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LOODVRIJE BENZINE IN VORDEN

Burgemeester Vunderink
opende OK-zelftankstation

"De bescherming van het milieu is een belangrijk beleidsaspect vd^fe centrale en gemeen-
telijke overheid. Omdat het doel, waarvoor u mij heeft gevraagd hiermee te maken heeft,
ben ik graag naar hier gekomen". Dit zei Vordens burgemeester Mr. M. Vunderink, voordat
hij donderdag 27juni de opening verrichtte van het eerste OK-zelftankstation in ons land
met loodvrije benzine. Deze officiële handeling bestond uit het doorknippen van een lint en
het tanken van de milieuvriendelijke autobrandstof.

De her H.J. Koning, directielid van de
VLC De Graafschap, leidde dit ope-
ningsceremonieel aan de Stationsweg
22 in met een korte toespraak. Hij zei
tot de talrijke genodigde, onder wie de
omwonenden, dat met het gereedko-
men van dit OK-zelftankstation de
aanpassingsplannen van het coöpera-
tieterrein in Vorden bijna voltooid
zijn.
Eerder heeft de "oude smidse" aan de

buitenzijde een opvallende renovatie
ondergaan. Nu zal de voorgevel van
de Welkoopwinkel nog een ver-
fraaiing ondergaan. Wanneer hét ge-
heel gereed is dan betekent dit com-
plex een aanwinst voor Vorden.
Vervolgens werd nog het woord ge^
voerd door de heer J. van Wijngaar-
den, directeur van de afdeling OK-
producten, Cebeco-Handelsraad Rot-
terdam.

KREDIETKAART
Voor het bedienen van OK-zelftank-
station dient u in het bezit te zijn van
een OK-kredietkaart. Betalen gebeurt
door automatische afschrijving van
bank- of girorekening. Deze kaarten
zijn verkrijgbaar bij Welkoopwinkels a
f 25,- statiegeld.
Naast loodvrije benzine zijn alle overi-
ge vloeibare autobrandstoffen ver-
krijgbaar.

O.W.M. Vorden
restitueert 10% van
de premie
Op 27 juni j.1. is op de algemene verga-
dering van de Onderlinge Waarborg
Mij. Vorden door de leden het be-
stuursvoorstel tot 10% premierestitu-
tie goedgekeurd. De O.W.M, werkt als
brand- en stormverzekeraar in de ge-
meenten Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo.

1984 was een goed jaar voor de
O.W.M. Het premie-inkomen steeg
met 4% en het aantal schademeldin-
gen liep terug. Door de goede samen-
werking met Sterpolis Verzekeringen
konden de kosten tot en minimum be-
perkt blijven. Behalve 10% restitutie
zal ook de normale 5% bijschrijving op
het ledenkapitaal geschieden.

Gezien de goede resultaten over de
afgelopen jaren heeft het bestuur eind
1984 het merendeel van de tarieven

voor brand- en stormverzekeringen
met gemiddeld 10% verlaagd.

Bestuurslid J.W. Regelink is afgetre-
den. Hij is opgevolgd door de heer
G.J. Rietman. De heer H.E. Smalle-
goor werd herkozen.

Geslaagd
Aan de MEAO te Doetinchem afde-
ling Secretarieel, slaagde onze plaats-
genote mej. H. Dekker.
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fjemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen

.1.1 . üeerken: vrijdag na 10 .00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken hij r e cep t i e gemeentehuis) .

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 beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
bouwvergunningen zijn op 25 juni
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer A.W.M. Wolbrink,

Wolfstraat 2 te Baak, voor het ge-
deeltelijk vergroten van een kan-
toor en produktiehal aan de Indu-
strieweg 10 alhier;

2. Aan de heer J.A. de Koning, de
Stroet 13, voor het vergroten van
een keuken;

3. Aan de heer J.H. Lenselink, Hoe-
tinkhof 249, voor het bouwen van
een garage/berging;

4. Aan de heer P. Vlogman, Brinker-
hof 48, voor het bouwen van een
woning aan de Strodijk.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door

Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer J.B.T. Ambachtsheer,

Heegherhoek 2, voor het vernieu-
wen van een kapschuur aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 19 juli
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Ontwerp-bodemsaneringsprogram-
ma 1986-1987
De provincie Gelderland heeft een
ontwerp-bodemsaneringsprogramma
1986-1987 uitgebracht. Dit program-
ma ligt tot en met 23 juli ter secretarie,
afdeling I, ter inzage. Tot en met die
datum kunt u eveneens tegen dit pro-
gramma bij de provincie bezwaren in-
dienen.

