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Kreetjen van den Akker

de eerste sociale kulturele werker
in Vorden
De naam sociaal kultureel werker heeft de afgelopen jaren de tongen in Vorden al heel wat keren los gemaakt.
Het heeft er zelfs toe geleid dat de heer W.B.J. Lichtenberg vorig jaar zyn wethouderszetel ter beschikking stelde.
De roep om een sociaal kultureel werker begon in 1980. Toen werd namelijk de Stichting Sociaal Kultureel Werk opge-
richt. De huidige voorzitter J.H.W. van Burk hierover: "De zeven jeugdclubs in Vorden hebben zich toen bij de S KW aan-
gesloten. De vraag binnen de jeugdorganisaties was al gauw: hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren? Gemeentelijke sub-
sidie hadden we als SKW niet. Elke organisatie moest het doen met zijn eigen centjes. Al gauw werd ons duidelijk dat een
beroepskracht in Vorden noodzakelijk was. Wij zijn toen begonnen de plaatselijke politiek te bewerken", aldus van Burk.

IfH^^H^i^^H^KS^^^^^^^^^^^H^^^^^^H ^ DE KJJKER
Hij is er zich terdege van bewust dat hij in
Vorden volop in de kijker komt te staan.
Dat betekent dat hij veel ruggespraak zal

JiiJiJHH houden met zijn eigen bestuur en met de
verenigingen. "In ieder geval moet Kreet-
jen niet de deskunidge gaan uithangen", zo

vult de voorzitter van de SKW de heer van
Burk aan.
Kreetjen heeft toch wel een duidelijk beeld
van de taak die hij moet gaan uitvoeren. "In
de eerste plaats wil hij graag een kadertrai-
ning voor vrijwilligers gaan opzetten. Daar-
voor zal hij zodra hij in funktie is kennis
gaan maken met de verschillende vereni-
gingen. Kijken wat er leeft en hoe kan de sa-
menwerking nog beter op gang gebracht
worden.
Ook in het overleg naar de gemeente toe
ziet Kreetjen van den Akker een duidelijke
taak. Bijvoorbeeld het zoeken van aanslui-
ting bij de plannen die de gemeente op het
gebied van het welzijn aan het ontwikkelen
is.
Op l januari 1983 moeten de konkrete plan-
nen van de nieuwe SKW-er op tafel liggen.
"Ik kan me er echt op verheugen met het
"pionierswerk" te kunnen starten. Een uit-
daging die ik graag aangrijp", aldus Kreet-
jen.
"Hij schuwt de pioniersschop in elk geval
niet", zo zegt zijn "werkgever" de heer van
Burk.

Gemeente Vorden treedt uit Zutphens
Muziekschool
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond besloten om uit de muziek-
school Zutphen te treden. Weliswaar blijft Vorden nog twee jaar lid, want de be-
slissing om de overeenkomst die op l augustus 1984 afloopt, op te zeggen diende
voor l augustus aanstaande genomen te worden. De argumentatie van het colle-
ge om op te zeggen ligt in het feit dat de gemeente de kosten van het muziekon-
derwijs in de hand wil houden.

DERTIG MILLE
Geleidelijk aan werden de vroede vaderen
in het achtkastelendorp warm gemaakt
voor een sociaal kultureel werker. Uitein-
delijk werd voor de tweede helft 1982 dertig
duizend gulden beschikbaar gesteld. Voor
het hele jaar 1983 eenzelfde bedrag. Voor
de SKWbetekende dit dat de sollicitatiepro-
cedure op gang gezet kon worden.
Dezer dagen werd de benoeming (per l sep-
tember) bekend gemaakt van de 23 jarige
ongehuwde Kreetjen van den Akker. Gebo-
ren Brabander en thans woonachtig in Ton-
den (gemeente Brummen).

Kreetjen van den Akker is momenteel vrij-
willig medewerker aan het JAC te Zutphen.
Een jaar geleden studeerde hij af aan de
"Kopse Hof' te Nijmegen. Hij volgde daar
de opleiding voor cultureel werk. Aan het
JAC hield hij zich bezig met het geven van

voorlichting aan scholen; lesgeven maat-
schappijleer alsmede lessen voor school-
verlaters (Wat zijn de rechten en plichten
van een schoolverlater).
Met het oog op de financiën wordt Kreetjen
van den Akker in feite een halve beroeps-
kracht. Dat wil zeggen een funktie met een
20-urige werkweerk. Hoofdzakelijk in de
avonduren aangezien de meeste vrijwilli-
gers overdag werken en de jeugd naar
school is. Is Kreetjen van den Akker niet
erg jong voor een dergelijke funktie? Zegt
hij: "Ik zie er wel jong uit, dat blijkt echter
in de omgang met mensen nooit een be-
lemmering te zijn geweest".
In Amsterdam heeft hij op dat punt wel
ervaring opgedaan tijdens de begeleiding
van vakantiekampen. "Ik ken de echte Am-
sterdamse "lieverdjes" wel zo, zegt Kreet-
jen lachend.

De P.v.d.A. fraktieleden A.J. Stoltenborg
en A. Ploeger zagen een ingediende motie
door de raad afgekeurd. Zij stelden in de
motie dat het bedrag dat momenteel als
subsidie aai^e Stichting Muziekschool te
Zutphen \^m betaald 58.000 gulden, tot
nader order op de toekomstige begroting
van de gemeente moet worden opgevoerd
ten behoeve van het muziekonderwijs. Bei-
de heren waren namelijk van mening dat in
het college^orstel geen uitgewerkte alter-
natieven ;^^>pgenomen ter voortzetting
van de amareuristische muzikale vorming
in Vorden.

Wethouder J.F. Geerken overtuigde de
raad dat er alles aan gedaan zal worden het
muziekonderwijs die plaats in de Vordense
gemeenschap te geven waar het recht op
heeft. Geerken voegde er nog aan toe dat
wanneer het college niet aan de verwachtin-
gen zou kunnen voldoen men best weer te-
rug kan naar de muziekschool in Zutphen.
Voorlopig heeft Vorden voor het in het le-
ven roepen van andere vormen van muzie-
konderwijs nog twee jaar de tijd.

Extra onderzoek naar
verkeersplan
Zij het hier en daar schoorvoetend (de
P.v.d.A.) en met de WD als tegenstem-
mers besloot de raad dinsdagavond toch
om 30.000 gulden beschikbaar te stellen
voor een extra onderzoek naar het verkeers-
plan in Vorden. Centraal bij dit onderzoek
staat de vraag van de heer Voerman (CDA)
of splitsing van het doorgaande verkeer in

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Verleende vergunning voor een collecte

Voorde periode van 5 juli toten met l O ju l i
hebben burgemeester en wethouders een
collectevergunning afgegeven aan de Stich-
ting Researchfonds Diabetes Mellitas.

Spreekuur wethouders

Beide wethouders zijn deze week niet in de
gelegenheid om het spreekuur te houden.
(Wanneer normaal gesproken deze spreek-
uren zijn kunt u in de kop van gemeente-
nieuws lezen).

Plan "Schapenmeer 1981"

Voor de bouw van een extra aantal zomer-
huisjes (5 dubbele) op een terrein gelegen
aan het Lekkerbekje hebben burgemeester
en wethouders op 2 maart 1982 een uitwer-
kingsplan vastgesteld. Zulks conform de
bepalingen van het bestemmingsplan "Het
Schapenmeer 1976".
Ter informatie wordt meegedeeld dat ge-
noemd uitwerkingsplan inmiddels - bij be-
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land d.d. 17juni 1982-de vereiste goedkeu-
ring heeft verkregen.

Vergadering commissie bezwaar - en be-
roepsschriften

Op 6 jul i aanstaande vergadert de commis-

sie voor bezwaar- en beroepschriften. Deze
vergadering begint om 19.30 uur en wordt
gehouden in de boerderij nabij het Kasteel.
Aan de orde komen de hoorzitting naar
aanleiding van het door de L.R.&P.C. "De
Graafschap" ingediende beroepschrift te-
gen het besluit van burgemeester en we-
thouders d.d. l april 1982, no. III-4832 II,
houdende afwijzing van een verzoek om
aanvullende subsidie voor 1981 en daaruit
voortvloeiende een herberekening van de
reeds toegezegde subsidie voor dat jaar.

Bekendmaking ruilverkaveling

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, ingevolge het verzoek van
het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland bij brief d.d. 15 juni
1982 - nr. LL 923/2-LL/434, dat gedurende
het tijdvak van 28 juni tot en met 28 juli
1982 kosteloos ter inzage liggen op het ge-
meentehuis te Vorden, afdeling Gemeente-
werken-

Het rapport van de centrale cultuurtechni-
sche commissie met bijbehorende stukken
en kaart, betreffende het voorlopig plan tot
ruilverkaveling van het complex gronden,
gelegen in de gemeente Hengelo, Zelhem,
Vorden, Ruurlo en Doetinchem (ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem).

Bezwaren tegen de ter visie gelegde stukken
kunnen binnen een maand na 25 juni 1982
schriftelijk worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 CX Arnhem.

Gegevens over nader te verkrijgen informa-
tie zijn vermeld in de hiervoor genoemde
brief van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land, welke brief bij de stukken ter inzage is
gelegd.

Tegen de betaling der kosten zijn de óp het
ruilverkavelingsplan betrekking hebbende
boekwerkjes ter secretarie en bij bureau ge-
meentewerken verkrijgbaar (f. 10,-).

Bestemmingsplan "Buitengebied 1982"

Wij maken u er nogmaals op attent dat het
bestemmingsplan "Buitengebied 1982" tot
25 jul i aanstaande ter secretarie"ter visie ligt.

Het betreft het gehele grondgebied van de
gemeente, met uitzondering van de kernen
Vorden, Kranenburg en Medler en de di-
verse kampeercentra. Onlangs heeft in deze
rubriek uitvoerige informatie hieromtrent
gestaan. Tot de bovengenoemde datum
hebt u eveneens de gelegenheid bezwaren
tegen het plan in te dienen bij de gemeente-
raad.

Vorden überhaupt mogelijk is. De heer
W.A. Kok (CDA) was van mening dat hier
een taak ligt voor Rijkswaterstaat. "Dat heb-
ben wij ook met Rijkswaterstaat besproken,
maar die adviseerden ons juis^m een par-
ticulier bureau in de arm te r^»n", aldus
Burg. Vunderink.

