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.



29 + 30 juni
Oranjefeest
"Medlertol"

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

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

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. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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.

GASFLESSEN
voor huishoudelijk ge-
bruik en voor camping.

Af te halen
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

Jongen van 18 jaar zoekt va-
kantiewerk. Bellen na 17.00
uur.
Tel.: 05752-2588.

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten r

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Coniferen hagen
Berberis hagen
Liguster hagen

enz. enz.
Wij knippen ze snel en goed
met stroomaggregaten en
elektrische heggescharen.

Vraagt u eens informatie
Hovenïersbedrijf/kwekerij

G.J. BOSMAN,
Kervelseweg 23, Hengelo G ld.
Tel. 05753-2619.

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

Kunstgebittenreparatle

DROGISTERIJ
TÏNKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

EEN EIGEN ZWEMBAD?
Schoolstr 17

Vorden

lel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

en. lNog enkele dagen en wij gaan beginnen
Let vanaf 2 juli op onze prijzen.

Onze echte restanten opruiming begint
maandag 9 juli 's middags.

ZIE ONZE ETALAGE.

De grote maten specialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

bij ons bent u goed onderdak

De Fiks zo Rolhordeur,
Wat'n uitkomst.' —Deboideur

dieroltl
De Fikszo rolhordeur wordt in

vertikale stand aan de deurpost
bevestigd. Met 'n simpele
handbeweging trekt u de hor uit de
houder en schuift de hor voor de
deuropening. De Fikszo rolhordeur
ontsiert uw interieur niet en wordt
voorgemonteerd geleverd. Past
overal tot max. 105 cm breed. Een
Nederlands kwaliteitsprodukt met
2 jaar garantie.

~ ~ . _.
"'tm

BOUWMARKT

TOL»IIUC BV
TOLDIJK

Nu, na negen jaar, is
Mevrouw Spaarwater nóg sprakeloos
over haar BECKER-KEUKEN
van Holtslag!

Mevr. F. Spaarwater

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

sprakeloos,

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).

Kunststof met eiken zijlijst geheel compleet, breedte 320 cm f2.250,-. Kunststof 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 voor de 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 uuren 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.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 2 JULI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten. c

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Groot assortiment

van goedkoop tot exclusief duur o.a. Balmoral

SIGARETTEN
w.onder ook orginele import

Tabak en sigaretten apparaatjes

SIGARENMAGAZIJN

BRAAMUI IF f̂nll W l Burg. G alleestraat 10a, Vorden

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

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

G.J. HEUINK Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.

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.

Onbezorgd
op vakantie?

Dan cfcrst alles
goed regelen bij
de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik

alles prima geregeld. Bij mijn
eigen Rabobank.

Peseta's voor mijn ver-
blijf in Spanje, wat franse
francs voor de doorreis en
reischeques als reserve.

En niet te vergeten 'n
goede reisverzekering.

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

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

Rabobank
geld en goede raad

RUURLO

Grandioze voorverkoop

lx O Rl IIMGEIM op al onze zomer confectie, in onze
dames, heren en kinderafdeling.

Profiteer nu
Modecentrum

Ruurlo



Met vreugde en dankbaarheid
geven wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje en
zusje

M i rei l Ie Jacquet ine

Wij noemen haar

JACQUELINE

Gerrit Weulen Kranenbarg
Henny Weulen Kranenbarg-

Vlemingh
Marianne
Wil ma

Vorden, 23 juni 1984
Ruurloseweg 45

Tijdelijk:
Het Nieuwe Spittaal, Warnsve/d

Nog bijna niets, zo klein,
én helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn,
wat jij voor ons betekent.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

HARMANUS WILHELMUS
FREDERIK

Wij noemen hem

MARC

EDDY EN HARMIEN
STIEDING

Vorden, 17 juni 1984
Hoetinkhof 77

HANS EN ELS VOS
willen iedereen hartelijk be-
danken voor de kado's, bloe-
men en felicitaties die er mede
voor gezorgd hebben dat onze
trouwdag een onvergetelijke
dag voor ons is geworden.

Hoetinkhof 169,
7251 WH Vorden

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voorde vele
felicitaties, bloemen en kado's,
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

B. OLTHOF
en
D. OLTHOF-

CAMPERMAN

Vorden, juni 1984
Het Hoge 48

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus ter gelegen-
heid van ons 25 jarig huwe-
lijksfeest ontvangen, betuigen
wij allen onze hartelijke dank.

H. WILLEMS
en
H. WILLEMS-

KORNEGOOR

7251 NW Vorden, juni 1984
Berkendijk 1

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk danken voor
de vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ont-
vangen op onze trouwdag.

FREDDY EN JEANETTE
PELLENBERG
7251 WP Vorden, juni 1984
Brinkerhof 50

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o. -

Nieuw Spittaal

29+ 30 juni
ORANJEFEEST
"MEDLERTOL"

Te koop: volop koolplanten,
ook nog diverse perkplanten
in voorraad.

KettelerijB.V.
Zutphenseweg 64, Vorden.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

&
Voor de vele gelukwensen, bloemen, cadeaus en Uw
medeleven met ons 40-jarig huwelijksfeest zeggen we
U heel hartelijk dank.
Dit alles heeft mede die dag voor ons tot een ware feest -
dag gemaakt.

AJ. ZEEVALKINK
M.W. ZEEVALKINK-JANSEN

^

Vorden, juni 1984
Christinalaan15
^^ „

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij ons vanuit
haar liefde heeft geschonken, delen wij u mee dat van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

HENDRIKA LAMMERDINA DOMMERHOLT

echtgenote van Lammert Wesselink

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: L. Wesselink
Delden (Ov.): H.W. Wesselink

J.E. Wesselink-Bouwmeester
Dianne en Jan
Harco en Jolita
HenkWillem

Vorden: J. Wesselink
A.B. Wesselink-Mekking
Gerben

Nijverdal: J.W. Wesselink
G.C. Wesselink-Oplaat
Harm-Jan
Bart
Jeroen

7251 DK Vorden, 21 juni 1984
Zutphenseweg 34

Deteraardebestelling heeft plaatsgehad op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster en tante

HENDRIKA LAMMERDINE DOMMERHOLT

echtgenote van L. Wesselink

op de leeftijd van 83 jaar.

" Winterswijk: D.H. Wesselink-Boomkamp
Vorden: J.B. Oortgiesen-Wesselink
Vorden: Joh. Wesselink

B.H. Wesselink-Brummelman
Warnsveld: J.W. Wesselink

G. Wesselink-Harmsen
neven en nichten

Vorden, 21 juni 1984

Bouwvakvakantie 1984
Onze winkel is de gehele bouwvakva-
kantie

open
Bestellingen wel voor de vakantie op-
geven i.v.m. de andere bestellingen
die ook klaargemaakt moeten wor-
den.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel.: 05752-1523
Ruime parkeerplaats voor de winkel aanwezig.

P.S.: 's maandagsmorgens GESLOTEN;
's woensdagsmiddags OPEN.

Tandarts HOUTMAN
De praktijk is GESLOTEN van 2 juli tot en
met 20 juli.

Spoedgevallen:
Patiënten waarvan de achternaam begint
met de letter A t/m H voortandarts Edens, tel.
1453.
Letter l t/m Z voor tandarts Haccou en tand-
arts Vaneker, tel. 1908 of 3372.

Terug van weg geweest
Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

"JAN HASSINK"
is a.s. maandag 2 juli om 7.30 uur weer

OPEN

Perziken 6 mooie 3,25
Andijvie k,io 0,95
Uien kno 1,75
Stumer appelen 2k,i0 6,50

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

Voordelig voor de vakantie

15% korting
op alle zomerstoffen.

Voor al uw

loodgieterswerk
sanitaire installaties
gasleidingen
waterleidingen
dakbedekking
centrale verwarming

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

POELIER

HOFFMAN

Kuikenpoten kii0 5,50
Borrelhapjes **, 4,25
Kip Cordon bleu s.Uk 1,50
Vakantie van 1/u/i t/m 13 juli.

10 VLIJTIG LIESJES
lOSALVIA'S
10AGRATUMS per 10 stuks

5 GERANIUMS voor 9,75

10 Montrearozen , Kn
(staan 14 dagen) «J, DU

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.

GOED VOOR MINDER GE1H

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

GELDIG VAN 28/6 T/M 30/6

Deense Goulash
heerlijk met rijst of bij het brood
100 gram 1.55

Hongaarse mix
150 gram 1.59

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Op donderdag 28 juni a.s.

openen wij onze sigarenspeciaalzaak

aan de Burg. Galleestraat 10a

te Vorden.

Ter gelegenheid hiervan houden wij

die dag receptie van 17.00 uur tot 19.00 uur,

waarbij U van harte welkom bent.

CONFECTIE EN MODE

UTPHENSEWEG 29 - VORDEN- Tl L. 05752-1971

Sigarenspeciaalzaak Braam

choolboeken bestellen,
L»ga bellen
Tel. 05752-3100

Allerlei lektuur
en

dagbladen

Sigarenmagazijn Braam,
Burg. Galleestraat 10a,
Vorden.

Nieuwe
GRASMAAIER?

Bernard, ons topmerk uit voor-
raad.
Fa. Kuypers, Tel. 1393.

29+ 30 juni
ORANJEFEEST
"MEDLERTOL"

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

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 29 juni 1984, gedurende één maand,
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied, 1984,
no. 3".
Het betreffende plan beoogt de bouw van een instruk-
tiekas c.a. ten behoeve van het landbouwonderwijs
mogelijk te maken op een perceel gelegen ten oosten
van het toegangsweggetje naar het langs de Rondweg
gelegen garagebedrijf.
Bezwaren kunnen gedurende genoemde periode door
een ieder schriftelijk worden ingediend bij de gemeen-
teraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 28 juni 1984.

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voorne-
mens om met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel 50, lid
8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan de Ver.
tot bevordering van het land-, tuinbouw- en huishoud-
onderwijs op Chr. grondslag te Vorden, teneinde de
bouw van een instruktiekas op een perceel, gelegen ten
oosten van het toegangsweggetje naar het langs de
Rondweg gelegen garage-bedrijf mogelijk te maken.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf 29 juni a.s. gedurende
één maand voor een ieder ter inzage ter secretarie, met
de mogelijkheid binnen die termijn hiertegen schrifte-
lijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 28 juni 1984.

Burgemeester en wethouders, voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijf hout Mr. M. Vunderink

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Gedurende 2 weken
vakantie van ma. 2
juli t/m 16 juli.

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

Openingsaanbieding
aansteker electronisch

van 19,95 voor l 4,95

aanstekers vuursteen
van 16,75 voor l 2,50

SIGARENMAGAZIJN

BRAAM Burg. Galleestraat 10a, Vorden



Mijn Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

zoöfc
tof**

MAGERE JOHMA MlUl, WATER- GROF VOLKOREN KARMEMELK
RUNDERIAPPEN VRUCHTENSAWE HONEVDEWMELOEN GESNEDEN UTER
KILO BAKJE 200 GRAM PER STUK CA. 800 GRAM SLECHTS

SLAGERIJ
Woensdag 4 juli

Bretons
gehakt
gekruid, 500 gram

Donderdag 28, vrijdag 29
en zaterdag 30 juni

Tartaar
500 gram

Gemarineerde

Spareribs
500 gram

Maandag 2 en dinsdag 3 juli

Stooflapjes
500 gram

Runder
braadworst
500 gram

FIJNE

VLEESWAREN

Schouderham <i
100 gram l f

Zwan
palingworst n nn
100 gram U f OW

Tongeworst n nn
100 gram U f «KI

Kips
leverworst i on
stukje 250 gram l f OU

4,75

6,95
2,45
5,95

5,45

GROENTE EN
FRUIT

Donderdag 28, vrijdag 29 en
zaterdag 30 juni

Bloemkool
per stuk

Kom-
kommers
2 stuks

Bananen
kilo

Maandag 2 en dinsdag 3 juli

Gekookte
bietjes

2,98

1,58

2,48

pak 6

Peijnenburg
grofe
ontbijtkoek 9 fïQ
per stuk 500 gram £• ƒ%ƒ W

Brio
planten
margarine fl QQ
pakje 250 gram U f V V

500 gram 1,39
BROOD

Zachte
bolletjes
zak è 6 stuks 1,29

ZUIVEL

Extra
belegen
kaas

Dreft
Fijnwas
pak 460 gram

Hak rode bieten
schijven, sperzie-
bonen of witte
bonen in
tomatensaus
% pot, 3 voor

DIEPVRIES

1,98

2.69

500 gram 5r95
Iglo
vissticks O 98
pak 10 stuks

Moeder natuur een
handje helpen, hoeft U
de kop niet te kosten.