Huis-aan-huis
collecte torenfonds
Kranenburg f 17.090,-
Zaterdagmiddag zijn de lijsten van de
in de gemeente Vorden gehouden col-
lekte ingeleverd. Met het resultaat is
de torenfondscommissie zeer con-
tent. In de loop van de week zullen er
nog diverse bankoverschrijvingén
binnen druppelen, want op iedere lijst
stond wel een inwoner vermeld die de
wens te kennen had gegeven per bank
te zullen bijdragen.
Voorziter Hendrik Wiggers toonde
zich toen het resultaat bekend was
een zeer tevreden man. "Het is altijd
afwachten hoe de aktie aanslaat", zei
hij. "Maar er is in de gehele gemeente
royaal gegeven, zowel in het dorp als
in het buitengebied". Inmiddels is het
saldo van de torenfondsrekening ge-
klommen naar uim f 81.000,-. Rest
dus nog een bedrag van f21.000,-. De
torenfondscommissie is er echter
van overtuigd dat ook dit bedrag zal
worden verkregen.

Je bekijkt het maar
In de zaal boven de Amro bank, Raad-
huisstraat l in Vorden, zal van 6 juli tot
3 augustus weer een tentoonstelling
worden gehouden van schilderijen,
wandkleden, ceramiek, bloemsier-
kunst en kantkloswerk, vervaardigd
door inwoners van Vorden, onder het
motto "Je bekijkt het maar".
De expositie is gratis toegankelijk en
iedere middag (behalve op zondag)
geopend. Ook op vrijdagavond bent u
welkom. ^^
Op de vrijdagavonden zu^ff er de-
monstraties worden gehouden van al-
lerlei vormen van kunstvaardigheid.
De opening van de tentoonstelling
vindt plaats op zaterdagmiddag 6 juli.
Jannie Terpstra-Bakker zJhij deze
opening spreken en Johan^oop en
Dick Boerstoel en Christien Grooten-
traast zullen musiceren. Ieder is bij de-
ze opening hartelijk welkom.

Financiële positie VLC de
Graafschap verbeterd
Voor VLC de Graafschap is 1984 in fi-
nancieel opzicht een goed jaar ge-
weest. De winst- en verliesrekening
laat een netto overschot zien van
f 1.115.800,-. Het statutaire eigen ver-
mogen nam toe van 4.748.700 gulden
naar 5.204.500 en bedraagt nu ruim 30
procent van het balanstotaal. Dit blijkt
uit het recent verschenen jaarverslag
van deze coöperatie.
Hieruit blijkt ook dat van het winstbe-
drag 660.000 gulden terug zal vloeien
naar de leden. De helft in contanten
en het andere deel wordt bijgeschre-
ven op de ledenschuldrekening. Deze
winstdeling komt overeen met een
prijsreductie van één procent over de
bestedingen in krachtvoer, kunstmest
en diverse andere goederen. De rest
van de winst zal worden toegevoegd
aan de algemene reserve. Tijdens een
recent gehouden jaarvergadering heb-
ben de leden dit voorstel van het be-
stuur goedgekeurd.
De mengvoederomzet is in 1984 ten
opzichte van het jaar daarvoor bijna 8
procent gedaald. Deze omzetdaling is
vooral een gevolg van de invoering
van de superheffing op melk. Tenge-
volge hiervan is de verkoop van
krachtvoeders voor melkvee sterk ver-
minderd. De geringere kooplust was
eveneens in de ruwvoedersector waar-
neembaar. Bij de meststoffen bleef de
omzet aan kalkammonsalpeter en
stikstofmagnesia vrijwel gelijk aan
voorgaand jaar.
Volgens mededelingen van de directie
laten de omzetgegevens van het lo-
pende boekjaar een duidelijk herstel
zien van de verkopen van varkens- en
pluimveevoeders. Ook in andere sec-
toren, zoals Welkoop en Landbouw
Mechanisatie zij de omzetten groter
dan in de vergelijkbare periode van
1984. Door herverkiezing van statutair
aftredende bestuursleden heeft de sa-
menstelling van dit college geen wijzi-
ging ondergaan. In de ledenraad heeft
11 aftredende vertegenwoordiger
plaats gemaakt voor nieuwe.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Feestelijke
ouderavond Prinses
Julianaschool
Tijdens een zeer gezellige avond werd
donderdag in de kapel in het buurt-
schap Wildenborch afscheid geno-
men van de kinderen die na de zomer-
vakantie hun heil op een andere
school zullen gaan zoeken.

Tijdens deze afscheidsavond werd
door de kinderen uit de lagere klassen
een zelf gemaakte toneelstuk opge-
voerd, waarbij mej. Heida een belang-
rijk aandeel had in de voorbereidin-
gen.

De kinderen van 4, 5 en 6 brachten
een musical getiteld "Spoken op Grie-
zelstein". De heer Kok, hoofd der
school, bracht deze avond de verschil-
lende moeders dank die het gehele
jaar door allerhand werkzaamheden
voor de school verrichten. "Zo heb-
ben wij leesmoeders, schrijfmoeders,
rijmoeders. In totaal zo'^j 30 dames",
zo zei de heer Kok.