Aanhouden
Het collegevoorstel om de algemen politie-
verordening in verband met sü^plaats- en
ventvergunning te wijzigen w^Jbp indica-
tie van de heer J. Bosch (P.v.d.A.) aange-
houden. Het college zal t.z.t. eerst met een
nota komen die besproken zal worden met
de belanghebbenden. Een evenwicht zoe-
ken tussen de belangen van de consument
en die van de middenstand vond de heer
Bosch van eminent belang.

Schadeclaim
Onlangs zijn er aan de Strodijk een paar bo-
men omgewaaid die op het schrikdraad van
een wei zijn terechtgekomen waarbij enke-
le varkens werden gedood. Aangezien de
bomen eigendom zijn van de gemeente
heeft de bewuste landbouwer een schade-
claim ingediend, althans dit was de heer
Voerman ter ore gekomen. Burgemeester
Vunderink bevestigde dit en zei dat de ge-
meente de schadeclaim naar de verzeke-
ringsmaatschappij heeft doorgestuurd.
Het college zal bekijken in hoeverre er bo-
men aan de Strodijk gekapt moeten wor-
den. Binnenkort komt wel de Kruisdijk aan
de beurt. Dit wordt geregeld door de Vere-
niging voor Natuurmonumenten eigena-
resse van het landgoed Hackfort waartoe de
Kruisdijk behoort.
Het college zal voorts bekijken of er een
mogelijkheid tot een fietscrossbaan in de
Hoetinkhof is. Een aktiekomite, zo zei de
heer Voerman, is bezig met handtekenin-
gen te verzamelen ten einde een dergelijke
baan te realiseren. Momenteel heeft de ge-
meente Vorden een fietscrossbaan gelegen
aan het Wiemelink.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Knopper, H. De wraakoefening; Lems, L.
De opdracht is liefde; Thompson, S. Do-
denrit; Bronte, Ch. en een onbekende. Em-
ma; Auel, J.M. De stam van de holebeer;
Corman, A. Terug naar de toekomst; Beu-
gel, I. van der. Licht gekruid; Isherwood,
Chr. Een man alleen; Yourcnar, M. Het
hermetisch zwart; Niesner, H.W. Badmin-
ton; Industriële archeologie; een terrein-
verkenning; Jaxtheimer, B.W. Gaade's
boetseerboek; Hartkamp, M. Twee over-
kanten; Boer, H.P. de. De divanpop; Alt-
man, Th. Geef pappa maar een kusje; Heer-
tje, A. en E. van der Wolk, Werkloosheid;
Duppen, J. van. De zeefdruktechniek; Vijf-
tig eeuwen bouwkunst; Leeflang, Th. Ver-
zamelen is ook een kunst.
Jeugd:
Larsen, Th. Ijsberen; Shaw, B. Ballet; de
eerste passen; Stuyvenberg, W. van. Spel-
letjesboek; Nesbit, E. Belinda en Bella-
mant; Bergström, G. Alfons en het mon-
ster; Mark, R.R.P. van der. Hoenders en
dwerghoenders; Coborn, J. Goudvissen;
Hutchinson, P. Cavia's.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Ludo Eykelkamp zingt in
de Dorpskerk
Ludo Eykelkamp, bas, hoopt a.s. zondag-
morgen 4 juli zingend mee te werken aan de
morgen-kerkdienst in de Hervormde kerk
te Vorden.
Hij zingt dan een drietal liederen, met
orgelbegeleiding van Rudi van Straten. Het
Loman-orgel is weer feestelijk bespeelbaar.

De te zingen liederen worden gestencild en
aan de kerkgangers/sters bij binnenkomst
van de kerk aangeboden. Iedereen is harte-
lijk welkom.
Na de kerkdienst is er de mogelijkheid om
samen koffie te drinken in "de Voorde", ge-
legen naast/achter de dorpskerk.

Kampvuurdienst hij kasteel
de Wildenborch
De Jeugddienst commissie van de Her-
vormde gemeente te Vorden nodigt ieder-
een graag uit voor de Kampvuurdient bij
kasteel de Wildenborch op a.s. zondaga-
vond 4 juli. Dit keer hoopt ds. B. Nijendijk
uit Woerden deze dienst te leiden. Het the-
ma luidt: "De echte waarde van het leven".

De ingang tot het terrein ligt aan de Nijland-
weg, voorbij de inrit naar het kasteel. Drin-
gend verzoek: wilt u niet de inrit volgen,
maar de door pijlen aangegeven weg. Dan
komt u terecht op een heel mooie plek mid-
den in de bossen.

Liturgieën worden gestencild. Wilt u zelf
een tuinstoeltje meebrengen?! Bij minder
gunstig weer om buiten te zitten wordt deze
dienst gehouden in de kapel de Wilden-
borch aan de Kapelweg.
Het Vordens jongerenkoor "Inter-Christ"
hoopt aan deze Kampvuurdienst-Jeugd-
dienst mee te werken.

Voorbereiding gezamenlijke
startdienst
De Kerkeraad van de Gereformeerde kerk
en van de Hervormde gemeente hebben be-
sloten ook dit jaar weer een gezamenlijke
startdienst te houden als opening/begin
van het kerkewerk 1982/1983.

Deze dienst zal D. V. gehouden worden op
zondagmorgen 12 september in de Her-
vormde dorpskerk te Vorden.
Een kleine commissie hoopt het één en
ander voor te bereiden op woensdagavond
7 juli in het Achterhuus, achter de Gerefor-
meerde kerk.

GEBOREN: Gerrit Jan Luimes
ONDERTROUWD: D.A. Hendriksen en
G.F. Leunk
GEHUWD: P. Bitter en A.J. Koning; P.G.
Nieuwenhuis en J. Kornet
OVERLEDEN: Th.G.J. Hamer-Stein, oud
75 jaar; A.C. Gotink, oud 61 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. J.C. Krajen-
brink, m.m.v. Ludo Eijkelkamp, zang. Kof-
fie na de dienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 4 juli 20.30 uur, Kampvuurdienst
bij kasteel de Wildenborch, Ds. B. Nijen-
dijk (Woerden), m.m.v. Jeugdkoor "Inter-
Christ".

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 4 juli 10.00 uur : ds. J.R. Zijlstra,
Viering H.A.; 19.00 uur: ds. J.R Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 3 en zondag 4 jul i dr. Sterringa,
tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 3 juli 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Wechgelaer, tel.
1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
M.H. van Muiswinkel, Borculo, tel. 05457-
1981. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg. tel. 6875. Bellen tussen
8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
voor 9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Voor Bartiméus BAZAR + (ROMMEL) MARKT bij schooi „Het Hoge
Vrijdag 2 juli a.s. van 18.00 tot 21.30 uur.

Wij willen een ieder heel har-
telijk bedanken die in welke
vorm dan ook ons 50 jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag heeft gemaakt

H. EGGINK

HJ. EGGINK-BEEFTINK

7251BNVorden
Jebbink 44

Wij willen iedereen heel harte-
lijk danken voor de onvergete-
lijke dag die wij hebben gehad
op ons 121/2 jarig huwelijks-
feest

A.J. BRANDENBARG
Y. BRANDENBARG-

VAN OEVEREN

Warnsveld juni 1982
Geesinkweg 4

Mede namens Gerrit en de kin-
deren wil ik U allen heel har-
telijk bedanken voor de enor-
me belangstelling tijdens mijn
ziekte en verblijf in het zieken-
huis en bij mijn thuiskomst.
Het heeft ons goed gedaan zo-
veel belangstelling te mogen
ontvangen.

GERDAWULLINK

B. v. Hackfortweg 41

Voor Bartiméus Bazar +
(Rommel) markt bij schooi
„Het Hoge". Vrijdag 2 juli a.s.
van 18.00 tot 21.30 uur.

AUTORIJLESSEN?

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

Donderdag en vrijdag, coupon-
dag. Speciale prijzen

ARIEGOTINK
en

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

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

Te koop: slaplanten + kool-
planten
G. Voskamp
Larenseweg 4, Vorden.

Op vrij korte term ij n te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: z.g.o.h. kinderfiets
(meisjes) 6 t/m 10 jaar.
W. Peters, Hamminkweg 8,
Vorden. Tel. 2196.

Kleine advertenties en ook
kleine prijzen.
Maar wel grote en kleine maten
bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

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

Te koop: Alfa Sud Tl
bouwjaar 1976 - blauw.
Vraagprijs f 1800,-
Tel. 05750-20728

Te koop: zwaar eiken Dressoir
167 x 90 x 53 cm.
Tel. 05752-1326

Te koop: 2 i.z.g.st.z. verw. ra-
diatoren ca. 1,90 m lang (82
cm3)
Julianalaan 4, tel. 1 325.

JEANINE GILLIS

trouwen op woensdag 7 juli a.s.

Onze huwelijksdag ziet er als volgt uit:
11.45 uur: Huwelijksvoltrekking in het ge-
meentehuis te Vorden.

14.00 uur: Kerkelijke inzegening van het hu-
welijk in de R.K. kerk te Kranenburg.

16.30 uur tot 17.30 uur: Receptie in het
„Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres is:
Drift 5, 7232 CA Warnsveld

Op zondag 11 juli a.s. zijn onze ouders

HARRYen WILHELMIEN HARTMAN

25 jaar getrouwd.

We hopen dit te vieren op zaterdag 10 juli in
zaal Schoenaker te Kranenburg.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Hun dankbare kinderen
Gerard
Johan en Hedwig
Lidy en Willem
Edwin
Dinand

7251 LT Vorden, juli 1982
Eikenlaan 5

Zaterdag 10 juli a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

H.GROOTROESSINK
J.M. GROOT ROESSINK-

GROOT JEBBINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal de
Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, juli 1982
Hengeloseweg 7

Op woensdag 7 juli, hoop ik mijn 80ste ver-
jaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-
23.00 uur in café-Restaurant „De Bogge-
laar" te Warnsveld.

f G. KLEIN HANEVELD

„Klein Starink" Warnsveld

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij U mede, dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan onze zorgzame vader
en onze lieve opa en broer

ALBERTUS-POTERMAN
sedert 3 april 1982 weduwnaar van Johanna-Nijenhuis

op de leeftijd van 75 jaar.