Of het nou warm zomert of nat zomert, een beetje verzorging is nooit weg. Bij mij vindt U precies de artikelen waardoor U
mooi voor de dag kunt komen. Van shampoo's tot bodymilk, van badschuim tot deodorants. Van de bekende, goede

merken wel te verstaan. Dat ik daarbij de prijzen aan de lage kant heb kunnen houden, zal U duidelijk zijn wanneer U ze
vergelijkt met andere adressen.

Limara parfum
deodorantspray of roller, diverse geuren, per stuk

Nivea Solaire
Sunoil Factor 2 of Sunmilk Factor 4, flakon 250 ml.

Vinolia badzeep
witte seringen, tres chic of kamperfoelie
stuk 150 gram

ie*Kleenex tissiu
doos 100 stuks

Tahiti badschuim
marine, vertem sport of exotique, flakon 150 ml.

Odorex roller marine
duopak

Oil of Ulay
flakon 125 ml.

Nivea bodymilk
500 ml. -t- gratis doseerpomp

De-ny zeep
dispencer met houder 300 ml.
Nu f 3,- retour via bank of giro
Zie informatie op de verpakking

3 79 Andrelon crèmebad
of douchefris
flakon 400 ml. -t- 100 ml. gratis!

Colgate tandpasta
bi-fluor, duopak

Clearasil tonic
fles 100 ml.

Kemt shampoo
diverse soorten, flakon 300 ml.

Kiki crèmespoeling
flakon 500 ml.

Kiki shampoo
diverse soorten, flakon 500 ml.

Proset haarlak
normale of sterke fixatie, bus 350 ml.

Junior anti klit
diverse soorten, flakon 200 ml.

Kemt haarlak
normale fixatie, bus 250 ml.

Elnett haarlak
normale of sterke fixatie, bus 200 ml.

Palmolive shampoo
diverse soorten, flakon 400 ml.

7,25

1,59
1,59
2,95
4,79
5,95
7,95

3,95
2,29
6,50
2,29
2,39
1,39
2,99
2,59
2,69
7,35
1,99

Fresh-Up scheerschuim i op
bus 200 ml. l f ÖO

Fresh-Up roller of depper c nc
per stuk Wf W%J

Gilette Gil disposables o en
5 stuks £f UU

Blended old Wisky ities15,70 London dry Gin ifies15,70 Jamaica Rum 1fles15,70
Dit is het vignet van onze dub 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN
Warnsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308
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"De Herberg" opende "Kerkzicht"

Deze week ging een lang gekoesterde wens van Corry ten Barge in vervulüng, namelijk uitbreiding van ca-
fé-zaal "De Herberg".
Deze uitbreiding kon gerealiseerd worden doordat vinotheek Smit naar de Burgemeester Galleestraat
verhuisde. De heren ten Barge en Smit kwamen overeen dat de voormalige vinotheek omgedoopt zal wor-
den in een eetzaal annex kleine feestzaal. Het zal de naam "Kerkzicht" krijgen. Cony ten Barge nam ar-
chitect Leeflang in de arm om de ideeën omtrent de indeling in een ontwerp te laten vastleggen waarna
aannemer Rondeel "het karwei" in record time klaarde.

Het is een leuk aangeklede zaal ge-
worden die plaats biedt aan circa 40
personen middels een geluiddempen-
de verschuifbare tussenwand is links
naast de kleine feestzaal een biljart-
zaal gecreëerd.

Corry ten Barge: "Vanuit de plaatselij-
ke bevolking is ons al diverse keren
naar een biljart gevraagd. We hebben
al een vereniging opgericht die onder
de naam "De Herberg" in competitie
verband zal gaan spelen. We starten
waarschijnlijk met twee teams".

Wordt een deel van de biljartzaal bij
de feestzaal aangetrokken dan bied
de zaal plaats aan circa 70 personen.
Onder de zaal waar zich vroeger de
wijnproeverij van de heer Smit be-
vond is nu een gelegenheid om onge-

stoord te kunnen vergaderen. Tevens
is het geschikt voor een etentje in klei-
ne kring.
Corry ten Barge, die De Herberg sa-
men met zijn vrouw Hanny runt, is
dolblij met de uitbreiding. Zegt hij:
"Vooral in het hoogseizoen is de hui-
dige eetbar te klein. De behoefte aan
meer ruimte was al jaren aanwezig.
Thans kunnen de gasten ongestoord
dineren en dat is toch wel duidelijk
een voordeel".
De totale capaciteit van "De Herberg"
bedraagt thans 500 m2. De grote zaal,
plaats biedend aan 250 personen zal
voorlopig geen verandering onder-
gaan. Wel heeft Corry ten Barge nog
plannen ten aanzien van de tuin. Hier
wil hij in de toekomst een grote over-
dekte barbecue aanleggen zodat men
niet van het weer afhankelijk behoeft
te zijn. Verdere plannen zijn om in de

toekomst wijn- en bierproefavonden
in het "Keldertje" te organiseren.
Rechts naast de nieuwe eetzaal is een
fraai terras aangelegd dat plaats biedt
aan 75 personen.
Het echtpaar ten Barge heeft ten aan-
zien van de plannen rondom de ver-
keerssituatie in de Dorpsstraat nog
een stille wens.
Corry ten Barge: "Ik hoop van ganser
harte dat het personen vervoer niet zal
worden omgeleid. Tegen omleiding
van het zware vrachtverkeer heb ik
geen enkel bezwaar. Dat de personen-
auto's dan wel door het dorp kunnen
moet duidelijk met borden kenbaar
worden gemaakt. Zou het totale ver-
keer worden omgeleid dan betekent
dit, en niet alleen voor mij, een stevig
omzet verlies, want er zijn dagelijks
heel wat passanten die bij ons een
hapje komen eten".

Commissie vindt Job Creation
goede daad van het Gewest
"Er wordt weieens kritiek geuit op het Gewest Midden IJssel maar ik
vind de samenwerking met Job Creation een goede daad van het Ge-
west Dit projekt biedt nogal wat en op deze wijze wordt een uitste-
kend gebruik gemaakt van onze subsidiepot", aldus formuleerde de
heer A J. Stoltenborg (P.v.d.A) de gevoelens van de commissie sport
en cultuur tijdens de woensdagavond gehouden vergadering.

Stoltenborg voegde er nog aan toe dat
zijn fraktie niet zo zwaar tilt aan een
gelijke verdeling van arbeidsplaatsen.
"Je moet dit ruimer bekijken dan op

locaal niveau", zo sprak hij. Een ziens-
wijze die met name door mevr. Aart-
sen-den Harder werd gedeeld. Op de
vraag van WD-er. E. Brandenbarg

hoe het bedrijfsleven op Job Creation
heeft gereageerd moest wethouder J.
F. Geerken het antwoord voorlopig
even schuldig blijven. Hij zei toe hier-
op nader te zullen terugkomen.
De wethouder was het met de ziens-
wijze van de commissie eens, om al-
vorens de gemeente kontakt met de
muziekschool Zutphen zal opnemen,
men eerst in Vorden de zaken op een
rijtje wil zetten ten aanzien van de be-
leidsbepaling.

Hondepoep
De commissie betreurde het ten zeer-
ste dat het voetbalveldje voor de jeugd
aan het Wiemelink vanwege de hon-

depoep vrijwel niet meer bruikbaar is.
"Hondepoep vrij maken" zo luidde
het verzoek aan de bezitters van hon-
den.

Rabobank "Vorden"
zag terug op
uitstekend boekjaar
Op maandag 25 juni j.1. hield de Coö-
peratieve Raiffeisen-Boerenleenbank
"Vorden" B.A. haar 78e algemene le-
denvergadering in hotel Bakker.
In zijn openingswoord deelde de voor-
zitter mee, dat de tegoeden, die vorig
jaar stagneerden, dit jaar weer een toe-
name te zien geven. Dit is ook noodza-
kelijk, aldus de heer Tjoonk, gezien de
forse groei in de uitzettingen van vorig
jaar, die zich dit jaar ook voortzet.
Ondanks een hogere dotatie aan de
voorzieningen voor algemene risico's
nam de winst toe tot f450.507,-. Aan-
gezien de kosten gelijk bleven t.o.v.
1982 werd dit veroorzaakt door een
hogere rentewinst. Dit ondanks een
zeer gematigde tariefstelling, aldus de
direkteur. Het balanstotaal groeide tot
ruim 102 miljoen gulden. In het be-
stuur werden de heren M. Groen en
J.J.M. Holtslag, die aftredend en her-
kiesbaar waren, herkozen.
De heer H. Pardijs, voorzitter van de
Raad van Toezicht, werd eveneens
herkozen.

IlieUWS
Maandag 2 juli a s is het weer de eer-
ste maandag van de maand. En dus is
het dan weer schrijfavond van Amne-
sty International in het Dorpscentrum
van 19.00 tot 21.00 uur. Komt U, voor
U met vakantie gaat, nog even langs
om een paar brieven te schrijven? U
kunt met vakantie gaan, U bent vrij
om te gaan en te staan waar U wilt. Zij,
voor wie wij schrijven, kunnen dat
niet. Kan er een half uurt^tf van uw
tijd om er aan mee te we^vi dat ook
zij vrijkomen?

Wij verwachten velen, vooral ook om-
dat we in augustus een keer overslaan
met het schrijven voor flgeangenen.
Op maandag 6 augustus t^^is er dus
geen schrijfavond van Amnesty Inter-
national.

De Werkgroep
Amnesty International Vorden

Openbare les
Muts blokfluit en melodicaclub
In een goed bezette zaal van het Dorpscentrum gaf de Nutsblokfluit-
en melodicaclub zaterdagavond haar jaarlijkse uitvoering of beter ge-
zegd een openbare les want de bedoeling van deze avond is om de ou-
ders te laten zien en horen wat de kinderen zich zoal in eenjaar op de
blokfluit en melodica eigen maken.
Gea van Zuilekom en Hans Weenk gereikt. In feite een rapport met cijfers
hebben de leiding over de groepen.
De kinderen worden zowel bij de
blokfluit als de melodica onderver-
deeld in de groepen I, II en I I I .
Groep I zijn de beginnelingen, groep
III de gevorderden. Het was frappant
om te horen wat de kinderen uit groep
III zoal kunnen spelen. B.v. bij de
blokfluiters de tweede toonladder,
toch beslist niet gemakkelijk. De kin-
deren deden het evenwel uitstekend
en werden met een gul applaus ge-
loond. Dat was ook het geval bij de be-
ginnelingen waarbij de kinderen ook
solistisch naar voren traden.
Zoals ook op school heeft men bij de
Nuts-blokfluit £n melodicaclub voor
'het eerst een diploma ingesteld die de-
ze avond door Hans Weenk werd ui t -

over de resultaten van het afgelopen
jaar. Mevrouw Horsting heeft deze
diploma's met prachtige sierletters
ontworpen.

Na de pauze werden een aantal popu-
laire liedjes gebracht met als hoogte-
punt een polonaise door de zaal.
Intussen kwam op het toneel een
nieuw vaandel naar beneden in de
kleuren blauw en wit en gemaakt door
mevrouw Ellenkamp. Een speViaal
applaus was er deze avond ook voor
Eddy Horsting die voor bijzonder
fraaie lichtefïekten zorgde. Het geza-
menlijk zingen van het clublied be-
sloot de avond, waarna voorzitter P. de
Vries de medewerkers een bloemetje
aanbood.