Voorst: H. Wagenvoort-Poterman
G.J. Wagenvoort

Warnsveld:JA Wassi n k-Poterman
J.L. Wassink

Warnsveld:EJ. Poterman
Kleinkinderen en achter-
kleinkind

7231 PC Warnsveld 29 juni 1982
Vordenseweg 31

Vader ligt opgebaard in één der rouwkamers van het
Mortuarium in het Ziekenhuis „Het Nieuwe Spittaal"
Ooijerhoekseweg 8 te Warnsveld. Bezoekuren aula da-
gelijks van 15.30 tot 17.00 uur.

De begrafenis is vastgesteld op zaterdag 3 juli a.s. om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld
(Vordenseweg 18).

Gelegenheid tot persoonlijke condolatie na de begrafe-
nis in de aula van de begraafplaats.

LEGO
BAZAR SUETERS

Na een zorgzaam leven, is in vol vertrouwen van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader en opa

ALBERTUS CHRISTIAAN GOTINK
echtgenoot van Hendrika Wolters

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden: H. G ot i n k-Wolters
Ruurlo: Henny en Marinus
Doetinchem:Gerda en Geert

Bryan, Ivo
Vorden: Absie en Benno
Vorden: Bert

7251 PM Vorden, 24 juni 1982
Lankampweg 2

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Hij hield van de mensen en van het leven. Helaas ging hij
te vroeg van ons heen!

Hiermee geven wij u kennis dat nog vrij plotseling van
ons is heengegaan mijn schoonzoon en onze zwager

ALBERTUS CHRISTIAAN GOTINK
echtgenoot van H. Wolters

op de leeftijd van 61 jaar.

Warnsveld: Opa Wolters
Vorden: G. Wolters

M.G. Wolters-Ruesink

24 juni'82
7251 PM Vorden
Lankampweg 1

Na een ernstige ziekte werd uit onze familiekring weg-
genomen onze lieve zoon, broer en zwager

ALBERTUS CHRISTIAAN GOTINK
echtgenoot van H. Wolters

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorderv M.M. Gotink-Velders
^ Amsterdam: G.J. Gotink-Hofman

Warnsveld: M.G. Nijland-Gotink
Baak:

Vorden:
Ruurlo:

)rden, 24 juni 1982

D. Hiddink-Gotink
G.J. Hiddink
D. Gotink-Rouwenhorst
HA. Nijenhuis-Gotink
G. Nijenhuis

Heden ging van ons heen onze zeer gewaardeerde voor-
zitter en vriend de heer

A.C. GOTINK

Ruim 21 jaar heeft hij de belangen van onze maatschap-
pij behartigd.

Bestuur en medewerkers
O.W.M. „Vorden"

Vorden, 24 juni 1982

Geheel onverwacht ging van ons heen mijn lieve, zorg-
zame moeder, onze geliefde zuster en schoonzuster

METTJEANNE
DOLLEMAN-VALBRACHT

in de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: J.E. Dolleman
Rotterdam:M. Heysser-Valbracht

G. Heysser
Vorden, 27 juni 1982

Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de
begrafenis in alle stilte plaats gevonden

KRANENBURG

Zondag 4 juli:
Concert door het Vordens Man-
nenkoor o.l.v. Bert Nijhof en de
kapel "de Acht Kastelen Dar-
pers" o.l.v. J. Lauckhart.

Nabij Kasteel Vorden. Aanvang
11.45 uur. Bij slecht weer in Ho-
tel Bakker.

Dinsdag 6 juli:
Staringavond in de kapel op de Wildenborch met
een korte wandeling naar het kasteel en door het
fraaie park, onder leiding van eigenaar ir. Staring.
Aanvang 19.30 uur. Gedichten van A.C.W. Sta-
ring en dia's van de Wildenborch/Vorden en om-
geving. Deze avond wordt verzorgd door ds. Kra-
jenbrink uit Vorden. Dia'sdoor J. Dolphijn. Kosten
f 3,- incl. koffie met koek in de pauze.

Dinsdag 6 juli:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten). Par-
tikuliere pijnbomenverzameling. Rondleiding
door M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50 p.p. Opga-
ve MM M. kantoor. Aanvang 19.00 uur.

FRANK BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Krijgen uw voeten
ook vakantie?

Dat krijgen ze zeker in een paar gemakkelijke
sandalen van Wullink. Dan bent u goed uit
voor schoenen waarmee u uit kunt gaan. En
de prijzen zijn nu in ieder geval "zomers".

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

Te koop: 1 personenwagen
Ford Escort 1978.
Vraagprijs f 7000,-: na 18.00
uur bellen. Tel. 2829

Dr. Haas van 5 t/m 25 juli

AFWEZIG
Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K neemt waar: Dr. G.H. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

Voor patiënten wier achternaam begint met Lt/m
Z neemt waar: Dr. H.H.P. Vaneker, Zutphenseweg
62, tel. 2432.

MODIEUS!
Linnen instapper
met sleehak,
ook de prijs is om
mee weg te lopen

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 3 t/m 17 juli

Radio-T.V. Oldenkamp
Stationsweg 1, Vorden.

N i o m s l . u l U \

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

Te koop: kool, prei, selderie,
sla en knolraapplanten,
bieslookpollen en Jonge ko-
nijnen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden. Tel. 1498

Geachte familie
laat uw bestaande c.v. ketel nameten
het kan u honderden guldens schelen
door aanschaf van een H.R. c.v. ketel.

Vraag inlichtingen

W. Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364, Zelhem.

yy Winkeliers of verenigingen die
weer willen deelnemen aan onze
jaarlijkse braderie, gelieve zich aan
te melden bij de heer Emsbroek, tel.
2081.

De braderie is op donderdag 29 juli a.s. De kosten
inclusief kraam zijn f 50,- Verenigingen f 10,-
reduktie.
Aanmelden voor 14 juli a.s.



Barbiehjoewen.s
op naar uw VS
Aluminium
folie
rol 25 meter
van 3.25 voor

Safe/i
stokjes
pak 100 stuks
nu

Barbequeborden
aluminium
3 stuks

Goudse
kaas
yong k i/o

Go/o ioöe/
Whisky
van 21.95

Geldig van 01/7-03/7Geldig van 01/7-03/7
uit de Betuwe

Sellery
salade
200 gram

Bon O Mei
kamedrank
aardbeien
pak l liter
van 1.75 voor

Hollandse Baily's
Irish Cream
fles van 19.95

sappige grasgroene^ A O
Granny Smith's ml r O Jacky slank

Coppel stoc
Jonge jenever

1 liter

van 1.14 voor
r
A

Champignons bakje
Inhoud 250 gram
onze vaste
lage prijs
1.98 deze week

Compote
schaaltjes
12 cm 6 stuks
van 4.95 voor

W.K.kruidijn
koek
van 2.59 voor

Enkhuizer
berkenstam
2 soorten
van 3.25 voor

269
Planters
pikant
gekrulde
pinda's
van 1.59 voor

Tramier
Olijven
zonder pit
230 gr.

139
Camplna
Cono's
roomijs doos

8 stuks nu

Iglo sinas-
of aardbeien
Ijslollles

doos 10 stuks

Dos/i koffer
2 kilo
van 6.58 voor

Arlel
koffer
2 kilo
van 7.25 voor

Johma
Barbequesauzenpakket
bestaande uit:
1 bakje 200 gram
knoflooksaus en 1 bakje
zlgeunersaus 200 gr. en
barbequereceptenboekje
samen
van 5.60 voor 439
Gekookte
Gelderse
worst
150 gram

maat
Champignon
gehakt
500 gram
Boeren-
metworst
100 gram

498

1»
dinsdag:
Grove
braadworst
500 gram

forse
Paprika's 3 stuks

495
sf •

de echte rode
Ruby Red
Grape Fruits
8 grote voor

495

super bos Tros Anjers
diverse kleuren
met gratis
zakje SUBSTRAL

ifi/ers450
1e kwaliteit Kaaps viooltje
prachtige 3 stuks 5.00
nephrölepis varen 4.75
prachtige Nest varen 2.50
dit alles samen
geen 12.25
maar slechts

Casino
brood
wit 800 gram

Sesambollen
zak 9 stuks

179
409

Krenten-
bollen
zak 6 stuks

Stokbrood
400 gram nu

219m
139

Runder-
rookvlees
100 gram maandag:

gekookte nieuwe
Bietjes 1 kiloGekruide

achterham
100 gram

Tongeworst
100 gram dinsdag:

Bloemkoolwoensdag:
Gehakt h.o.h
kilo

Palingworst ^ i w
100 gram m m

Stegeman
slagers
leverworst
500 gram

woensdag:
Kersen
'/2 kilo

Becel
voor de koffie
0.5 liter
van 1.98 voor

Geldig van 1/7-7/7-82
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN
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Ontmoetingsdag oud-Wildenborchers

Interessante
Staring-expositie in
Vordens bibliotheek

Zaterdagmiddag 3 juli 1982 wordt in het
Gelderse Vorden een tentoonstelling geo-
pend, gewijd aan Anthonie Christiaan Wi-
nand Staring (1767-1840), heer van De Wil-
denborch, landbouwkundige en dichter,

een figuur van nationale betekenis. Als zo-
danig wordt hij hier dan ook gepresenteerd
door middel van een collectie met zorg en
speurzin bijeengebrachte documenten, fo-
to's, krantenknipsels, literatuur, archief-
stukken en schilderijen, waaronder een
aantal die nog niet eerder in de openbaar-
heid zijn gebracht, maar nu te zien zijn,
dank zij de medewerking van de huidige be-
woner van De Wildenborch, ir. D.M.W.
Staring. Men vindt er ook stukken uit De
Bringenborg in Gendringen, waar Staring
werd geboren, een ploeg zoals die op het
landgoed van Staring werd gebruikt, en tal
van gegevens die voor menigeen een ver-
rassend nieuw licht werpen op deze toch
wel buitengewoon veelzijdige man. Door
de werkgroep die de expositie heeft voorbe-
reid is een boekje over Staring samenge-
steld waarin de diverse aspecten van zijn le-
ven en werken zo volledig mogelijk zijn
opgenomen. Het is op de tentoonstelling
verkrijgbaar a f. 5,-, daarna tegen fe 7,50.
Het initiatief voor deze expositie werd ge-
nomen door een werkgroep, bestaande uit:
mevrouw Maria Geluk, bibliothecaresse
van de Openbare Bibliotheek te Vorden, en
de heren G. Bekker, J. Eefting, Jozef Kem-
perman, J.C. Krajenbrink, Harry Schen-
ning en George Schlimme van Brunswijk,
met het oogmerk een tweetal exposities te
organiseren, nl. te Gendringen waar Sta-
ring geboren werd, en in Vorden waar hij
gewoond heeft en zijn voornaamste werk-
zaamheden heeft ontplooid.
De tentoonstelling duurt tot 30 juli 1982 en
wordt gehouden in de Galerie van de Open-

bare Bibliotheek. Geopend: elke middag,
behalve donderdags, ook op zaterdag en
zondag, dinsdag- en vrijdagavond en don-
derdagmorgen. Na Vorden zal de expositie
ook te zien zijn in de Galerie Bij de Boeken
in UI ft, en wel van 13 september tot 2 okto-
ber 1982.