Zwem- en poloclub
Vorden '64
Uitwisselingsweekend
De Vordense zwem- en poloclub Vor-
den '64 heeft in het kader van het 20
jarig bestaan, dat in het najaar gevierd
zal worden, het afgelopen weekend al
vast een "voorproefje" genomen. Op
het zwembad "In de Dennen" waren
op uitnodiging van Vorden teams aan-
wezig afkomstig uit Steenwijkerwold
en uit Bathmen.
Na gezamenlijk een kofïiemaatlijd te
hebben genuttigd werd in en rondom
het zwembad een zeskamp gehouden
met spelletjes zoals zaklopen, skilo-
pen, tobbedansen etc. Winnaar werd
de vereniging "Tolhekke" uit Steen-
wijkerwold, 2 Vorden, 3. Bathmen.
De voorzitter van 'Tolhekke" de heer

.M bood zijn collega ui l Vorden
Henk van der Aar een herinneringste-
gel en een vaantje aan. Hetzelfde deed
de heer van Dijk, voorzitter van Bath-
men.
Zondagmorgen werden er zwemwed-
strijden gehouden welke werden ge-
wonnen door Tolhekke I; 2. Bathmen
II; 3. Vorden I I I .

Hierna kwamen de poloteams in ak-.
tie. De uitslagen waren: jongens Tol-
hekke -jongens Vorden 3-15; dames
Tolhekke - dames Vorden 7-1; heren
Tolhekke - heren Vorden 6-2.
Ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden heeft men volop ge-
noten en was het zaterdagavond tij-
dens de bingo en disco "bere"-gezel-

Touwtrekken
Bedrijfstouwtrektournooi
Onder die benaming organiseert het
bestuur van de Touwtrekvereniging
Vorden al enige jaren een tournooi.
Maar niet alleen bedrijven kunnen
aan dit tournooi meedoen, ook ploe-
gen van verenigingen, wijken en stra-
ten worden gaarne ingeschreven.

A.s. woensdag-avond om 7 uur van-
gen de wedstrijden aan op de accomo-
datie aan de Ruurloseweg.
O.m. hebben reeds ingeschreven
Black Power, Zaal Schoenaker, de
Vrijwillige Brandweer, de Graaf-
schaprijders, de Lindese Vrienden-
kring en buurtvereniging Veldhoek.

Buitenlandse gasten Jong Gelre
vol indrukken terug

De 50 buitenlanders die de afgelopen dagen te gast zijn geweest bjj Jong Gelre regio West-Achterhoek
/ijn boordevol indrukken weer afgereisd het/ij naar hun geboorteland het/ij naar hun stageadressen. De
jongelui afkomstig uit zo'n vijftien landen hebben onder meer een bezoek gebracht aan de Flevopolder,
waarbij zy tevens het museum "Nieuwland" in Lelystad hebben bezocht. In Urk werden de visafslach-
tingsbedry ven bekeken. Zaterdagavond was er een gezellige feestavond in hotel Witkamp te Laren, waar-
bij heel wat vriendschappen werden gesloten. Het staat nu reeds vast dat diverse jongelui van Jong Gelre
in de komende jaren een tegenbezoek aan zijn of haar gast zullen brengen. Tijdens een uitgebreide koffie-
tafel in het Dorpscentrum werd afscheid van de buitenlandse gasten genomen. Voorzitter Dick Regelink
van het gewest Regio Achterhoek vond het een hele belevenis. "Wel vermoeiend maar ik had het niet
graag willen missen", zo zei hij.



Vordenaren maakten sportieve
trip naar Duitsland

Afgelopem weekend maakten 17 Vordenaren een trip naar Duitsland. Na een voorspoedig heenreis trad
men om 14.00 uur aan voor een sportief gebeuren. Met windkracht 8 bleek het echter niet al te makkelijk
om de bal over de hjn heen te krijgen. De tegenstander, T.S.V. Oerel, mistte zelfs nog een stad schop. Na
de rust met de wind in de rug gaf echter de conditie de doorslag. Eindstand 2-8.

Ondanks deze forse nederlaag beloof-
den men toch volgend jaar naar Vor-
den toe te komen.
's Middags laat en 's avonds werd het
Schützenfest bezocht.
Dat Nederlanders beslist niet met
feesten onder doen voor Duitsers
bleek wel bij de Hollandse polonaise.
Zij stonden met open mond toe te kij-
ken.

's Zondagsmorgens was het Früh-
schoppen, waarna men de terug aan-
vaardde.

Volgend jaar wordt er in Vorden ge-
voetbald., waarbij alles in een tour-
nooivorm gegoten wordt.
Momenteel zijn er al kontakten met
ploegen uit Rotterdam en Den Haag
en geprobeerd wordt zelfs een ploeg

uit België erbij te halen.
's Avonds zal er in de Herberg een
groot bal gegeven worden met een op-
treden van een bekende artiest/e.

De reis werd mede mogelijk gemaakt
met behulp van: Meindert Bouw-
knegt Speelautomaten; Café-Rest.
"De Herberg; Café Uenk; Aratrans -
bevrachtings en expeditiekantoor.

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

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

Touwtrekvereniging Vorden
wint jeugdtitel

Tydens het slottournooi touwtrekken van het district Oost van de N.T.B. veroverde de jeugd-A-ploeg van
Vorden de eerste plaats en werd daardoor kampioen. De ploeg eindigde met 12 punten voorsprong op Bat -
hmen. Derde in de jeugdklasse werd EHTC en vierde Bekveld. In de jeugd-B-klasse eindigde de ploeg
van Vorden op een derde plaats, achter de ploegen van Eibergen en Erichem. In de 600 kg-klasse werd
Heure kampioen met 80 punten. Vorden was afgelopen zondag zeer sterk en eindigde op de tweede plaats
met 58 punten, drie voor Eibergen dat 55 punten verzamelde. In de 640 kg-klasse behaalde Vorden de vy f-
de plaats. In deze klasse werd DES eerste. Vorden behaalde in de 600 kg-klasse de derde plaats, achter de
Bisons en Eibergen. In de 640 kg-D-klasse tenslotte eindigde Vorden op de zesde plaats. Na afloop verza-
melden de touwtrekkers met de supporters zich in het klubhuis en werden de kampioenen gehuldigd.

Dick Dekker wint
ronde van Vorden

"De samenwerking in de kopgroep was bij/onder goed alleen speelde mij de wind op het laatste stuk naar
de finish parten. Ik probeerde nog wel langszij Dekker te komen maar kon het toch net niet redden". Deze
woorden sprak de kampioen van Gelderland Marcel Arntz uit Lobith zaterdagmiddag na afloop van de
ronde van Vorden voor junioren, toen hij op de meet met een half wieltje verschil geklopt werd door de
oud kampioen van Nederland Dick Dekker uit Hoogeveen. Geen onbekende voor Vorden want vorig jaar
wist Dekker deze ronde eveneens op zyn naam te schrijven. Ook hij roemde de eendrachtige samenwer-
king in de kopgroep.

Halverwege koers ontsnapten deze
beide coureurs samen met Rob Maat-
kamp uit Neede en Harm Jan Weevers
uit de ijzeren greep van het peleton.
Daarvoor in het eerste deel van de ra-
ce waren deze coureurs ook steeds in
de voorste linies te vinden. Met name
Rob Maatkamp verrichtte veel "beuls-
werk" aan de kop van het peleton.
Evenals Marcel Arntze probeerde hij
een paar maal weg te sjÉfrigen. In die
fase van de strijd deed^R Dick Dek-
ker van zich spreken alsmede Erik v.d.
Heide uit Giethoorn. Toen genoemd
viertal eenmaal een gat had geslagen
werd vrij snel duidelijkjkit dit de be-
slissende "slag" was. •^'oorsprong
werd ronde na ronde uitgebouwd. Bij
de sprint moesten Maatkamp en Wee-
vers het laten afweten.

De race voor de liefhebbers werd in de
beginfase gekenmerkt door een zeer
hoog tempo waardoor er nogal wat
coureurs de pijp aan maarten moesten
geven. Adrie Breure onderscheidde
zich vrijwel de gehele koers. Steeds
was de man uit Zevenaar aan de kop
van het peleton te vinden. Ontsnap-
pen was er evenwel niet bij. Breure en
ook Martin van Rossum uit Beneden-
Leeuwen probeerden het nog wel een
paar maal. Het peleton haalde hen on-
verbiddelijk terug. De plaatselijke fa-
voriet Gerrit Oplaat moest de strijd al
vrij snel vanwege een gelukkig niet
ernstige valpartij staken.
De strijd eindigde voor de liefhebbers
in een massasprint waarbij Adrie
Breure uit Zevenaar Rene van IJ/.en-
doorn met miniem verschil klopte. De
wedstrijden die zaterdagmiddag in
Vorden voor de zesde achtereenvol-
gende ker door de R.T.V. Vierakker/
Wichmond werden georganiseerd
trok dit keer bijzonder weinig toe-
schouwers.

Uitslagen Ronde van Vorden:
Junioren 60 kilometer (55 ronden):
1. Dick Dekker, Hoogeveen l uur 28
min. en 26 sec., 2. Marcel Arntz, Lo-
bith, 3. Rob Maatkamp, Neede, 4.
Harm Jan Weevers, Steenderen, 5.
Hans Hietbrink, Eerbeek, 6. Erik v.d.
Heide, Giethoorn, 7. Edo Elfrink,
Haaksbergen, 8. Gerbert Ketting,
Borculo, 9. Wim Nijkamp, Rijssen, 10.
Rob Kok, Loenen.

Liefhebbers 45 kilometer (40 ronden)
1. Adri Breure, Zevenaar l uur vier
minuten en 52 seconden, 2. Rene van
IJzendoorn, Tiel, 3. Jos van Leenin-
gen, Beekbergen, 4. Piet Krekel, Apel-
doorn, 5. Rob Sillissen, G roesbeek, 6.
Henk van Essen, Hengelo, 7. Louis de
Lange, Arnhem, 8. Jan Siekerman,
Apeldoorn, 9. Jan Uenk, Toldijk, 10.
Andre van Megen, Zevenaar.
Veteranen 50 kilometer (45 ronden)
1. R. Postuma, Enschede, 2. Jan Pie-
terse, Wichmond, 3. Jan Masselink,
Hengelo, 4. Fred Niemeyer, Hengelo,
5. Willy Felix, Apeldoorn.

BFj ons in d'n Achterhoek
"Harm, i'j mot de schossteenveager ok 's bestell'n, 't stokk'n zal now ve-
dan toch wel 's 'n keer gebeurt wean. Wi'j heb de kachel dizzen winter
nogal geregeld anehad en veural dat dennenholt gif nogal wat roet in 'n
schossteen. Dat wet ik nog wel van vrogger, bi'j mien huus".
Ni'jkamps Harm zett'n de hande 's in de zied en kek nao de kachelpiepe
die rech nao boaven de schossteen in gong, schienbaor wol e schatt'n
hoovölle roet of t'r in zol zitt'n.
"Offe wi'j daor now drek un schossteenveager bi'j mot haal'n steet nog te
bezeen, zo'n hoog huus he'w now ok weer neet. 'k Gleuve da'k Willem
Huusman maor 's vraoge of den 't wil doen. Den is van huus uut metsel-
der en hef allichte 't gereedschao d'r wel veur. En 't schealt ons meschien
wel de helfte in de pries".
Harm leet t'r gin gres oaver gruujen en gin 'n eigensten aovund nog nao
Willem too umme te heurn of den 't wol doen. Met 'n uur was e weer in
huus met de boodschap dat Willem ankommende wekke donderdagoa-
vund wol komm'n. "Dat kan neet", meen'n Riek, zien vrouw, "dan mo'k
met un paar andere vrouwluu nao de Kempel op de kindervesite en he'k
gin tied umme de boel in- en uut te pakken".
"Oh, maor dat hoeven ok helemaols neet,- hef Willem ezeg".
"En alles zeker dikke onder de stof kriegen".
"Bi'j ons pakk'n wi'j vrogger 't huus ok neet löa'g veur zukke akkefietjes",
mengen 'n olden Tinus zich d'r tussen, 'n Olden Tinus wod deur Riek an
't ende ebrach. As tegen prestatie krig Riek de olderdomsrente plus nog
"enigkapitaal", later van um.
"Hol i'j ow d'r maor butten Tinus, bi'j ow in huus leep um blind peerd
nog niks kepot".
Waorop Tinus zien mond wieter maor heel.

Zo gebeurn 't dat Willem Huusman donderdags d'r op kwam schos-
steenveagen. "A'k 't mien zo bekieke geet de schossteen rech nao boa-
ven zonder bochten, da's makkeluk wark. A'j trouwens un paar panlat-
ten veur mien heb zol 't helemoal mooi wean".
Harm kreeg t'r 'n paar die deur Willem an mekare espiekerd wodd'n. An
't ene ende bon e un hand vol barkenries en krop too met 't geval 't dak
op. Harm, die de kachel an de kante had eschoaven nao de piepe d'r afe-
haald te hemmen, zol van binnen de plestik zak veur 't gat holl'n. At e op
de huusholtrappe ging staon kon e d'r net goed bi'j. Alles ging volgens
plan, 't roet dat reutelen in de zak en d'r zat al gauw un paar emmer vol in.
"Willem ie veget 't leste ende, too Tinus hol i'j de zak 's effen vaste, dan
loop ik nao buuten umme Willem uut te leggen dat e nog iets leeger mot
gaon. Hier heurt e mien neet".
'n Olden Tinus krop op de trappe en nom 't van Harm oaver, die nao buu-
ten leep umme Willem anwiezingen te geven.

Willem volgen die goed op want hee stok dwars deur de plestik zak en
poez'n 'n olden Tinus met de berkenries deur 't gezichte.
Den duuveln, heel onder 't roet, van de trappe en vluuk'n zo hard dat
Harm d'r buuten kold van wodd'n.

Willem marken dat t'r iets misegaon was en kwam van 't dak. Saam'n
met Harm kon e de schaa opnemm'n. 'n Olden Tinus kon zo veur zwatte
piet spöll'n, wieter had e gelukkug niks metekregen. Maor wel zat 't hele
vetrek onder un laoge roet.

Too Riek bi'j huus kwam gaf't natuurluk wel onweer, too 't slimste veur-
bi'j was kon ze met 'n olden Tinus tegange. Tot twaalf uur is ze met um an
't schoern ewes, too had z'um zowiet dat e 't bedde in kon zonder de la-
kens zwat te maak'n. En Harm mos 'n anderen dag snippern umme te
helpen de kamer te doon. Wat dat betrof had e nog nooit zo'n duur'n
schossteenveager ehad. Zo zie'j maor da'j nooit te old bunt um wat te
learn, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Zoas zovölle andren geet ok Leestman eers met vekansie. A'j 't ok nog
tegoed heb wense ik owluu volle zunne en plezier.
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Zomerse "buiten -kansjes bij Welkoop
BARBECUE
"LUCIFER"

Ronde, stalen barbecue met 3
uitstaande poten, diameter
37 cm. Met windscherm en
verstelbaar rooster.

Van
36,95
Voor

PLASTIC
TUINSLANG

Een dikke, stevige plastic
tuinslang met textielverster-
king. Rol van 2 5 m.
Kleur groen/
zwart. 1/2",
12x17 mm.

Van 35,55 Voor

Hoeveel millimeter regen is
er precies gevallen? Meet
het per week, per dag of per
bui met deze duidelijk af-
leesbare kunststof
regenmeter.
Met huls voor
bevestiging op
tonkinstok of
bezemsteel.
Van 11,05 Voor

De beste
brandstof voor
uw barbecue.
Zak van 3 kg.
Van 7,80 Voor

MELNOR GAZON
SPROEIER
TYPE 61W

Sproeit naar links, naar rechts
of naar beide kanten, dus
ideaal voor vele tuinen. Met 4
standen sektorkiezer, kunst-
stof huis, aluminium zwenk-
buis en slangaansluitstuk. Max.

^sproei-oppervlak 11 x 20 m.
Van 22,50

kVoor

BLACK & DECKER
AUTOSTOFZUIGER

^̂ ^ ^̂ ^ " V dl! L l y \ J f V \J\Jl

welkoon
De Grote Groene Vakwinkel
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 14 juli 1984.

Type Car Vac 9510. Plug in de
sigarettenaansteker-opening
en u zuigt in een oogwenk uw
auto schoon met deze ro-
buuste autostofzuiger. Inkl.
toebehoren en 5 meter snoer.
12 V

Van 55 -
Voor

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENBEKEN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

CONFECTIE EN MODE

official dealer

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Openingsaanbieding
div. modellen

van 29,95 ............. voor

van 1 7,50 .................. l 2*5O

SIGARENMAGAZIJN

Burg. Galleestraat 10a, Vorden

Er zijn twee adressen waar u
\ lekker kunt eten:

het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

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

* Tutnpompen en
Beregening-installaties

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

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

Opheffings uitverkoop
van onze Dierenspeciaalzaak.

o.a. Aquarium-,
vogel- en
duivenartikelen.
van 2 juli t/m 14 juli.

Tt/dens deze uitverkoooaeven wij op al onze naaimachines

10% korting
N aai machine hande

BORGONJEN
KERKSTRAAT 13 - VORDEN - TEL: 05752-1385

Vooral 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

G
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Kwaliteits matrassen
10% korting

PAREL
nu met

r POLYETHER
MATRASSEN

komfortabel
gezond
hygiënisch
duurzaam

UITVOERING N

LAVENDEL
.f

OLEANDER

PIMPERNEL

POLYEJHER
SG 4 '3 Z

SG35

SG30

MATRASDtKTE

ca 16 cm

ca 16 cm

ca 15 cm

ca. 13 cm

DOORGESTIKT

beide zijden

beide zijden

beide zijden

beide zijden

WIWERKANT

schapenwol

schapenwol

-

interieuradviseur

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

met
Televisie

reparaties
—, _ direct

U naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELFVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten
onder begeleider.
Op afspraak.
Stoeterij
De Hessenkamp
Kerkhoflaan 5, Vorden
Tel. 05752-1737.

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

Openingsaanbiedïng
Shagzakken div. soorten
skai van 8,50 .............. voor

SIGARËNMAGAZIJN

BRAAM Burg. Galleestraat 10a, Vorder

angst angst angst

Als je vindt datje nu nog een lekker bekje hebt blijf dan
vrijdag thuis.

Edwin Bruinsma rijdt namelijk af.
Voor felicitatie kunt U zich richten op het telefoonnum-
mer 2359 tussen 2 en 4 uur, in Vorden.

blijf thuis blijf thuis blijf thuis

DIESELOLIE
PETROLEUM

HUISBRANDOLIE
Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.

Tel. 05752-1811 of 1217.

1O°/o KORTING
op alle dames pantalons, 28, 29 en
30 juni.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

7983 Ford Escort stationcar Bravo
1983 Visa Special
1983 Visa GTLPG
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GS A Special
1982 2CV6 Special
1982 CXAthena LPG
1982 GSA Special Break

Altijd alle ..
Nieuwe Citroen

modeHen in

1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982 Austin Mini Metro
1982 GSA Pallas
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa Super E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG

1981 Renault 5 G TL
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1979 Honda Accord
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Mercedes 200 D
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GSA Club

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurio tel. Ö5735-1
Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



Bert Wagenvoort wint Z-springen
Vordenaar Bert Wagenvoort, lid van de rij vereniging Gorssel/Zutphen heeft zaterdag met zyn paard "Ri-
cardo" het Z-springen op zyn naam geschreven. Hy legde het parcours foutloos af. Tweede werd mej. C.
Jansen uit Zelhem met "Raimonde". Mej. E. Broekhuis van de L.R. Bathmen bracht met haar paard
"Nicole" de M- en Z dressuur op haar naam.
Het hyppische evenement dat de Vordense ryvereniging "De Graafschap" dit weekend (zondag was er het
pony-concours) ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, eerder dit jaar, organiseerde bracht in totaal
zo'n 200 paarden aan de start. Bij de ponies was het aantal nog groter en namen 300 ponies deel.

Het concours vond plaats op de terrei-
nen van de families Sloetjes en Vos-
kamp aan de Schuttestraat. Het talrij-
ke publiek heeft kunnen genieten van
goede ruitersport. Het tweedaagse
evenement werd uitstekend door de
jubilerende vereniging georganiseerd.
Bij het concours-hippique voor de
paarden gold de dressuur tevens als
selektie voor de Geldersche kam-
pioenschappen. Het was de tweede
wedstrijd uit de reeks van drie, waar-
van de twee beste prestaties meetel-
len.

Uitslagen paarden:
Ring l (M- en Z dressuur): 1. Mej. E.
Broekhuis, L. R. Bathmen met "Nico-
le" 116 pnt, 2. J. A. Ruiterkamp, Gors-
sel/Zutphen met "Leopold" 112 pun-
ten.

Ring 2 (M-dressuur): 1. H. Reurink
met "Onda", Hamelandseruiters 125
pnt, 2. G. W. Lenselink met "Rione",
De Graafschap 122, 3. mej. K. v.d.
Weerden met "Goya", IJsselruiters
121 pnt.
Ring 3 (L-dressuur): R. Ruesink met
"Uferna", De Grensruiters, 134 pnt. 2.
mevr. G. A. Vriese met "Rogier" Zel-
hem 125 pnt. 3. E. J. M. Weijers met
"Vera", Ruurlo 124 pnt.
Ring 4 (L-dressuur): 1. mej. E. v.d.
Biessen met "Rebecca", Semper-Fi-
delie 132 pnt. 2. mej. M. Lugten met
"Spkkel", Gorssel/Zutphen 130 pnt.
3. mej. C.J. Harmsen met "Udensa"
Gorssel/Zutphen 127 pnt.
Ring 5 (L-dressuur): 1. Mej. H. J. Dijk-
man met "Ginger", Steffenruiters 132
pnt. 2. G. B. Schieven met "Monte
Carlo" Zelhem 131 pnt. 3. mevr. H.

Weyers met "Snorrewind", Ruurlo
131 pnt.
Ring 6 (L-dressuur): 1. J. G. van Kla-
veren met "Mathilde", Gorssel/Zut-
phen 132 pnt.; 2. mej. J. Klaveren met
"Udine", Hamelandse Ruiters 125
pnt. 3. mej. E. Fles met „Variant"
Ruurlo 123 pnt.
Ring 7(B-dressuur): 1. mevr. Semme-
link-Vlug met "Stareska", Hameland-
se Ruiters 134 pnt. 2. mevr. v.d. Meu-
len-Gram met "Kingslight", Gorssel/
Zutphen 126 pnt. 3. mevr. H.deJong-
Fousert met "Selina", Semper Fidelis
123 pnt.
Ring 8 (B-dressuur): 1. mej. D. M.
Mulder met "Rebel", Gorssel/Zut-
phen 131 pnt. 2. mej. A. Huisman met
"Ricardo" Semper Fidelis 126 pnt. 3.
mej. M. A. Aalders met "Victor"
Scholtenhof 123 pnt.

Te koop: aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12.00 uur en
na 18.00 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

Voor gezin met 1 kind, zoeken
wij dringend, eventueel tijde-
lijk woonruimte.

D. Klein Bramel, Vorden
tel. 05752-1534.

Contact
graag

gelezen
Te koop: alle soorten kool-
planten, sla, peterselie en
selderie planten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876.

Te koop: leren motorpak
maat 50.
W. Eskes, Dorpsstraat 42,
Vorden.

29+ 30 juni
ORANJEFEEST

"Medlertol"

Op biologische boerderij „de
Heiderboom", aardbeien te
koop. Bestelling mogelijk.
Helderboomsdijk 2, Vorden.
Tel.: 05752-6490,
na 18.00 uur.

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

Te koop gevraagd: perceeltje
inkuilgras. Groot plm. 0,5 ha
tot 1 ha. bij voorkeur gelegen
nabij Kasteel "De Bramel".
Telef. Vorden 1776 of 1531.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
NieuwSpittaal

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
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichrnond
Telefoon 05754 517

vanaf dinsdag 3 juli a.s.
Nu de laagste prijzen voor de beste schoenen, bijv.