OPENING VAN DE
TENTOONSTELLING
Op zaterdag 3 juli 1982 wordt de Staring-
tentoonstelling geopend in de Hervormde
kerk te Vorden. Daar gebeurt het volgende:

1. Inleidend welkomstwoord door me-
vrouw Maria Geluk, voorzitster van het
Staring-Comité.
2. De heer J. Eefting, archivaris, houdt een
inleiding over Staring als landbouwkundi-
ge.
3. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw
Hermien te Winkel, organiste te Zutphen.
Zij bespeelt het door Lohman gebouwde
orgel van de Dorpskerk, voor de bouw
waarvan in 1829 opdracht werd gegeven,
mede bekrachtigd door de handtekening
van A.C.W. Staring.
4. Staring als dichter, met enige dia's toege-
licht door de heer J.C. Krajenbrink.
5. Opening van de Staring-tentoonstelling
door ir. D.M. W. Staring in de Openbare Bi-
bliotheek alwaar een verversing zal worden
aangeboden.

Voor nadere informatie wende men zich tot
de Openbare Bibliotheek te Vorden, Dorps-
straat 3, tel 05752-1500.

Staring-avonden in De Wildenborch
Op het zomerprograma van de Vordense
V.V.V. staan dit jaar drie Staring-avonden:
dinsdag 6 juli, dinsdag 20juli en dinsdag 10
augustus.
De Staring-avonden worden gehouden in
de Kapel de Wildenborch, gelegen aan de
Kapelweg, halverwege Vorden-Lochem.
Na de opening en begroeting in genoemde
Kapel wordt een wandeling gemaakt naar
het kasteel de Wildenborch en door het
fraaie park rond het kasteel.
De huidige kasteelbewoner de heer Ir.
D.W.M. Staring en de tuinmannen Bosveld
en Wiltink leiden deze ongeveer drie kwar-
tier durende wandeling. In de tuin zijn erg
bekend: de Libanese ceder, de Moeras cy-
pres enz.

Na terugkeer in de Kapel is er de koffie-pau-
ze. Daarna vertelt ds. J.C. Krajenbrink over
leven en werken van A.C.W. Staring, wel
genoemd de dichter van de Wildenborch.
Hij leefde van 1767-1840.
Ds. Krajenbrink draagt ook enkele van Sta-
rings gedichten voor. De Staring-avond
wordt besloten met een prachtig klank-
beeld van de Wildenborch en Vordens om-
geving. De heer Johan Dolphijn heeft dit
klankbeeld gemaakt.
De Vordense VVV. vraagt een kleine ver-
goeding voor entree en de koffie met koek.
Volgende week dinsdag is er dus de eerste
Staring-avond: dinsdag 6 jul i ; start in de
Wildenborchse Kapel. In de Vordense Bi-
bliotheek wordt in de maand juli een Sta-

ring-tentoonstelling gehouden.
De opening van deze bijzondere expositie
vindt plaats op a.s. zaterdagmiddag 3 ju l i in
de Hervormde kerk te Vorden..

De A.C.W. Staring-tentoonstelling is daar-
na in de rn^H juli elke middag te bezichti-
gen. Ook oflaterdag- en zondagmiddag, in
de galerij van de Vordense bibliotheek aan
de Dorpsstraat. Er is veel werk verzet om
deze expositie in te richten. Het geeft zicht
op het veelzijdige leven van A.C.W. Sta-
ring. A
Er is ook J^Priandzaam boekje samengr
steld, verluchtigd met foto's en geschrevti.
door de werkgroep. Het is ook in de biblio-
theek verkrijgbaar.

Meningen over extra onderzoek
verkeersplan blijven verdeeld in Vorden
"Ik heb zo'n idee dat we ons willen blijven verstoppen achter een deskundig bu-
reau". Deze woorden sprak de heer G.J. Bannink toen donderdagavond in de
commissie Algemeen Bestuur te Vorden het voorstel van B&W werd besproken
om 30.000 uit te trekken voor een extra onderzoek naar het verkeersplan in Vor-
den. Ook in deze commissie werd getypeerd hetgeen binnen het college heerst,
namelik totale verdeeldheid.

Commissielid E. Brandenbarg stelde kort
en bondig: geen cent meer uitgeven, het
heeft allemaal al genoeg gekost. Hij advi-
seerde het college om gebruik te gaan ma-
ken van 3e jaars studenten van de Verkeer-
sakademie uit Tilburg, die dergelijke
onderzoeken wel vaker blijken te verrich-
ten. Het zou de gemeente dan geen geld
kosten. Burgemeester Vunderink stond
niet te popelen van enthousiasme. "Ik denk
dat deze studenten niet de kwaliteit hebben
van een deskundig bureau. Burgemeester
Vunderink zei wel dat hij zich voor de
raadsvergadering van dinsdag aanstaande
zich verder hierin wil verdiepen. Hetzelfde
verzocht hij de heer Brandenbarg.

De heer Bannink had aanvankelijk nog een
ander voorstel: "Plaats bij Klumper het
bord "Deventer-Zutphen" richting Hor-

sterkampweg en het bord "Ruurlo-Winters-
wijk" aan de Zutphenseweg richting Rond-
weg. Bekijk dan het gedragspatroon van het
verkeer", aldus Bannink.

Later in de vergadering toonde Bannink
zich bereid het gevraagde bedrag van 30
mille te willen voteren. "Als het onderzoek
maar zeer neutraal geschiedt", zo zei hij.
Dit laatste werd door Burg. Vunderink be-
vestigend beantwoord. De heer C.Chr.
Voerman (CDA) gaf ook zijn fiat aan het
voorstel van het college, zei het dat hij zich
uitsprak voor "vervolgopdrachten". Begin
eerst maar eens de vraag te beantwoorden
of het technisch wel mogelijk is om het zwa-
re vrachtverkeer van het "gewone" verkeer
te scheiden. Burg. Vunderink kon zich wel
vinden in de zienswijze van Voerman,
P.v.d.A. voorzitter J. Bosch was tijdens de-
ze commissievergadering niet aanwezig.

Burg. Vunderink over open houden verbinding wyken Hoetinkhof
en Brinkerhof:

551'We zullen soepel beleid moeten
volgen"
Het voornemen van het college van Vorden om de verbinding door de houtwal
tussen de wijken Brinkerhof en Hoetinkhof open te houden heeft heel wat stof tot
discussie gegeven. Zo sprak de heer J.C. Schieven uit plan Brinkerhof er don-
derdagavond tijdens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Be-
stuur zijn ongerustheid over uit dat de weg toch een stroomfunktie zal blijven
vervullen.

"De weg loopt langs een trapveld, er ligt een
speelveld aan, in totaal acht uitritten, kor-
tom het is levensgevaarlijk voor kinderen",
aldus de heer Schieven. Burg. Vunderink
kon zich de ongerustheid van de ouders wel
voorstellen. Hij wees erop dat de weg is aan-
gegeven in het goedgekeurde bestem-
mingsplan en van belang is voor een "ont-
snappingsmogelijkheid" voor beide wij-
ken. Burgemeester Vunderink wees er op

dat mochten er veel klachten komen, het
college zich nader zal beraden. De moge-
lijkheid tot "terug" blijft dus open. De heer
Bannink vond dat eerst eens uitgezocht
moet worden of er geen andere manier is
om het Hoetinkhof te bereiken zonder dat
men door Brinkerhof moet. "Kunnen we
het huidige wegje niet open houden", zo
vroeg hij. Burg. Vunderink zei toe deze sug-
gesties in het college te zullen bespreken.

Uit het politie-rapport
Schooljongens vonden aan de Wilden-
borchseweg in een vijver een dode reegeit,
die eerder een jong had geworpen. Beide
waren al geruime tijd dood, vermoedelijk
door verdrinking.

Radarsnelheidscontrole met
opvang
Op 23 juni tussen kwart voor elfen kwart
over twaalf hield de Rijkspolitie een snel-
heidscontrole op de Zutphenseweg in de
bebouwde kom. Er werden 16 bekeuringen
wegens overtreding van de maximumsnel-
heid uitgedeeld. Eén automobilist haalde
de 85 km. Voorts kreeg een automobilist
een bekeuring wegens het onnodig geven
van lichtsignalen.

Storing A.H.O.B.
Bestuurders van passerende auto's deden
bij de rijkspolitie aangifte van het feit dat de
overwegbomen bij de spoorwegovergang
Ruurloseweg zodra ze hoog waren steeds
met een harde klap naar beneden kwamen.
De R.P. heeft het verkeer zaterdag j.1. gedu-
rende anderhalfuur begeleid totdat de sto-
ring was opgeheven.

Bromfiets achterhaald
Een bromfietsbestuurder negeerde op de
Raadhuisstraat afgelopen maandag een
stopteken van de Rijkspolitie. De overtre-
der werd echter achterhaald. Hij kreeg een
procesverbaal terzake het niet voldoen aan
een bevel tot vordering.

Aanrijding
Even voor de bocht van Wientjesvoort ont-
stond een aanrijding tijdens de hevige re-
genval op dinsdag j.1.
Bestuurster R.H.W. uit Vorden, komende
uit de richting Ruurlo wilde haar auto tij-
dens een plensbui rechts van de weg plaat-
sen. E.W. uit Vorden eveneens komende
uit de richting Ruuurlo zag uit tegenstelde
richting een auto naderen en moest derhal-
ve afremmen. Door het water op de weg
schoot de auto door en botste op de auto
van bestuurster R.H.W. Beide auto's wer-
den beschadigd.