Cristall
Durea

v.a.

v.a.

nu

89,-
99,-
89,-met steun

Voetbedsandalen
(geheel leer)

Renata en Piedro
sandalen en schoenen hebben we al

Schoenen buiten de opruiming

1O°/o KOftTIIMG

nu

v.a.

39,-

49,-

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN.
Dorpsstraat 4, Vorden, tel. 1342. P.S.: Alleen op maandagmorgen gesloten.

Vorden

19 juli: * Kermis
* B radene
*AVRO'sToppop

20 juli: *Braderie
* Straatmotorcross
* Motorsportgala

Zaterdag 21 juli: parkeerterrein Amro-bank

1 o oo uur Kinderbraderie/ ruilbeurs
11.00 uur: Play BaCK SHOW, zorg voor goede

startklare bandjes, originele kleding enz.

14.30 uur: VHegeiWedStrijd nabij kasteel Vorden

Schrijf nu reeds in door onderstaande bon in te vullen. Uiterlijk 14 juli inleveren bij
foto Dolphijn of bij Drukkerij Weevers.

BON:

Naam:

Adres:

Leeftijd: meisje/jongen

ledere jongen of meisje tot de leeftijd van 15 jaar mag mee doen.

Leuke prijzen beschikbaar. Een deskundige jury zal komen beoordelen.

Kinderbraderie Vliegerwedstrijd U Play Back Show

Aankruisen aan welk onderdeel U deelneemt.

Ring 9 (B-dressuur): 1. mej. H. J.
Nieuwburg met Theo, Gorssel/Zut-
phen 136 pnt. 2. mevr. Rougoor-Jan-
sen met "Ramenta", Grensruiters 128
pnt. 3. mej. J. Bukman met "Victor"
Ruurlo met 127 pnt.
B-springen (Groep 1): 1. Mej. G. A.
Koop met "Renommee"", Gorssel/
Zutphen, 2. G.D. Laurens met "Wie-
be" Hamelandseruiters, 3. A. Fraas
met "Unpredictabele", StefTenruiters.
B-springen (groep 2): 1. mej. G. Booi-
man met "Kwintin", Hengelo 2. J. Jan-
sen met "Whisper", Molenruiters, 3.
H. Kamperman met "Uschka", Berg-
ruiters.

L-springen: 1. G. J. B. Galing met "Ul-
timo", Aalten, 2. J. A. Ruiterkamp met
"Leopold", Gorssel/Zutphen, 3. S.
Gruyden met "Randy", Ulft.
M-springen: 1. mej. C. Jansen met
"Raimonde", Zelhem, 2. G. W. Lense-
link met "Rione", "De Graafschap" 3.
G. B. Schieven met "Monte Carlo",
Zelhem.
Z-springen: 1. Bert Wagenvoort met
"Ricardo", Gorssel/Zutphen, 2. G. C.
Aarsen met "Fylla", Aalten, 3. G. van
Binsbergen met "My Lord" StefTen-
ruiters.

Uitslagen Pony-concours
Ring 2 (L-dressuur): 1. Carmen Beu-
ting met "Kalif", Montferlandruiters
129, 2. Marian Postma met "Bentho"
Zelhem 127 pnt, 3. Stella Kos met
"Sjury" Zelhem 126 pnt.
M-dressuur (Ring 1): 1. Monique
Luessink met "Norbert" Zelhem 131
pnt. 2. Annemiek Smeitink met "Kit-
tie", Zelhem 130 pnt. 3. Egdar van
Huet met "Majorca" Sylawald 129 pnt.
Z-dressuur (Ring 2a): l. Linda van der
Ploeg met "Maggie" Sylawald 126 pnt.
2. Anita Stevenuiter met "Susan" De
Luchte 125 pnt. 3. Joke Luesink met
"Nodwin" Varus 117 pnt.
Afdelingsdressuur: 1. Steffenrijders,
Laren 132 pnt, 2. De Luchte Lochem
met 120 pnt.
Ring 3 (L2 dressuur): 1. Lidy Oonk
met "Ramon", Schansruiters 118 pnt.
2. April van Doorn met "Marco", Loe-
nerruiters 116 pnt. 3. Willem de Wit
met "Mira", Berkelruitertjes 116 pnt.
L-dressuur (Ring 4): 1. Liesbeth
Eernstman met "Anouschka" Spring-
ruitertjes 128 pnt. 3. Wendy Coers-
met "Goldy" Semper Fidelis 129 pnt.
3. Jolanda Muller met "Pedro", Hobby
Horse 128 pnt. A

L-dressuur (Ring 5): 1. Marielle Ko-
stense met "Sultan", Varus 136 pnt, 1.
Esther Willems met "Petra", Sprin-
gruitertjes 128 pnt. 3. Wendy Coers-
sen met "Jildus" Schansruiters 125
pnt.
L-dressuur (Ring 6): 1. Gea Hohstege
met "Shiraz", Sint Steffenruiters 125
pnt, 2. Caroline Maarse met "Ursula",
Grolsche P.C. 123 pnt. 3. Jorien Heu-
velink met "Arli's Queen", de Graaf-
schap 120 pnt.
L-dressuur (Ring 7): 1. Yvonne Brou-
wer met "Bianca", Zelhem 132 pnt. 2.
Dianne Wassink met "Monsigneur"
Zelhem 131 pnt. 3. Sandra Kromdijk
met "Peter" Barchruiters 122 pnt.
L-dressuur (Ring 8): l. Annet v.d. Vel-
de met "Prince", Coldenhove 132 pnt.
2. Bianca Liebrand met "Bacca"
Scholtenhof 127 pnt. 3. Tanja Abbas
met "Invernes", Barchruitertjes 124
pnt.

B-dressuur (Ring 9): 1. Anna de Roo
met "Funny Lady" Zelhem 131 pnt. 2.
Deborah Hartjes met "Suzan" Zel-
hem 129 pnt. 3. Hanneke Zadelhoff
met "Angela" Hessenruiters 123 pnt.
B-dressuur (Ring 10): 1. Marjan Koe-
slag met "Goldicha" Steffenruiters
124 pnt. 2. Annemiek Beltman met
Marock Steffenruiters 121 pnt. 3. Ba-
bette Bakker met "Herma" Geesteren
120 pnt.
B-dressuur (Ring 11): l. Manon Wijn-
bergen met "Shera" Hengelo 131 pnt.
2. Friedy Harmsen met "Naomi" Zel-
hem 127 pnt. 3.C\rianne Barendrecht
rfiet "Elsinet" Hobby Horse 123 pnt.
B-dressuur (Ring 13): 1. Katelijn Wi-

'cherink met "Sindy" Hengelo 126 pnt.
2. Gerhard ten Hoopen met "Appleac-
re" Hengelo 124 pnt. 3. Marloes Vele-
ma met "Bell Boy" Hameland 123 pnt.
B-springen (Cat. B.): 1. Jannette Mep-
pelink met "Donky" Hamelandse rui-
ters 65 pnt. 2. Mirando Schiphorst met
"Okkie" Viersprong 64 pnt. 3. Renee
te Hoopen met "Lucky" Hengelo 62
pnt.
B-springen (Cat. C): l. Jolanda Jansen

met 'Til" Viersprong 65 pnt. 2. Ger-
hard te Hoopen met "Appleacre"
Hengelo 63 pnt. 3. Martine Kromdijk
met "Peter" Barchruitertjes 58 pnt.
B-springen (Cat D - groep A): 1. April
van Doorn met "Marco" Loenermark-
ruiters 72 pnt. 2. Karin Groot Jebbink
met "Strawinsky" De Graafschap 69
pnt. 3. Miranda v.d. Reyt met "Casi-
mir", Coldenhove 66 pnt.
B-springen (Cat. D - groep B): 1. Ma-
rijn Nieuwenhuis met "Spitfire" Hen-
gelo 70 pnt. 2. Danielle Dirksen met
"Kondor" Berkelruitertjes 67 pnt. 3.
Bernadette Tijhuis met "Bianca" Ber-
kelruitertjes 64 pnt.
L-springen (Cat. D -groep 1): 1. Wen-
dy Eenink met "Fury" Hengelo 46,03
pnt. 2. Joke Luesink met "Nodwin"
Varus 51,67 pnt. 3. Sandra Dimmen-
daal met "Floky" Ruurlo 57,39 pnt.
L-springen Cat. D-groep 2): 1. Jorien
Heuvelink met "Arli's Queen", De
Graafschap 50,93, 2. Erik Tempert
met "Monaliza" Berkelruitertjes
54,72, 3. Martine Wiecherink met
"Travalla", Gorssel/Zutphen 58,42.
L-springen (Cat. B): 1. Esther van der
Westen met "Manolita" IJsselruiters
91 seconden.
L-springen (Cat. C): 1. Mireille Meurs
met "Sonja" Steffenruiters 47,87, 2.
Henriet Hunnekink met "Bridie"
Oortveld 48,38 3. Michiel Grootholt
met "Tamara" Berkelruiters 50X77.

M-springen (Cat. C.) 1. Jeroen Duva-
loois met "Sandra" Berkelruiters
41,71.
M-springen (Cat. D): 1. Albert Zoer
met "Roulette" Bosruiters O fout
41,71.2. Wilma Kok met "Axjah" Stef-
fenrijders O fout 43.00.
Z springen (Cat. B): 1. Rita Wijnber-
gen met "Gorslo" De Graafschap
46.00.
Z-springen (Cat. C): 1. Anita Staven-
ruiter met "Suzan" De Luchte 64 sec.
Z-springen (Cat. D): 1. Uriel Kaken
met "Goldstar" Gorssel/Zutphen O
fout 64 sec. 2. Jeroen Zoer met "Desi-
ree" Bosruiters 4 fout 90 sec.

VOOR 'N iiACHT PRIJSJE.

Dorelle + Cotton. Een laag uitgesneden beha
van glanzende katoen. Naadloos, met alleen
langs de cups een elastisch randje en smalle rug-
sluiting. Dorelle + Cofton blijft elastisch en houdt
z'n zijdeglans. Nou? Dorelle + Cotton is je
nieuwe beha! In wit, caramel en
crème. A 70-80 B, C 70-85 (Ook
verkrijgbaar met beugel f 24,95)

I I IO |C

19,95
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal voor die
hoogtijdagen, welke om 'n exclusieve uitnodiging vragen!

Natuurlijk weer in de Kennemer Kaarten Kollektie.
Uw drukker vertelt u er meer van.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1404

Opruiming
behang 1984

Collectie 1984 wat in voorraad
is, 3 rol behang halen 2 betalen
de hele maand juli 1984.

i
Restanten behang vanaf 50 et.
per rol.

Natuurlijk bij Schildersbedrijf

J.M. UITERWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel.: 05752-1523
Ruime parkeerplaats voor de winkel aanwezig.

P.S.: 's maandagsmorgens GESLOTEN;
's woensdagsmiddags OPEN.

sportief geprijsd.

Slazenger, 13,50 nu 9,95

Tennisrackets siazenger nu 9,95
Paardrijbroeken beige, div. maten RQ
Herenmaten 140,- ................... nu öU,—

Dames 130,- ........................ nu 00,—

Jeugd 99,- ......................... nu

JayGCSjaCKS in div. maten en modellen

Knickerbockerkousen
Jagers overhemden
VrïjetijdS ShOrtS dames en heren

OllirtS Tennis- en vrijetijd ...... vanaf «J, «f O

Tennisrokken met 50% korting
KoelbOX Curver, 25 liter ......... nu 1 8,95

voetbalschoenen Dukia ieder nu 1 5,-
sportschoenen Adidasmet25% korting
Trainingspakken div met 50% korting
aanvang donderdag a.s.

Met nog vee/ meer kna/pr/jzen, bij

Wapen- en Sporthandel Zutphenseweg 9, Vorden.
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Raad Vorden blijft bij
woonwagenlokatie

De gemeenteraad van Vorden heeft zich dinsdagavond voor de zoveelste maal gebogen over de plek waar
de woonwagenlokatie moet komen. In feite werd destijds met 7 stemmen voor en 6 tegen gekozen voor een
lokatie aan de Overweg. Namens diverse omwonenden tekende de heer G.J. Memelink hiertegen protest
aan en diende hij een bezwaarschrift in. Het college stelde voor dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
In de raad werd langdurig over de gehele materie gediscussieerd. De frakties van de WD en P.v.d.A zou-
den gaarne zien dat alsnog werd gekozen voor de lokatie aan de Hamelandseweg.

Burgemeester Vunderink wees op de
eventuele konsekwenties. "Ik ben
bang dat G.S. zullen zeggen er is al zo-
veel gepraat in Vorden, wij zullen zelf
wel een plek aanwijzen. Veronderstel
dat ze dan komen met een lokatie Ad-
dinkhof, en dat is een plek die we denk
ik geen van allen willen", aldus de
heer Vunderink. De heer C.Chr.
Voerman (CDA) was het met deze
woorden van de heer Vunderink eens
en stelde dat de Overweg de minst
slechte keus is. De meningen bleven
verdeeld. Een voorstel van de P.v.d.A
en WD om het bezwaarschrift ge-
grond te verklaren en tevens de Rond-
weg als woonwagenlokatie aan te wij-
zen, werd door de raad verworpen.
Het bezwaarschrift van de heer B.J.
Groot Jebbink werd op grond van de
financiële konsekwenties voor hem
met 11 stemmen voor en twee tegen
wel gegrond verklaard. Nu zal het col-
lege eerst nog nader overleg met hem
plegen.

Job Creation
De raad was zeer ingenomen om deel
te nemen aan het werkgelegenheids-
projekt Gewest Midden IJssel met
Job Creation. "Voor ons geen Jobstij-
ding", aldus Stoltenborg (P.v.d.A) die
pleitte voor een progressieve opstel-
ling van het gemeentebestuur. Mevr.
Aartsen-Den Harder (CDA): "Blij dat
er mensen aan werk geholpen kunnen
worden". Fraktievoorzitter H. Tjoonk
(WD) stelde dat men de verwachtin-
gen niet al te hoog moet spannen.

Tarieven vastrecht worden
met 13% verhoogd
Na een langdurige discussie besloot
de raad woensdagavond de tarieven
van de afvalstoffenheffing en reini-

gingsrechten met ingang van l juli
met 13 procent (zes gulden op jaarba-
sis) te verhogen.
Het college stelde aanvankelijk voor
om een verhoging van twaalf gulden
toe te passen maar sloot zich uiteinde-
lijk aan bij het voorstel van de CDA
dat bij monde van de heer C.Chr.
Voerman liever een stap-voor stap
verhoging zag.
Bij de begrotingsbehandeling zal ver-
der worden beraadslaagd. Een voor-
stel van de P.v.d.A om helemaal geen
verhoging toe te passen werd met 10
tegen 3 verworpen.
WD-er M. Groen zag liever met het
oog op het dekkingspercentage de
oorspronkelijke 26% verhoging ge-
handhaafd. Het overgrote deel van de
raad vond dit echter te gortig.

Sluitingsuur terrassen
23.00 uur
Burgemeester Vunderink beloofde de
raad dat het college een soepele rege-
ling voor ogen staat met betrekking
tot het sluitingsuur van de terrassen.
"We zullen een gentlemenagreement
met de café-houder moeten maken",
aldus de heer Vunderink. Het slui-
tingsuur werd bepaald om 23.00 uur.
"Onder soepel beleid versta ik verder
dat bij een zomers weekend de politie
niet direkt om kwart over elf een bon-
netje gaat schrijven", aldus de heer
Vunderink.

In oktober nota over
gemeentewerken
Naar aanleiding van opmerkingen van
de heer A. Ploeger (P.v.d.A) deelde
wethouder H.A. Bogchelman mede

dat er in oktober een nota zal verschij-
nen over de kwantificering van de
werkzaamheden van de afdeling ge-
meentewerken.
Nu de gemeente voorts de beschik-
king krijgt overeen nieuw automatise-
ringsapparatuur wilde de heer Ploeger
gaarne zien op welke wijze de arbeids-
besparing in werk wordt omgezet.
Wethouder Bogchelman (WD): "Dat
is nu nog niet aan te geven. Automati-
sering betekent in de eerste maanden
juist meer werk vanwege de inwerkpe-
riode".

Vrtje architekten keuze
De heer E. Brandenbarg (WD) be-
pleitte om bij de verkoop van premie
A-woningen de aspirant-kopers vrije
keuze van de architekt te laten. Burge-
meester Vunderink: "Wij hebben
voor een bepaald systeem gekozen
dat wil zeggen dat de aspirant-kopers
uit verschillende modellen woningen
konden kiezen. Wellicht moeten we
de volgende keer anders handelen",
zo zei hij. De heer Brandenbarg maak-
te zijn opmerking naar aanleiding van
een drietal kopers die zich bij hem
hadden beklaagd dat zij niet zelf hun
architekt konden uitkiezen.

VerheAd
De raacffoonde zich unaniem ver-
heugd dat tot aankoop van het voor-
malige coöperatieterrein aan de Sta-
tionsvs^a-^on worden besloten. Ook
toonde!» zich kontent dat het indu-
strieterrein wordt uitgebreid. "Hoe
brengen we dat in de publiciteit dat we
over industriegrond beschikken", zo
wilde de heer Voerman (CDA) weten.
Het college komt hier t.z.t. nader op
terug. De heer H. Tjoonk (WD) had
een beter idee over publiciteit. "Met
spandoeken", zo sprak hij.

Commissie Openbare Werken:

Wekelijks ophalen huisvuil
buitengebied onnodig

De commissie openbare werken maakte zich woensdagavond bij
monde van de heer E. Brandenbarg (WD) nogmaals sterk om te pro-
beren het huisvuil in het buitengebied eens per veertien dagen op te
halen. Zoals bekend stelt de provincie dat dit wekelijks dient te ge-
beuren.
Wethouder Geerken gaf toe dat zowel
het college alsmede de bewoners in
het buitengebied eens per veertien
dagen meer dan voldoende vinden.
'Toch verwacht ik dat de provincie
"nee" blijft zeggen", aldus de wethou-
der.
Brandenbarg wees nogmaals op de
kostenbesparing dat bij ophalen per
veertien dagen verkregen wordt.
De heer Lichtenberg (CDA) had pro-
blemen met het feit dat het ophalen in
de buitengebieden vanaf de openbare
wegen en zandwegen zal plaats heb-
ben. Dit moet volgens hem vanaf de
percelen gebeuren. "Ik woon zelf 840
meter van de opertbare weg. Zet ik het
aan de Lindeseweg neer dan veroor-

zaak ik voor de medeburgers een hoop
rommel. Een kattenklauw heeft de
zakken zo los gescheurd zo sprak de
heer Lichtenbeerg. Wethouder Geer-
ken zegde toe dit "extreme" geval en
het probleem in zijn algemeenheid te
zullen onderzoeken.

Watervervuiling
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
drong erbij de wethouder opaan de
waterloop naast de Mispelkampdijk
langs de spoorlijn op verontreiniging
te laten onderzoeken. "Ik schat de
kwaliteit van het water zeer laag in",
zo stelde hij. Wethouder Geerken zal
het water laten onderzoeken.

Felle kritiek in commissie
op kadaverophaaldienst
uit Winterswijk

De CDA-er W.AJ. Lichtenberg uitte felle kritiek op de wyze waarop
de kadaverophaaldienst uit Winterswy k funktioneert. "Heb je vrydag
een kadaver, dan heb je geluk wanneer het dinsdagmorgen daarna
wordt opgehaald. Ik heb allerlei instanties afgebeld om verandering
in de situatie aan te laten brengen.
In Winterswijk zeggen ze sorry we zijn
aan het CAO gebonden en onze men-

sen werken niet op zaterdag. Het is
een onhoudbare situatie. De kadavers

verspreiden een onaangename geur
en wat te denken van het verspreiden
van ziektebacillen. Waarom kan hier
niet in ploegendienst gewerkt wor-
den.

Dat moet best kunnen, kijk eens hoe-
veel mensen er in de WW lopen", zo
stelde een heftig verontwaardigde
heer Lichtenberg. Wethouder Geer-
ken zag nog niet zo direkt welke in-
vloed de gemeente Vorden in deze
kwestie kan uitoefenen, maar beloof-
de de heer Lichtenberg in ieder geval
een onderzoek te zullen instellen.

"Graafschaprijders"
Jan Koop wint clubcross
Jan Koop uit Warnsveld heeft op het
"Delden" circuit de onderlinge club-
cross van "De Graafschaprijders" in
de A-klasse op zijn naam gebracht.; 2.
Tonny Harmsen, Vorden; 3. Gerrit
Bosch, Hengelo.

B-klasse: l. Marcel Bulten, Vorden; 2.
Rob Groot Tjooitink, Warnsveld; 3.
Jan Harkink, Lochem; 4. Albert Biel-
derman, Vorden; 5. Henk Bannink,
Ruurlo.

Klasse jeugd bromfietsen: 1. Laurens
Bouwmeister, Vorden; 2. Johannes
van Kempen, Vorden; 3. Dik Gotink,
Hengelo.

Klasse jeugd 80cc: l. Hans Berendsen,
Hengelo; 2. Herbert Slokkers, Vor-
den; 3. Peter Lenselink, Eefde; 4. Eel-
co Pierik, Wichmond; 5. Dennis Hel-
mink, Wichmond.

Klasse jeugd 125cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek, Wichmond; 2. Adri van Ark,
Vorden; 3. Rob Golstein, Vorden; 4.
Jan Sessink, Zutphen; 5. Wim Schoe-
maker, Warnsveld.

Socialist Stoltenborg wil
gemeentewerken laten
"doorlichten"

In de openbare vergadering van de commissie openbare wer-
ken kwam woensdagavond een voorstel van het college aan de
orde voor het beschikbaar stellen van een bedrag voor een
maai machine. De commissie had hier op zich geen moeite mee,
doch socialist A.J. Stoltenborg deed een beroep op wethouder
J.F. Geerken (CDA) om eens te laten uitzoeken welke werk-
zaamheden wil gemeentewerken in de toekomst zelf doen, of
wat is bijvoorbeeld verantwoord om uit te besteden.

De heer Stoltenborg wil gaarne een
optimaal gebruik van de materialen
en wil bij het onderzoek tevens het
personeelsbestand erbij betrekken.
In dit verband werd door hem en
eveneens door de heer W.A.J. Lich-
tenberg (CDA) ook verzocht welke rol
de W.S.W. hierbij kan spelen. In de,
raadsvergadering van dinsdag 26 juni
is onder meer de verbouw van de
boerderij bij het kasteel ter sprake ge-
komen.
Naar aanleiding hiervan vond de heer
Stoltenborg het jammer dat er t.z.u'

geen tentoonstellingen meer in de
boerderij gehouden kunnen worden
evenals projekten voor werkelozen.
Hij was van mening dat het energie-
verbruik bij ingebruikname van de
boerderij door de afdeling sociale za-
ken sterk zal toenemen.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zeg-
de toe de meerkosten op jaarbasis te
zullen onderzoeken. CDA-er W.A.J.

if Lichtenberg Stelde zich op het stand-
punt dat de Nieuwjaarsrecepties voor-
taan maar in het Dorpscentrum ge-
houden moeten worden.

Nu is van belang dat men zich nog op
kan geven voor de vrijwillige leiding
van deze spelen. Gedurende 3 dagen
heeft men dan de leiding over een
groep van ongeveer 10 kinderen, in de
leeftijd van 4 tot en,met 12 jaar. Als
men de voorkeur geeft aan een be-
paalde leeftijdsgroep kan daar bij de
indeling van de leiding rekening mee
worden gehouden.
Omdat er ieder jaar rond de 200 kinde-
ren deelnemen aan deze Kinderva-
kantiespelen is een groot aantal lei-
ders en leidsters nodig om alles in goe-
de banen te leiden.