Op donderdag 24 juni ontdekte de Rijkspo-
litie een drietal dode varkens bij een perceel
aan de Strodijk 7. Door het noodweer was -
na onderzoek bleek - een boom op de hoog-
spanningskabel gevallen, waarna de kabel

Ongeveer zestig oud-Wildenborchaers hebben elkaar op 17 juni weer een ontmoet tijdens een reünie op het terrein van de Wildenborch.
In de voormiddag haalden de reünisten allerlei herinneringen op aan hun Wildenborchtijd en bekeken ze dia's die werden vertoond
door A.G. Mennink. Gezamenlijk nuttigden ze een Gelderse koffietafel en bekeken Achterhoekse volksdansen. Na de middag vertoef-
de men geruime tijd in de tuinen van kasteel De Wildenborch.

op de weide-afrastering kwam. Hierdoor
werden de dieren geelectroculeerd.

De heer H. K. uit Sulingen (Dld.) heeft zijn
in zijn woonplaats gestolen motorfiets bij
de Rijkspolitie in Vorden weer in ontvangst
kunnen nemen. De motorfiets was n.l . in
Vorden als "gevonden" aangemeld.

J. W. R. uit Vorden werd op vrijdag 25 juni
aangehouden. Zijn bromfiets produceerde
naar de mening van de Rijkatótie teveel
decibels. ^P
Technisch onderzoek leerde dat zowel zui-
ger, tandwiel als ui t laat te groot waren. Pro-
ces-verbaal volgde.

Geen voorrang verleend
S.S. u i t Gorssel verleende < ~ ' kruising
Kostedeweg/Schuttestraat geen voorrang
aan G.M.B, uit Nijmegen. Beide auto's
werden ernstig beschadigd. Rijkspolitie
maakte proces-verbaal op.

Koe contra auto
Een koe van G. G. R. uit Vorden werd op 27
juni rond middernacht aangereden op de
Vordenseweg op de grens Hengelo/Vor-
den.
De koe liep beenbreuk op. Een dierenarts
verleende eerste hulp. De auto, bestuurd
door mevrouw R. B. uit Vorden geraakte to-
tall-loss. De eigenaar van de koe was voor
dergelijke schade verzekerd.

Voor Bartimeus
De kinderen van de Vordense kleuterscho-
len De Timpe en De Springplank en alle
leerlingen van de lagere school Het Hoge
houden op vrijdag 2 juli een grote bazar op
het schoolplein van Het Hoge. De ba/.ar
heeft tot doel het blindeninstftuut Barti-
meus in Zeist en het Bartimeushage in
Doorn te helpen aan wat extra's.
Het is namelijk zo, dat lang niet al het werk
dat de Bartimeusstichting verricht, door de
overheid wordt betaald. Veel geld dat voor
dit werk nodig is, komt voort uit akties.
De bazar wordt vrijdag 2 juli
geopend. Zie advertentie.
De Bartimeusstichting en het cehtrum Bar-
timeushage hebben de zorg op zich geno-
men voor blinde en slechtziende kinderen
en volwassenen en voor meervoudige ge-
handicapte kinderen.

Geslaagd
Aan de pedagogische Academie "De Groen
van Prinsterer Kweekschool" te Doetin-
chem slaagden voor de bevoegdheid om
onderwijs te geven (onderwijzeres) Bertine
Rouwenhorst, de Steege 47 en Christien
Krajenbrink, Ruurloseweg 19.

De Snoekbaars
Aan de derde onderlinge wedstrijd van de
Vordense hengelaarsvereniging "de Snoek-
baars" namen 37 personen deel. De vangst
was belangrijk minder dan in voorgaande
wedstrijden. Totaal 378 centimeter.
De eerste plaats was voor A. Vruggink met
83 cm; 2. J. Besselink 56 cm; 3. H. Maalde-
rink 48 cm.
Het algemeen klassement wordt thans aan-
gevoerd door A. Vruggink met J. Fleming
op de tweede plaats.
De volgende wedstrijd is donderdag l juli.
De gehouden jeugdwedstrijd werd gewon-
nen door H. Golstein, 2. R. Schouten. De
laatste jeugdwedstrijd is zaterdag 10 juli.

Eerste lustrum
buurtvereniging "De Haar"
De buurtvereniging "De Haar" organiseer-
de zaterdag middag voor de kinderen het
jaarlijkse straatfeest. Ter gelegenheid hier-
van was een gedeelte van "de Haar", gele-
gen tussen de Bongerd en de Hanekamp
voor het verkeer afgesloten. De jeugd kon
zich naar hartelust uitleven in spelletjes
zoals wagenrace, ballerospel, pijltjes
gooien enz.

Tussen de bedrijven door was er een disco-
wedstrijd welke werd gewonnen door Coby
Kolkman, 2. Kim van Kan; 3. Marco Weg.
De tekenwedstrijd werd gewonnen door
Herwin Wilgenhof; 2. Katja Schmitz; 3. Ro-
sanna Teerink.

De voorzitter van de buurtvereniging de
heer Rob Schmitz reikte de prijzen uit en
bracht alle medewerkers/sters dank voorde
organisatie.

Hoofdprijs bij DA drogist

Woensdag 23 juni om 11.00 uur was een hij/onder ogenblik voor de fam. Hor-
sting, Het Wiemelink 38 Vorden. Zij kregen op dat blijde moment en met vrolij-
ke gezichten "een cheque" t.w.v. F. 1000,- overhandigd door de heer J.ten Kate,
drogist, Zutphenseweg 2. Door de orginaliteit van de slagzin en de goede oplos-
sing van de tweede DA-letterpuzzel-wedstrijd, die in de DA post stond, besloot
de jury te Zeist, één van de hoofdprijzen toe te kennen aan mevr. Horsting.
Fam. ten kate en de verkoopsters van de drogisterij vonden het leuk dat één van
de hoofdprijzen van de landelijke puzzel in hun zaak te Vorden gewonnen
was.
"Wij doen altijd ons best" zeiden zij, om zo goed mogelijk met onze DA post en
zijn buitenkansjes te werken. Doordat de DA drogisterijen hun 40 jarig jubileum
vieren, komt er in de volgende DA krant weer zb'n puzzel en 40 artikelen als bui-
tenkansjes. Wij zijn benieuwd wat er dan gebeurt!!

Het was zaterdagmiddag een komen en gaan van vele mensen tijdens de receptie
die het internationaal transportbedrijf J.J. Woltering & Zn. B.V. gaf ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf.
Onder de aanwezigen onder andere de beide plaatselijke wethouders J.F. Geer-
ken en H.A. Bogchelman. Burgemeester Vunderink die deze dag verhinderd was,
had een dag ervoor reeds /ij n gelukwensen aangeboden.

Voorts verschillende afgevaardigden van
plaatselijke besturen, collega's, enzo-
voorts. Tevens werd deze middag een open
huis gehouden, waarbij het nieuwe fraaie
kantoor bezichtigd kon worden. De vele
bloemstukken gaven een extra cachet aan
deze feestelijke receptie,
's Avonds werd er voor personeel en geno-
digden een feestavond gehouden. Namens
de veehandelaren bood de heer H. Rietman
uit Vierakker zijn felicitaties aan. Hij schet-

ste in zijn toespraak de levensloop van het
bedrijf. Hij bood een geschenk onder cou-
vertaan. Berend Vreeman sprak namens de
chauffeurs van Woltering. Hij benadrukte
de goeie verstandhouding tussen direktie
en personeel. Hij noemde het van groot be-
lang dat de chauffeurs met goed materiaal
op pad worden gestuurd. Namens het per-
soneel bood hij de direktie een prachtige
klok aan. Deze klok zal een plaatsje krijgen
in het nieuwe kantoor.



Bent u gegadigde voor een bouwperceel?
Kom eens langs en bekijk de plannen die bij ons
voor u klaar liggen.

va. 110.350- v.a. 123.400.-

va. H2./.50.- v.a. 122.250.-

Prijzen excl. grond. Incl. BTW.
Woningen passen in het kader premie B

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 06752-1787

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

ROL -UIKI N

Bel of schrijf

HÖLTSLAG

bouwmaterialen B.V

Spoorstraat 28

RUURLO

Tel. b5735~-2000
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Brabantia droogtrommels
Een merk van standing en garantie. 50 meter drooglengte
op een dikke alluminium buis inclusief grondanker
Als weektopper bieden wij hem U nu aan voor

Starterkabels set
Voldoet aan de hoogste eisen en is 100 ampère
Een hele zware kabel en is bij De Tuunte extra goedkoop.
Haal er gauw een, want dit is onmisbaar op de vacantie

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

89-

19,95

Meisjes jurkjes
Ze zijn er in vele modellen en dat kun » Q t- ft
je bij De Tuunte allemaal uitzoeken voor 1 prijs l «f § UU

Kinder tuinbroeken
zoek maar uit, maar wees
er wel snel bij want op is op. 19,50

Kinder en dames polo's Q Q.
Dat is nog nooit vertoond. Bij Tuunte uitzoeken voor «J,ÜU

Kinder en dames blouses
Ook voor jongens. De voorraad is echter beperkt
dus snel handelen 9.95

Dames en meisjes spencers _
In vele moderne uni kleuren. Kom maar uitzoeken 3,

Dames en meisjes
katoenen broeken
In veel modellen ook met ritsen.
Er is bij De Tuunte geen prijsverschil meer

Dames blouses
Alles met korte mouw
Een zeer uitgebreid assortiment

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

19,50

15-

Wist u wel dat we een grote
sortering in goed ondergoed
hebben zowel voor dames, he-
ren en kinderen, o.a. certiform
en certif it van ten Cate.

ZUTPMENSEWEO 19 - VODDEN- TEL O5752 1971

Prijzenoverzicht kunstmest per
100 kg gezakt bij afname van 6
ton Excl. BTW.
Kas 26% 44,80
Mas 20-8 41,50
Mas 22-7 43,80
N.P.K. 15-15-15 51,90
Bij buikafname f 2,- korting.
Prijzen t/m 30-6-'82.
Veevoeder en kunstmesthan-
del HARRY LANGWERDEN,
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7258.