Daarom kan iedereen die hiervoor be-
langstelling heeft, het leuk vindt om
met kinderen om te gaan, en de leef-
tijd van 16 jaar bereikt heeft, zich op-
geven als vrijwillige leiding.
Dat kan bij Willy Schuppers, Het Wie-
melink 59, telefoon 1913, of bij het So-
ciaal Kultureel werk, Kreetjen v.d. Ak-
ker, telefoon 3516 of 3186. ' ,
Ook mensen die alleen voor materia-
len, konsumpties en dergelijke willen
zorgen, kunnen zich daarvoor opge-
ven.
Voor alle medewerkenden zal een in-
formatieavond gehouden worden op
maandag 6 augustus in het Dorpscen-
trum.

Tennis
Uitslagen Open jeugdtournooi
Zaterdag 23 juli werd het open jeugd-
tournooi van het Vordens Tennis Park
afgesloten met de finalewedstrijden.
Gedurende de gehele week werd door
70 spelers en speelsters strijd geleverd.
Er werden in totaal 68 wedstrijden ge-
speeld op 4 banen. Omdat de weergo-
den de V.T.P. niet al te zeer in de steek
lieten konden de wedstrijden op zater-
dag afgesloten worden. Er werd gedu-
rende het tournooi behoorlijk strijd
geleverd. Vooral in de halve finales en
finales werden er partijen gespeeld,
uie op behoorlijk niveai^Bfcn en zeer
de moeite waard wareiWm te zien.
Met name de finale jongens enkel van
Men 15 jaar tussen Henk Jan Winkel-
dermaat van "De Wildbaan" uit Bor-
culo en Han Derksen va«de Tennis-
vereniging Dieren was ^^P^enoegen
om naar te kijken want het was een
zeer spannende finale waarin uitste-
kend tennis word geboden. De win-
naar werd uiteindelijk op het nippertje
Henk Jan Winkeldermaat na een tie-
break in de 3e set Setstanden 6-3 4-6 7-
6.

Henk Jan Winkeldermaat won even-
eens de finale jongens enkel 16 en 17
jaar. Hij won 2 sets beide met een tie-
break van onze plaatsgenoot Rens
van Houte 7-6 7-6. Ook dit was een
partij die zeer de moeite waard was
om aan te zien. In de klasse meisjes
enkel 16 en 17jaarwononzeplaatsge-
note Ester Nieuwenhuis in 3 sets van
Annet Kuiper van de Voerster Ten-
nisclub. Na een verloren eerste set 1-6
zette ze in de 2e set 6-4 en de derde set
6-1 orde op zaken. In de jongens dub-

bel 14 t/m 17 jaar waren het onze
plaatsgenoten Ruud Ubink en Jacco
Venhuis die de eerste plaats voor zich
opeisten. Ze wonnen met 5-7 6-4 6-4
van Nick Kersten en Coen Sloot van
"Het Elderink" uit Hengelo G.

Onze plaatsgenoten Sjoerd Verhoeve
en Michiel van de Laan wonnen de
tweede prijs in de categorie jongens
dubbel 11 en 12 jaar. Eerste werden
Douwe van de Winden en Bas Dub-
beld van L.T.C. Zutphen. De overige
finale partijen waren: jongens t/m 11
jaar (enkel) Mark de Jonge van "De
Wildbaan" uit Borculo wint van Joris
Kemkens van dezelfde vereniging
met 6-2 6-2. Jongens enkel 12 en 13
jaar Mark Marron van A.L.T.B. Arn-
hem wint van Rob Peters van "De
Wildbaan" uit Borculo met de setstan-
den 6-3 en 6-2.

Meisjes enkel 12 t/m 15 jaar Lissette
Bouw van E. T.C. Ede Wint van Talita
Dulaert van L.T.C.Zutphen met 6-0 6-
0. Meisjes dubbel 14 t/m 17 jaar. Talita
Dullaert en Mireille ten Broeke
(L.T.C. Zutphen) winnen van Jolanda
Eil en Jolske ten Dijke van "Het Elde-
rik" Hengelo G met 6-0 6-4.

Kindervakantiespelen
De Kindervakantiespelen zullen dit
jaar gehouden worden op 8, 9 en 10
augustus en in het teken staan van het
circus. Er zal dan door de kinderen
een circus gebouwd worden en op de
laatste dag zullen zij een circusvoor-
stelling verzorgen die door hen vóóraf
ingestudeerd is.
Binnenkort wordt hier nog uitgebrei-
der op ingegaan.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

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

28 juni Toneeluitvoering Buurtver.
Delden bij 't Zwaantje

29 juni Toneeluitvoering Buurtver.
Delden bij 't Zwaantje

30 juni Volksspelen etc. en dansen
Buurtver. Delden bij
't Zwaantje

29 juni Volksfeest Medler
30 juni Volksfeest Medler

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

18 aug. Zaalvoetbaltoernooi
Velocitas in de Sporthal

22 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

Gelegenheid koe te aaien

Zondag l juli vertrekt Freddy Pellenberg vergezeld van vrouw en vrienden om 2 uur met deze koe vanaf de
Brinkerhof 50. Er zal bij de Molen van Kluvers l kwartier gelegenheid /ijn de koe te aaien. Als dank hier-
voor zal /ijn vrouw het hoofd op en neer bewegen.



Studiefinanciering
1984/1985..
... nu aanvragen!
Komen de kinderen van de lagere
school, de basisschool zoals deze te-
genwoordig heet, dan gaan ze naar het
voortgezet onderwijs en gaat er een
nieuwe wereld voor ze open. Maar ze-
ker ook voor hun ouders. Die komen
voor een pakket nieuwe uitgaven te
staan. Om te beginnen elk jaar bijna
een plank vol dure boeken. Staat de
school niet in de woonplaats, dan
brengt dat misschien reiskosten met
zich mee. Natuurlijk kunnen kinderen
in zo'n geval ook op kamers gaan wo-
nen of in een internaat, met alle -fi-
nanciële- gevolgen van dien. Al met al
zal het vaak een flinke lastenverzwa-
ring betekenen. De studieplannen
van een kind kunnen er zelfs door in
het gedrang raken. Maar zover hoeft
het gelukkig niet te komen. Dankzij
de regeling 'Tegemoetkoming Stu-
diekosten" kan het Rijk - om precies te
zijn het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen - bijspringen. Bij-
springen door een vergoeding toe te
kennen in de directe studiekosten
(zoals die van boeken en leermidde-
len), overige studiekosten (als de
scholier in de loop van het schooljaar
16,17 of 18 jaar wordt), in de eventue-
le reiskosten of in de meerkosten van
het uitwonend-zijn.

Deze tegemoetkomingen worden, dat
zal duidelijk zijn, alleen toegekend
aan aanvragers die over onvoldoende
middelen beschikken om zelf alle las-
ten van één of meer schoolgaande
kinderen te dragen. Om te beoordelen
of ouders al dan niet in staat zijn de ko-
sten - geheel of gedeeltelijk - te beta-
len, meet de Centrale directie Studie-
financiering, belast met de uitvoering
van onder meer genoemde regeling,
de draagkracht. Kijkt dus aan de ene
kant naar het belastbaar inkomen en
het belastbaar vermogen en aan de
andere kant naar het aantal kinderen
dat van hun afhankelijk is, in financië-
le zin. Simpel gezegd gaat het om de
vragen: hoeveel heeft het gezin te be-
steden (de inkomsten van de leerling
zélf blijven buiten beschouwing) en
hoeveel personen moeten daarvan le-
ven?

Er spelen nog wat andere dingen mee.
De school en de aanvrager moeten
aan verschillende voorwaarden vol-
doen:

- de school moet in Nederland staan,
vallen onder de "Wet op het Voortge-
zet Onderwijs" en worden bekostigd
óf zijn aangewezen door het Rijk;
het moet bovendien gaan om een
opleiding van volledig dagonderwijs
(LBO, MBO. MAVO, HAVO en
VWO);

- de scholier voor wie een tegemoet-
koming wordt aangevraagd, moet, af-
gezien van enkele uitzonderingen, de
Nederlandse nationaliteit bezitten;
uitzonderingen gelden bijvoorbeeld
kinderen van ouders die al langer dan
3 jaar onafgebroken in Nederland wo-
nen en kinderen van ouders die op
grond van afspraken met andere lan-
den (EEG-verdragen, wervingsover-
eenkomsten of het Europees verdrag
inzake migrerende werknemers) be-
paalde rechten genieten.

De bedragen
De tegemoetkomingen worden ver-
strekt als "beurs", wat wil zeggen dat
er geen schuld ontstaat die achteraf
moet worden terugbetaald. De bedra-
gen zijn bovendien netto. Is de leer-
ling voor wie een tegemoetkoming
wordt aangevraagd 18 jaar of ouder,
dan wordt die aan hem/haar uitbe-
taald.

Om inzicht te krijgen in de inkomens-
grenzen en de hoogte van de tege-
moetkomingen, volgt hier gemakshal-
ve de tekst van het nieuwe affiche dat
op alle scholen hangt:
"Voor kinderen in het voortgezet on-
derwijs kunt u van de overheid een bij-
drage krijgen in:
- de directe studiekosten (zoals boe-
ken en leermiddelen), als uw inkomen
rond de 00.000,-- ligt;
- de overige studiekosten, als u niet
meer verdient dan ongeveer f40.000,-
- de reiskosten, als uw inkomen niet
hoger is dan zo'n f37.000,-- en de af-
stand "centrum-centrum" groter dan
8 kilometer is;
- de extra kosten als ze niet thuis wo-
nen, indien uw komen beneden de
f 46.000,-zit.

Inkomens bij een gezinsgrootte van
één kind. Voor ieder kinder meer
f 1.600,-erbij tellen.
"Inkomen"= het gezamenlijk BE-
LASTBAAR inkomen. Vermogen
kan van invloed zijn.

Bedragen (afhankelijk van leeftijd)
tussen ca.:
- f 175,- en f700,- voor directe studie-
kosten;
- f 160,- en f 1000,- voor overige stu-
diekosten;
- 390,- en f 1470,- voor reiskosten;
- f390,- en f5180,- voor uitwonen-
den.

Deze bedragen behoeven niet te wor-
den terugbetaald; in het algemeen be-
houdt u het recht op kinderbijslag.

Voor leerlingen van 21 jaar en ouder
(op 31 maart van het schoolVstudie-
jaar waarvoor een tegemoetkoming
wordt gewenst) in het voortgezet on-
derwijs, geldt een andere studiefinan-
cieringsregeling, gelijk aan die voor
(alle) studenten in het hoger beroeps-
en het wetenschappelijk onderwijs: de
regeling "Rijksstudietoelage".

Ook deze regeling stelt bepaalde voor-
waarden aan de aanvrager (nationali-
teit bijvoorbeeld) en de onderwijsin-
stelling (bekostigd óf zijn aangewezen
door het Rijk), maar omvat verschil-
lende bedragen voor uit- dan wel
thuiswonende leerlingen/studenten.
Woont de aanvrager thuis en is de (en-
kelvoudige) afstand tussen het cen-
trum van de woonplaats en het cen-
trum van de studieplaats meer dan 8
kilometer, dan kan er nog een vergoe-
ding in de reiskosten in zitten.
Een rijksstudietoelage wordt in de
"gemengde" vorm verstrekt, dus deels
als beurs (=gift) en deels als renteloos
voorschot, dat na het beëindigen van
de studie moet worden terugbetaald,
in 10 jaarlijkse termijnen van 10% elk;
de eerste termijn moet zijn voldaan 2
jaar nadat de studie is beëindigd. Net
als bij het toekennen van een tege-
moetkoming (voor leerlingen bene-
den de 21 jaar in het voortgezet onder-
wijs), wordt er bij de regeling "Rijks-
studietoelage" van uitgegaan dat in de
eerste plaats de ouders voorzien in de
kosten van studie en Ivensonderhoud.
Voor zover ze daartoe niet of niet ge-
heel in staat zijn, behoort een hele of
gedeelteijke toelage tot de mogelijk-
heden. De inkomensgrenzen die be-
palend zijn bij de toekenning van een
rijksstudietoelage, zijn echter wel heel
andere dan die waarmee de regeling
'Tegemoetkoming Studiekosten"
wordt gerekend. Bij beide regelingen
wordt in gelijke mate rekening gehou-
den met het eventuele vermogen.
Worden eigen inkomsten van de leer-
ling bij de berekening van een tege-
moetkoming buiten beschouwing ge-
laten, bij de berekening van een rijks-
studietoelage spelen ze wel een rol.