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Voor de vakantie - uitgekiende prijzen!!
bij

RUURLO

Japonnen k/m en z/m v.a. 29,-
• uKjeS 2- en 3 delig v.a. J5J,—

Blazers 89,-
Rokken v a 19,50
Blouses 15,-en 29,-
Voordelige kinderjacks 25,- 29,- en 39,-
Rokjes 15,-en 25,-
Katoenen broeken ds en heren 49,50 en 39,-

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

Tussentijdse verhoging
ziekenfondspremie ingaande 1 juli 1982
De besturen van onderstaande ziekenfondsen, aangesloten bij de verrekenkas "Oost-
Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat door tussentijdse premie-
verhoging, ingaande 1 juli 1982 de premie als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:
/154,— per maand per verzekerde van 16jaar en ouder (was / 150,— per maand)
/ 231,— per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen (was i 225,— per maand)
i 80,85 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende

onderde LANDELIJKE REDUKTIEREGELING. (was/ 75,85 per maand)

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN:

* GEHUWDE VERZEKERDEN: waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een inkomen
dat uitgaat boven de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering, doch niet meer dan
f 30.676,- per jaar bedraagt.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt de premie ingaande 1 juli 1982 f 127,10
dan wel f 146,75 per maand per verzekerde, (was / 122,10 dan wel f 141,75).

GEHUWDEN EN ALLEENSTAANDEN: beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of meer
medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.

* INKOMENSGRENS:
/ —,— t/m / 22.800,— f 80,85 per verzekerde (was f 75,85 per maand)
f 22.800,01 t/m f 26.200,— M 27,10 per verzekerde (was / 122,10 per maand)
f 26.200,01 t/m f 29.600,— / 146,75 per verzekerde (was ƒ 141,75 per maand)

VERZEKERDEN MET EEN A.A.W.-uitkering die niet voor rekening van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) in een daartoe erkende inrichting verblijven.

* INKOMEN: . niet hoger dan f 17.200,- afhankelijk van leeftijd en burgelijke staat bedraagt
de premie: f 80,85 resp. / 127,10 per maand (was f 75,85 resp. f 122,10 per maand)

De bestaande premie voor de bejaardenverzekering ondergaat voorlopig geen wijziging.

* Grenzen onder voorbehoud.

N.B.
De premie voor de aanvullende verzekering is buiten beschouwing gebleven aangezien deze
per ziekenfonds afwijkt.

De Ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn

A.N.O.Z. - Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem

Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer
Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor

Tiels Ziekenfonds - Tiel
Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland, Werkgebied Oost-Nederland

Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

A.N.O.Z. - Zutphen



N ieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

6 f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Rabobank
0129

GRASMAAIER-KNALLERS
Husqvarna cirkelmaaier inkl. grasvanger van 899,-voor 699,-

Wolf cirkelmaaier ,- voor 649-

Concord elektro cirkelmaaier ,- voor 379-

van 129,- voor 99,-

Zutphenseweg 15 Vorden Tel. 05752-1261

Bang dat U een
wedstrijd mist?
Neem hem op met de nieuwste

VR 2022

Video recorder van Philips
met stilstaand beeld en afstandsbediening! Uniek, service certificaat
Vraagt onze speciale WK prijs.

winters
Spalstraat 8, Hengelo Gld

60 •*' 6 wdsp-^robeetó-
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HIFI-STEREO, KLEUREN T.V.
- VOORAAN IN SERVICE EN VOORAAN IN TECHNIEK

- EIGEN SNELLE TECHNISCHE DIENST

Weg van Laren 56, Zutphen - Telefoon 05750-13813

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

hubo heeft regel-
matig aantrekkelijke
aanbiedingen tegen
speciale prijzen
hier zijn weer van
die typische hubo
pri jstoppers!

met hubo maakt
u het goed:
alles wat u In en aan
uw huls wilt doen,
wordt u met hubo
artikelen hee
gemakkelijk
gemaakt

massief grenen kajuitbed
met lattenbodem en 2 bergladen

179;
barkruktintra

structuurpleister

massief
houten
legkast

TbpHout grenen
rabatdelen

l79

HUBODOLPHIJN
Tel. 05735-1368, Ruurlo Bar-
chemseweq 13
Aanbieding*» zl|n gXdlg t/m iil.rd.g 24 juli • i «n zolang
d> voorraad ilr«kt. Prl|z»n g*ld*n alg«ha«ld In d» wlnkal

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TtlMKATt
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwice
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken
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De „Handy-Press" is
een apparaat, waar-
mee iedereen thuis
op een eenvoudige
manier uit oude
kranten, karton e.d.
prima brandende
openhaardblokken
kan persen.

Deze haardblokken hebben eenzelfde kalorisch effekt als hout!
Gooi geen oude kranten weg! Week ze in een bak met water, mix ze met
de bijgeleverde mixer (die in elke boormachine past) tot een brei en pers
dit. U krijgt dan een blok ter grote van een bouwsteen en laat deze goed
drogen.

„Handv

H.C.l BOUWMAT. CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13. hengelo (GW). Tel 05753-2121

Binnenweg 4, Ulft, Tel 08356 83141

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steent is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mi
^
^

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gaat u met vakantie?
Laat dan uw tuin niet verwaarlozen

Ook is het nu de tijd voor het snoeien van Uw ha-
gen en coniferen.

Maak tijdig een afspraak met de vakman.

Zutphenseweg 64 Vorden.
Tel. 05752-1508
b.g.g. 2054.

NEDERLANDSE
HOVENIERS EN

C ROEN VOORZIENERS

HOVENIERS MET



Geslaagden aan de School
voor Algemeen Vormend,
Biologisch en Agrarisch
Onderwijs
Op 24 juni j.l. werden de diploma's uitge-
reikt aan de examenkandidaten van de
landbouwschool in Vorden.

De volgende kandidaten behaalden het dip-
loma:
Albert Bensink Zutphen, Klaas Bernhard
Bekebrede Lochem, Berend Gerhard Boes-
veld Vorden, Gerben Jan Bos Neede, Gerrit
Jan Eggink Warnsveld, Herman Eskes Vie-
rakker, Johan Herman van Gijtenbeek, Ca-
rel Jan Harmsen Vorden, Hendrikus
Harmsen Vorden, Richard Wilhelmus
Antonius Maria Hartman Vorden, Andreas
Gerardus Maria Heuvelink Vorden, Johan
Herman Hiddink Zelhem, Antonius Jo-
hannes Maria Hissink Steenderen, Hendri-
kus Antonius Gerardus Franciscus ter
Horst Baak, Klaas van Hunen Warnsveld,
Henri Jansen Steenderen, Jeroen Martinus
Maria Jansen Baak, Gerrit Jan Jolink Hen-
gelo Gld., Marcel Klein Reesink Baak, Wil-
helmus Gerardus Everlina Koetschruiter
Warnsveld, Peter Johannes Theodorus
Koetschruiter Warnsveld, Evert Jan Kre-
mer Hengelo Gld., Christoffel van der Laan
Warnsveld, Willem Lambertus Marinus
Langwerden Vorden, Harry van der Linden
Baak, Dick Lindenschot Vorden, Hendrik
Jan Looman Zelhem, Johannes Clemens
Richard Masselink Doetinchem, Arend
Meenink Empe, Jeroen Nijhof Vorden,
Albedien Wilhelmina Nijkamp Warnsveld,
Albert Jan Johan Nijenhuis Hengelo Gld.,
Lammert Albertus Oosterink Warnsveld,
Albert Jan Pardijs Vorden, Hendrik Jan
Pardijs Vorden, Hendrik Jan Peppelman
Hengelo Gld., Garrit Jan Regelink Vorden,
Dirk Willem Rietman Vorden, Gerrit Jan
Stegerman Hengelo Gld., Albert Frederik
Tigchelaar Zutphen, Henricus Richardus
Jozef Uiterweerd, Johan van de Vliert Tol-
dijk, Wijnand Voges Zutphen, Bertus Jo-
han Wassink Warnsveld, Johan Antonie
Weenink Oeken, Marinus Frederik Wen-
tink Zelhem, Hendrik Zweverink Hengelo
Gld.

Er werden tevens melkdiploma's uitgereikt
aan de volgende kandidaten:
A Bensink, K.B. Bekebrede, B.G. Boes-
veld, G.J. Eggink, H. Eskes, C.J. Harmsen,
AG.M. Heuvelink, A.J.M. Hissink,
H.A.G.F. ter Horst, K. van Hunen, J.M.M.
Jansen, G.J. Jolink, M. Klein Reesink,
WG.E. Koetschruiter, P.J.T. Koetschrui-
ter, C. van der Laan, W.M.L. Langwerden,
H. van der Linden, D. Lindenschot, H.J.
Looman, J. Nijhof, A.J.J. Nijenhuis, L.A.
Oosterink, A.J. Pardijs, H.J. Pardijs, G.J.
Regelink, G.J. Stegerman, H.R.J. Uiter-
weerd, J. van der Vliert, B.J. Wassink, J. A.
Weenink, M.F. Wentink, H. Zweverink.

R.K. school voor Techniek
en Ambacht
Mechanische techniek
Barchem: E.M. Meijer. Mariënvelde: E.J.
Groot Roessink, E.J.A.M. Storteler. Ruur-
lo: H.J.G. Klein Brinke, B.W. Boschker.
Vorde: J.A. Spithoven, A.W.F. Tolkamp.
Bouwtechniek diff. timmeren
Mariënvelde: J.H.W.Nienhuis,Ruurlo: H.
te Veldhuis, Vorden: F. Th. A. Eykelkamp.
Bouwtechniek diff. metselen.
Barchem: B. Klein Haneveld. Kranenburg:
E.A.M. Hartman, Ruurlo: H.A. Hukker,
G.W. Kuenen.
Algemeen consumptieve techniek
Barchem: J.H.T. Semmelink. Hengelo:
H.H.J. Groot Jebbink, Ruurlo: G. Altena,
H.E.W. Dimmendaal, J.W.C. Hofma.
Bouwtechniek diff. timmeren art 31
Barchem: P.J.F. Loskamp. Hengelo: A.
Rondeel, Mariënvelde: M.A.M. Klein Gol-
dewijk, Ruurlo: J. Stegeman, R. Stegeman,
H.E. Zieverink. Vorden: W.J.M. Bos,
H.A.G. Heuvelink, J.H.M. Schotman.
Bouwtechniek diff. metselen art 31.
Barchem: G.H. Camperman. Hengelo:
A.H.J.M. Gieling, J.E. Hulshof. Ruurlo: A.
Ribbers.
Bouwtechniek diff. schilderen art 31
Hengelo: J.J.M. Sessing. Mariënvelde:
M.W.F. Olijslager
Algemene consumptieve techniek art. 31
Mariënvelde: J.B.A. Wieggers.