Verder heeft het toekennen van een
tegemoetkoming over het algemeen
geen gevolgen voor de kinderbijslag,
terwijl de hoogte van een rijksstudie-
toelage wél van invloed daarop kan
zijn; de Centrale directie Studiefinan-
ciering houdt daar overigens geen re-
kening mee (- ouders van - aanvragers
moeten er dus zelf op letten). En ten-
slotte is de burgelijke staat van de leer-
ling/student bij de eerstgenoemde re-
geling van geen enkele betekenis,
maar kan bij de tweede wel van bete-
kenis zijn.

Voor het schoolVstudiejaar 1984-1985
gelden de volgende "budgetten" (ma-
ximale toelagen):
- voor thuiswonenden f 6773,-;
- voor uitwonenden f 10420,-;
- voor gehuwden (als zij op 31 maart
van het studiejaar 23 jaar of ouder
zijn) f 18756,-;
- voor alleenstaande ouders (als zij op
31 maart van het studiejaar 23 jaar op
ouder zijn) f 16672,-.
Deze bedragen worden verhoogd met
de verschuldigde bedragen aan colle-
gegeld (wo: f898,- en hbo: f778,-) en
inschrijvingsgeld (wo: f 150,-) of cur-
susgeld (hbo: tot maximaal f 778,-).

De volgende verdeling is van toepas-
sing:
- voor studenten wo en hbo wordt
een bepaald bedrag (het "bodembe-
drag") geheel als renteloos voorschot
verstekt; bij wo: f 1.640,- en bij hbo:
f 1600,-. Het -eventueel- resterende
deel wordt uitgekeert in de verhou-
ding 70% beurs en 30% renteloos
voorschot;
- voor studerenden van 21 jaar en ou-
der in het voortgezet onderwijs geldt
geen bodembedrag en wordt de toela-
ge uitgekeerd in de verhouding 80%
beurs en 20% renteloos voorschot.

Het aanvragen
Voor het aanvragen van studiefinan-
ciering moet gebruik worden gemaakt
van speciaal daarvoor bedoelde for-
mulieren: het Aanvraagformulier-
A(SO) voor een tegemoetkoming in
de studiekosten en het Aanmeldings-
formulier-A(TO) vooreen rijksstudie-
toelage. Deze formulieren zijn ver-
krijgbaar bij de instellingen van onder-
wijs die opleidingen verzorgen waar-

voor studiefinanciering kan worden
aangevraagd.
Er gelden verschillende sluitdata voor
het aanvragen. Normaal gesproken
kan een aanvraag voor een tegemoet-
koming tot en met 30 november wor-
den ingediend. Tegemoetkomingen
in de reiskosten en in de meerkosten
van het uitwonend-zijn die na die da-
tum maar vóór l mei worden aange-
vraagd, worden alleen verstrekt voor
de maanden die van het schooljaar
resteren op het moment van indie-
ning. Vanaf l mei worden zulke aan-
vragen niet meer in behandeling ge-
nomen.

Voor het aanvragen van een rijkstu-
dietoelage geldt als sluitdatum 31 au-
gustus. Tot en met 31 december is ook
hier een -gekorte- toekenning moge-
lijk, maar na deze datum worden in de
regel geen aanvragen meer in behan-
deling genomen.

Er zijn nog enkele andere studiefinan-
cieringsmogelijkheden. Zo kunnen
studenten die een erkende deeltijd-
studie (een avond-/part-time, een
schriftelijke opleiding of een oplei-

ding aan de Open Universiteit) vol-
gen, in principe ook voor studiefinan-
ciering in aanmerking komen. Een
dergelijke tegemoetkoming wordt
volledig als gift verstrekt en kan be-
staan uit:
- een tegemoetkoming in de kosten
van boeken en leermiddelen;
- een vergoeding van het wettelijk
voorgeschreven cursusgeld en voor
het examengeld;
- een vergoeding (in bepaalde mate) in
de eventuele reiskosten.

Het inkomen van de ouders wordt
buiten beschouwing gelaten. Daaren-
tegen worden de volgende maatsta-
ven gehanteerd:

• het inkomen van de aanvrager dient
zich rond het niveau van de sociale
minima te bewegen;
• de aanvrager moet (op l augustus
1984) de leeftijd van 21 jaar hebben
bereikt;
• een schriftelijke cursus moet oplei-
den tot een diploma in een gelijkwaar-
dige mondelinge part-time onderwijs-
soort.

Een dan is er ook nog de zogenoemde
rentedragende studielening. Bedoeld
voor meerderjarige studenten in het
hoger beroeps- en het wetenschappe-
lijk onderwijs die om financiële rede-
nen niet voor een rijksstudietoelage in
aanmerking komen of om welke re-
den dan ook van een toekenning af-
zien. Als er bevredigende studieresul-
taten worden behaald -om maar één
van de voorwaarden te noemen - kun-
nen zij bij bepaalde banken, onder ga-
rantie van het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen, een rentedra-
gende studielening afsluiten (voor het
studiejaar 1983/1984 bedraagt dit ma-
ximaal f 5800,-; voor het studiejaar
1984/1985 moet het budget nog wor-
den vastgesteld).

Tenslotte zijn er nog gemeentelijke,
provinciale en particuliere studie-
fondsen die soms vergoedingen kun-
nen geven voor kosten waarin niet
door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen wordt voorzien. In-
lichtingen hierover kunnen worden
ingewonnen bij de afdeling onderwijs
van de gemeentesecretarie.

Als men aan dit artikel de indruk over-
houdt, dat er misschien een tegemoet-
koming of rijksstudietoelage in zit,
moet men niet aarzelen een aanvraag-
formulier op te halen, in te vullen en
op te sturen. Dus ook wanneer men
twijfelt.

Inlichtingen over tegemoetkomingen
en rijksstudietoelagen kunnen schrif-
telijk worden ingewonnen bij:
Het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen
De Centrale directie Studiefinancie-
ring
De afdeling Informatie
Postbus 30006, 9700 RH Groningen

Eventueel kan ook een bezoekje wor-
den gebracht aan: Kempkensberg 4,
Groningen, of een telefoontje ge-
pleegd worden: 050 - 249111, maar
dan alleen op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
(deze "bloktijden" gelden ook voor
bezoekjes). Dichter bij huis kan men
terecht bij meestal goed geïnformeer-
de decanen aan de onderwijsinstellin-
gen, waarvoor studiefinanciering kan
worden aangevraagd.

v v Vonten
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-

DONDERDAG 28 JUNI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "kent uw Bomen". Om 19.30 uur ver-

melen Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel. KoApi deel-
me f 2.00 p.p.

VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 JUNI:
Volksfeest Medler.

ZONDAG 1 JULI
Concert door het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof en de
kapel "De acht Kastelen Darpers" o.l.v. Joop Lauckhart. Nabij
kasteel Vorden. Aanvang 11.45 uur. Bij slecht weer in hotel Bak-
ker.

WOENSDAG 4 JULI
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden, voor bedrij-
ven, buurten, verenigingen etc. Aanvang 19.30 uur. Terrein:
clubhuis T.T.V. Vorden, Ruurloseweg 110 op het Medler. Half-
weg Vorden-Ruurlo.

DONDERDAG 5 JULI:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
den Bramel met als motto "Kent uw Bomen". Om 19.30 uur ver-
zamelen Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel. Kosten deel-
name f 2.00 p.p.

ZATERDAG 7 JULI:
Het l. V.N. afd. "De Oude IJsselstreek" organiseert een natuur-
wandeling "Huize Vorden". Aanvang 14.00 uur. Plaats van sa-
menkomst: Kasteel Vorden.

MAANDAG 9 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00
P-P-

DINSDAG 10 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 10 JULI:
Optreden folkloristische dansgroep De Knupduukskes. Aan-
vang 20.00 uur bij Kasteel Vorden. Bij slecht weer in de boerde-
rij. Entree f 2,50 tot en met 12 jaar f 1,50.

DONDERDAG 12 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte wandeling naar het
kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de eigenaar ir.
Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving. Deze avond wordt verzorgd door de Vor-
dense dichter Jaap Zijlstra. Dia's door J. Dolphijn. Kosten
f 3.00 incl. koffie met koek in de pauze.

ZATERDAG 14 JUU:
Acht-Kastelen-Wandeltochten 8, 16, 24, 32, 40 en 48 km.
Startplaats Vorden, café rest. De Herberg, Dorpsstraat 10.
Starttijden 08.00-10.00 uur, 40 en 48 km; 09.00-12.00 uur,
24 en 32 km; 10.00-14.00 uur. 8 en 1 6 km.

ZONDAG 15 JULI:
Open lucStdienst achter de Geref. Kerk. Aanvang 19.00 uur. Or-
ganisatie: jeugddienstcommissies in Vorden. Interk. Jeugd-
werkgroep Vorden.

MAANDAG 16 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00
p.p.

DINSDAG 17 JULI:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50 p.p. Geen
honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V. kantoor. Aan-
vang 19.00 uur.

DINSDAG 17 JULI:
Orgelconcert in de Hervormde Kerk. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs f 5,00; 65 plussers + CJP f 3,50.

WOENSDAG 18 JULI:
Film en foto expositie "Vorden". Aanvang 20.00 uur in De Her-
berg, Dorpsstraat 10. Toegang gratis..

19, 20 EN 21 JULI
Kermis op het Marktplein. AVRO's TOPPOP disco-show met
o.a. DJ. Jan Steenman in de Herberg op 19 juli. Aanvang 20.30
uur. Kaarten in voorverkoop

19 EN 20 JUU:
Braderie in de Dorpsstraat. Aanvang 18.00 uur.

VRIJDAG 20 JULI:
VW Straatmotorcross. Training 18.30 uur; Aanvang 21.00 uur;
Plaats: Dorpscentrum.

ZATERDAG 21 JULI:
Kinderrommelmarkt in Vorden. Aanvang 10.00 uur.

ZATERDAG 21 JULI:
Vliegerwedstrijd. Aanvang 14.30 uur. Nabij Kasteel Vorden.

ZATERDAG 21 JULI:
Zaal De Herberg, Dorpsstraat 10. Groot Openlucht en Zaalfes-
tijn. Aanvang 21.00 uur. Rodeo-kampioenschap op mechani-
sche stier.
Orkest Transit". Barbeque vanaf 23.00 uur open. Inschrijving
en kaartverkoop eetcafé De Herberg.

ZONDAG 22 JULI, MAANDAG 23 JULI:
Openstelling Park Kasteel de Wiersse. Rozen, pergola en Bor-
ders. Openingstijden 10.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs f 3,00
p.p. Kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren gratis. Honden worden
niet toegelaten, ook niet gelijnd.

ZONDAG 22 JULI:
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Zomertocht 40 km. Vertrek
van 13.00-14.00 uur bij café 't Zwaantje, Hengeloseweg 14,
Vorden en bij café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

MAANDAG 23 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00
P-P-

DINSDAG 24 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer Men -
nink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

WOENSDAG 25 JULI:
Touwtrekken Camping Toumooi. Aanvang 19.30 uur. Terrein
clubhuis T.T.V. Vorden, Ruurloseweg 110. Halfweg Vorden-
Ruurlo.

DONDERDAG 26 JULI:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" met
medewerking van de boerenkapel "De Achtkastelendarpers".
Entree f 2,50 tot en met 12 jaar f 1,50. Aanvang 20.00 uur bij
Kasteel Vorden. Bij slecht weer in de boerderij.

VRIJDAG 27 TOT EN MET ZONDAG 29 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelen evenement georganiseerd door de
V A.M.C, de Graafschaprijders. Plaats van handeling: in en
rondom café Schoenaker, Ruurloseweg 64.
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