Vakantieartikelen voor de laagste prijzen.
Daar loopt de goede huisvrouw warm voor.

Ja natuurlijk. Daar zijn we toch voor!
Lambrusco,
fles 0,7 liter,
Italiaanse
mousse-
rende wijn!
Koel
serveren. De
Amerikaanse
rage

spotgoed-
kope
vakantle-
lectuur
voor uw
kinderen):

Blikjes
frisdrank,
0,33 liter,
slnas, ola
of jewel

Kuifje
strlpboekBavarla bier

In blik,
0,33 literGrote zak 200 gram

cornuco
chips,
paprika of
naturel,

Suske en
wiske
boeken

unox smac,
dubbelbilk
340 gram

Homburg
achterham,
blik
453 gramPlcnlc-

broodjes,
10 stuks

Schick scheermesjes,
platinum, 10 stuks

Tissue keukenrollen,
pak 2 stuks, Vrij Produkt _

Jam,extra confiture,
portieverpakking, 10 stuks

Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram, Vrij Produkt

Nivea crèmebad,
flacon 500 ml

Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks

Ravioli,
blik 400 gram

1Z9

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een zuivel-
afdeling.

Karnemelk,
literpak

Slagroom,
1/4 liter

Blanke vla,
literpak .

110
175
179

Winzerdank,
fles 0,7 liter, 'n frisse Duitse
zomerwijn _ _3 voor

1Ann
l

7 Kruiden shampoo, 900
flacon 300 ml __ Löö

Rose zalm,
blik 220 gram, HELE MOOT

Snelkookrijst,
pak 400 gram _

Pleister,
1 meter _ 99
Chocolademelk,
houdbaar, literflacon 85
Odorex
deodorantspray,
bus 100 ml. _ 479

Slagerij
^^ •̂̂ ^ •̂••̂ ^^^ •̂•̂ •̂ •••H
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 3 juli a.s

Varkenslappen,
mals, mager, kilol l IU1.J, l l H_Jy\-vl , IXIIW

Varkensbraadstuk,
mals, mager, kilo

Kuikenvleugeltjes,
mals, kilo

995
12,95

395

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 3 juli a.s.

Italiaanse
perziken,
zongerljpt,
ca. 1 kilo

l l

Corned Beef,
blik 340 gram

Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks

Knakworst,
potje 8 stuks _

Cazador sherry,
fles 0,68 liter, medium dry

Mars,
3 grote stukken

Zoute pinda's,
zak 250 gram

Inweek- en
voorwasmiddel,
pak 500 gram, Vrij Produkt

Unox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram

California soep,
4-bordenblik, groente,
kip of tomaat

369
189
99
379

145
169

199

149

59
Knprr soep,
zakje, groente, kip of tomaat -

Afwasmiddel,
sterk geconcentreerd, HCn
flacon 380 ml., Vrij Produkt _ 103

Foamy scheerschuim,
bus 300 ml

Nieuwstad 5, Vorden
PRIJS-SLAG

Stationsplein 31. Zutphen

Adverteren?
in Contact!

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

Vorden weer vrij...
Deze foto werd gemaakt toen de bezetter door de Canadese troepen was
verdreven. Vordense kinderen mochten even meerijden op een van de
tanks die op weg waren naar het volgende slagveld... Naast de tank staat
een bekende Vordenaar uit die dagen, de dorpsomroeper Hassink.
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*Concert mannenkoor en achtkastelendarpers

Bij goed weer zal er zondagmorgen om
kwart voor twaalf bij het kasteel Vorden een
concert worden gegeven door het Vordens

Mannenkoor en de Acht Kastelendarpers.

Bij slecht weer vindt het concert in zaal Bak-

ker plaats. Deze week ging ook de wekelijk-
se achtkastelenfietstocht weer van start. De
laatste zal zijn op woensdag l september.

Touwtrekken in Erichem
De voorlaatste competitiewedstrijd van het
Gewest Oost van de Nederlandse Touwtrek
Bond werden afgewerkt in Erichem.
In de ochterduren toonde de jeugd-A van
Vorden onbetwisd de sterkste te zijn in haar
afdeling.
Vorden's jeugd eindigde ook hier als eerste,
gevolgd door Bisons-Beltrum en Bathmen.
Door dit resultaat werd Vorden-A kam-
pioen.
In de B-klasse van de jeugd werd Eibergen
eerste, gevolgd door Bekveld en Vorden.
In de 720 KG-klasse wist Eibergen zich
opnieuw als eerste te plaatsen, tweede wer-
den de Bisons, terwijl Heure en Bekveld de
derde plaats deelden.
In de 640 A-klasse deed opnieuw Vorden
van zich spreken. De Bisons werden hier
tweede en Eibergen derde.
De in 640 C-klasse trok EHTC letterlijk en
figuurlijk aan het langste eind, D.E.S. werd
goede tweede, terwijl Vorden en Bathmen
de derde plaats deelden.
In de 560 KG-klasse tenslotte eindigden
Heure en Eibergen op een gedeelde eerste
plaats, broederlijk gevolgd door Bekveld en
Vorden.
Zondag 11 ju l i vinden de laatste competitie-
wedstrijden plaats op de accomodatie van
de Touwtrekvereniging Vorden aan de
Ruurloseweg 110.
Op die dag komen de kampioenen naar vor-
den. In onze volgende editie zullen we U
een overzicht geven van de stand van za-
ken.
De jeugd van Vorden heeft hierop niet ge-
wacht en reeds afgelopen zondag de hoog-
ste eer opgeëist.
Zondag 11 jul i wordt de ploeg gehuldigd.
Onze felicitaties alvast.

Knupduukskes terug uit
Engeland
De Vordense boerendansgroep "De Knup-
duukskes" zijn teruggekeert van een reis
naar het Engelse stadje Crawley. Bij aan-
komst vorige week in Dover hebben de
Vordenaren allereerst een rit gemaakt door
Zuid-West Engeland, waarna men in de
middaguren in Crawley aankwam.

Hier werden "De Knupduukskes" opge-
wacht door de Burgemeester die het gezel-
schap alvast bedankte voor haar medewer-
king aan het festival. Hij hoopte dat door
deze uitwisseling de vriehdschapsbanden
nauwer aangehaald zullen worden.

Voorzitter Rinus Pelgrum bood de Engelse
burgervader een origineel geschenk aan te
weten een fraai stuk houtsnijwerk voorstel-
lende de produktie van boom tot klomp. De
burgemeester van Crawley toonde zich
zeer verrast en zei dat het geschenk een
plaats zal krijgen in de vitrine van het ge-
meentehuis.

Zaterdag werd tweemaal opgetreden, ter-
wijl deze dag tevens een tocht in oude
spoorwegrijtuigen werd gemaakt. Zondag
opnieuw een optreden met verder een bus-
tocht door Sussex en daarna werd het open-
luchtmuseum in Singleton met een bezoek
vereerd. Maandag werd Londen bezich-
tigd, Buckingham Palace, Westminster etc.
's Avonds was er een verbroederingsavond
met de beide dansgroepen. Dinsdag werd
de terugtocht aanvaard en keerde het gezel-
schap 's avonds moe maar zeer voldaan in
Vorden terug.

Oud weer als nieuw
Deuren-renovatie eens helemaal anders.

Een sinds jaren in vele Europese landen
toegepast systeem voor deurenrenovatie
wordt ook bij ons in Vorden steeds beken-
der.
Sinds geruime tijd werkt in ons gebied Por-
tas vakbedrijf H.I.N. te Zutphen.
succesrijk^plgens het Portas-systeem.
Honderd^Benden deuren, in eigen hui-
zen, huurwoningen, hotels, kantoren, art-
spraktijken, e.d., tonen ons de veelzijdige
aktiviteiten waar dit systeem toegepast kan
worden.
Het PORTAS-systeem is voor iedereen
interessa^Bpie oude, vergeelde of niet
meer zo l^ffiet interieur passende deuren
opknappen of vervangen willen. Traditio-
neel konden deze deuren slechts vervangen
of geschilderd worden. Dit heeft meestal tot
een onbevredigende oplossing gevoerd,
daar deze methodes veel moeilijkheden en
vuil met zich mede brengen. Meestal zijn
zij ook nog zeer tijdrovend en duur.
De deurenrenovatie volgens het PORTAS-
procédé verloopt geheel anders. Door de
kunststofommanteling in vele houtmotie-
ven en effen kleuren, wordt iedere oude
deur weer als nieuw. Het PORTAS-procédé
is op alle deuren en kozijnen toepasbaar,
hoe oud, gebarsten, uitgeleefd of ze ook
zijn.
Zo kunnen b.v. vlakke deuren of paneel-
deuren in gecapitonneerde uitvoering ofals
stijldeur gemaakt worden. Ook voordeuren
krijgen door het PORTAS-procédé een ge-
heel nieuw "gezicht".
Talrijke andere voordelen brengt het POR-
TAS-systeem nog met zich mee: de deuren
zijn zeer gemakkelijk te onderhouden, slijt-

Trainingspakken voor Touwtrekvereniging "Vorden"

en stootvast, kunnen geluidisolerend ge-
maakt worden, barsten niet meer, passen
altijd en moeten nooit meer geschilderd
worden.

Prompte bediening is één van de PORTAS-
succesgeheimen. De volledige deurenreno-
vatie gebeurt in één dag; 's morgens wor-
den de deuren afgehaald en 's avonds wor-
den ze weer teruggebracht. Het PORTAS-
systeem wordt in tussentijd door 400 vak-
bedrijven in tien Europese landen succes-
vol toegepast.

Kun je fietsen, fiets dan
mee!
Op maandag 5 juli organiseert de N.R.V.
afd. Zutphen voor de gasten in de omge-
ving van Vorden een fietstocht naar enige
plaatsen in onze omgeving. Op deze eerste
tocht gaan we via Almen (het bekende
bruggetje van de Hoofdige Boer naar La-
ren, de Dikke Eik en het Eierheuveltje).
Langs Exel bereiken we Lochem (kasteel
Ampsen en de Witte Wievekoele). Dan
volgt tocht door Zwiep (zeer de moeite
waard) naar Barchem om daarna over tal
van paadjes om ongeveer vier uur weer in
Vorden te arriveren. De fietstocht wWdt
afgewissld met enkele korte wandelingen.
Start op het marktplein te Vorden. Kosten f.
4,- per persoon. Iedereen is hartelijk wel-
kom.

Vordens Tennis Park
In de afvalcompetitie om het landelijk kam-
pioenschap draait de Vordense tennisjeugd
uitstekend mee. De inhaalwedstrijd tegen
Vaassen werd met 5-3 gewonnen, waardoor
Vordens Tennis Park zich bij de laatste 32
ploegen schaarde. De wedstrijd tegen Zel-
hem werd vanwege de regen bij een stand
van 2-1 in het voordeel van Vorden afgebro-
ken. Zaterdag wordt de wedstrijd in Vorden
uitgespeeld.

Bi'j ons in d'n Achterhook
D'r bunt vake van die dinge op de weald die nogal wat te doone maakt.
Kiek maor 's nao 't voetball'n in Spanje. Wat luu bunt daor hele aovunde
druk met, van vief uur tot twaalf uur soms wel 's. I'j zoll'n zegg'n: dan köj
gin bal meer zeen maor dat schient nogal met te vall'n. A'j d'r eenmaol an
verslaafd bunt krie'j neet gauw te volle van 't goeie. Maor neet in alle
huushollings velöp dat allemaole vanzelf. A'j allemaole maor van die
schupperi'je hold, och dan hef't niks te beduun. Maor oh wee, als moeder
de vrouw d'r niks an vind. Dan geet 't eers un paar aovunde goed tot ze de
boek t'r van vol hef. D'r schone genog van hef umme altied tegen 'n doven
te praoten.

Zo veging 't ok Dark Hietman. Tot zondagaovund had e alles, wat t'r
espöld wier, ezeen, Now had Dark één gebrek bi'j 't kiek'n: hee schupp'n
altied met. At t'r ene de bal goed veur de vuute had haaln Dark ok uut of e
de bal een lel wol geven. Dat dei'j e zundagavund ok. Too de voetballer op
de tillevisie de voet anhaal'n um te schuppen dei'j Dark 't ok, de kearl op
de tillevisie miss'n de bal maor Dark neet. Den schupp'n 't bi'j zetttaöfel-
tjen, dat veur um ston, fenaol van de sokken. U n stuk of wat glazen met
moezel, advekaot en port kletter'n op de vloer en zorgen dat alles vol vlek-
ken zat. Wat zien vrouw too opleazen kö'j o zo wel ongeveer veurstell'n.
Met 't voetball'n kieken was't metene afeloop'n en volgens Geesken (da's
Dark zien vrouw) kump 't ding neet meer an at 't voetball'n is.

Now zal dat wel zo'n vaart neet loop'n maor dizze wekke zit Dark t'r wel
naöst, al prebeert e wel un uutweg te vinnen.

Maondagaovund had e, zo meen'n e, 't prebleem al opelöst." 'k Gao maor
's effen nao Jehan en Riek dat leasboek weerumme brengen, dat lig t'r al
zo'n tied", zei e zo veur zien neuze weg. "I'j gaot maor", zei Geesken, "Ik
vermake mien wel". Riek was un zuster van Geesken, Jehan was wel gin
voetbalgek maor zol 't kasjen now toch wel an hemm'n staon.

Ze waar'n an de koffie too Dark bi'j eur 't vertrek inkwam. "He'j de tillevi-
sie neet an?", vroog Dark un betjen verwonderd. "Oh nee, den doe'w al-
tied uut a'w volk an heurt komm'n. Zo'n ding bedarft 't hele praoten vaa-
ke. Daorbi'j, 't is toch niks als voetball'n, wie dat graag zut blif wel in huus
kiek'n.

Dark wis natuurlijk neet dat Geesken nao Riek had etelefeneerd en eur al-
les had uuteleg. Maor de smoor had Dark d'r goed oaver in met 'n goed
halfuur wazze al weer in huus. Daor hef e 'n heel'n aovund wieter zitt'n
pradd'n umdat e 't voetball'n neet kon zeen. Maor zo zal 't t'r wel meer
gaon bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Doroscentrum
ledere woensdagmorgen: \^Müansgroep
voor ouderen in het Dorps^mirum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Inernational.
10 juli H.S.V. de Snoekbaars jeugdwed-

strijd
15 juli H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-

strijd
l aug. zomerfietstocht VRTC
26 sept. herfstfietstocht VRTC

Spelprogramma's in
zwembad
Het badpersoneel onder leiding van de heer
M. Westerik is voornemens om deze zomer
weer enkele spelen te organiseren in het
zwembad "In de Dennen". Men denkt aan
de woensdagmiddagen in de maand juli.
Dejuiste data worden nog nader bekend ge-
maakt.

CONTACT
een graag

gelezen blad

Vorige week dinsdag kreeg de Touwtrekver. "Vorden" van café Eijkelkamp voor haar 640 A-team trainingspakken aangeboden. Op
de foto het betreffende team met de heer A. Eykelkamp en leider/coach H.J. Diekman. Om de laatste competitie-dag , te organiseren
door de T. V. "Vorden" op 11 juli a.s. zal het team zich aan het publiek presenteren. Namens het bestuur dankte de heer Freek Eggink de
sponsor voor de fraaie trainingspakken en sprak de hoop uit - dat het team evenals de andere teams - optimaal mogen excelleren in de
nieuwe outfit.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de Wet
ABM liggen op de secretarie van de gemeente Vorden
vanaf heden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage het ontwerp van de beschikking op de verzoeken
van:
1. de Rotonde B.V., Kerkstraat 3, 7251WV Vorden om

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een inrichting voor de verkoop
van dranken en etenswaren en de fabricage van
kleien kokswaren, datum verzoek 24 oktober 1982,
adres van de inrichting Kerkstraat 3, kadastraal be-
kend sectie K, nummer 3244;

2. de heer H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251
PN Vorden om vergunning tot het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een her-
stelinrichting voor landbouwmachines, datum ver-
zoek 30 oktober 1981, adres van de inrichting Del-
denseweg 13, kadastraal bekend sectie N, nummer
190.

Strekking van het ontwerp van de beschikking isde ver-
gunning te verlenen onder de gebruikelijke voorwaar-
den ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van
ernstige aard buiten de inrichting.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen schriftelijk worden ingebracht doorde aan-
vrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling
bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om ver-
gunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig)
in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 15 juli 1982.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 1 juli 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning

art. 12/29 Wet ABM

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
een verzoek met bijlagen van A. Winkels, Almenseweg
40,7251HR Vorden, om een vergunning tot het oprich-
ten of in werking hebben van een agrarisch bedrijf met
mestopslag. Datum verzoek 9 december 1981, ing. 2
maart 1982. Adres van de inrichting Almenseweg 40,
kadastraal gemeente Vorden, sectie M, nummers 789
en 790.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerpvan de beschikking: voorzo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerp van de beschikking op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van
eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 23 juli 1982. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 1 juli 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.
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HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Voor Bartiméus. Bazar +
(Rommel) markt bij school
„Het Hoge". Vrijdag 2 juli a.s.
van 18.00 tot 21.00 uur.

Sportieve herenklomp
van Eve en Adam in naturel leer

f25,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Buitenlands geld,
reischeques en'n reisverzekering

kunt u ook in één keer regelen.
Bij de Bondsspaarbank!

Wat uw vakantiebestemming ook is, loop eerst even binnen bij de
Bondsspaarbank. Want wij kunnen u in één keer helpen met alle zaken
rondom uw vakantie. Dat geldt voor de meest voorkomende vreemde valuta,
dat geldt voor 'n reisverzekering, maar natuurlijk ook voor Nederlandse reis-
cheques en Travellercheques.

En heeft u Eurocheques,
dan neemt u die natuurlijk mee.
Maar dat spreekt voor zich.

Dus waar u ook naar toe

UITSLAG
TREKKING VAN: 24 JUNI 1982
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*PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No. 039136255

Wanneer u ALLE getallen in uw getallen-
reeks kunt terugvinden tussen boven-
staande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.

Bij de trekking van 08-07-1982 kunt u

de volgende prijs in natura winnen:

een Philips portable
kleurentelevisietoestel

37 cm beeldbuis

l
s<gRy&

gaat met vakantie, ga eerst naar
de Bondsspaarbank. Dan weet u
zeker dat alles in één keer in orde
komt. En goed!

Ook voor nachtkleding kunt u
bij ons terecht.

BONDSSPAARBANK £

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

GOEIEBANK
NDSSPAARBANK

Voor uw rijbewijs naar

Auto en motorrijschool

"GERRlf SCHOT'
Nu motorrijles op nieuwe Yamaha en ter introduk-
tie nu extra goedkoop. Od^oor autorijles.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen:
Insulindelaan 21. Tel. 1276 of 05750-16403

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

^oordelig en in één dag
^ treed.

iel meteen even op!

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakb^jtf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg^^B?200 AB Zutphen

Tel. 0575CP1 3033
PORTAS-deüren-vakbedrijven overal in Nederland en in vete Europese landen

PORTkS»

dl

Gasvoorlichtingsshow
in de „Peerdestal" van hotel 't Witte Paard te Zei-,
hem.

op vrijdag 2 juli 13.00-22.00 uur
zaterdag 3 juli 10.00-18.00 uur.

Inst. bedrijf

WA Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364, Zelhem

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
"gewone'prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Dorpsstraat 24 VORDEN
Telefoon 05752-13 12

Jonge Gildester

Brandewijn pollen
Kersen

12,95
Aanbieding tot 14-7

Dorpsstraat l O, Tel. 1391
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HARTE GEFELICITEERD!
Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu

L. voor een geboorte danwei verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag.

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

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 12 — telefoon 1404
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