Jeugddienst
Zondagmorgen 7 juli a.s. is er weer
een Jeugddienst in de Ned. Herv.
Kerk. Deze dienst wordt geleid door
dominee Jacobs uit Arnhem. Hij is
coördinator van het Gelders Kerkelijk
Buro.
De jeugddienstcommissie heeft zich
deze keer verdiept in het verhaal over
Jozef, de Onderkoning.
Jozef, een zoon van Jacob, wordt door
z'n broers nogal verwend gevonden.
Op zekere dag werpen ze hem in een
diepe kuil en verkopen hem later als
slaaf. Na een moeilijke periode wordt
hij verheven tot Onderkoning van
Egypte.

Tijdens de zeven magere jaren ziet Jo-
zef zijn broers terug als ze graan ko-
men vragen. In eerste instantie wor-
den ze teruggestuurd om het broertje
Benjamin op te halen. Dan maakt Jo-
zef zich bekend. Er was geen boos-
heid in z'n hart omdat de broers hem
eens zo liefdeloos behandelden. Hij
zorgde goed voor z'n familie en
schonk hen het beste van het beste.
De boodschap van dit verhaal is
"Geen kwaad met kwaad vergelden".

Wij hebben onze ideeën besproken-
met dominee Jacobs. Na afloop van
de dienst staat de koffie in "De Voor-
de" weer klaar.
De jeugddienstcommissie heet ieder-
een hartelijk welkom.

GEBOREN: Johannes Jacobus Cella-
rius.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: C.M. Helfrich en D.J. de
Vos.
OVERLEDEN: J.G.J. Assink, oud 77
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 7 juli 10.00 uur ds. R. Jacobs uit
Arnhem. Jeugddienst. Thema "Geen
kwaad met kwaad vergelden".

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 7 juli 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
6 en 7 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00 tot 9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 6 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277.
Verder de hele week van 19.00 uur tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
6 + 7 juli G.W. Jelsma, Lochem. Tel. 05730-
1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voor de maand ju l i . Mevr.
v.d. Berg. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht Bereikbaar.



Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwoliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
-opticien

De deskundige
vertrouwensman die lijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher

stomerij
Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

OPRUIMING
in tafelcassettes
Gero en Sola
Pannensets BK
Serviezen, haarden
kachels enz.
PS. Vergeet onze
goedkope slaapzak-
ken aanbieding niet.

JANSEN
Bleekstraat 1,
Hengelo. Gld.
Telefoon 05753-1360

H.H. Landbouwers, voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

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

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

Goed tehuis gezocht voor een
mooie hond. Kruising boxer -
herder. 15 maand oud. Lief
voor kinderen.
Tel. 05752-2020.

Paardrijlessen en buiten-
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

GE Ml N
VORDEiN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 5
juli a.s. op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur, in-
dien het Dorpscentrum wegens vakantie gesloten is
kunt u bij de secretarie telefonisch een afspraak maken
teneinde deze vergunning in de avonduren in te zien, ter
inzage de .beschikking op het verzoek van: Hermans
Groep B.V., Laanstraat 2, 3762 KD Soest om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een supermarkt, Nieuwstad 5a, kadastraal gemeente
Vorden, sectie K, nummers 191 3, 1914 en 2483. Da-
tum verzoek 12 oktober 1 984.
Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen de verwachten ontwikkelingen met be-
trekking tot gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting, is de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder gui-
ten de inrichting.
BEROEPtegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum, 4 juli 1985
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Vorden,
De loco-secretaris. De burgemeester,
J.L.A. Doornbos. Mr. M. Vunderink.

9
Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestelnummer 19.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 29 januari 1985
heeft verklaard dat een herziening van het bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor het perceel sektie F
no. 3035, plaatselijk bekend, Maalderinkweg 3 alhier.
Genoemd besluit ligt met de bijbehorende tekeningen
vanaf heden voor een ieder ter inzage ter secretarie, af-
deling 1.

Vorden, 4 juli 1985
De burgemeester van Vorden,
Mr. M. Vunderink.

Rode bessen
Sinasappels
Slabonen 500 gram

Sunkist 1 2 stuks

1,98
3,98
1,98

Granny's i MO 2,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om hinderwet
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 5
juli 1 985 op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
1 3.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00
uur, indien het Dorpscentrum wegens vakantie geslo-
ten is kunt u bij de secretarie telefonisch een afspraak
maken teneinde deze vergunning in de avonduren in te
zien, ter inzage een verzoek met bijlagen van B.V. Tech-
no Import, Aamsestraat 32, 6662 Eist, Gld., om ver-
gunnning tot het oprichten of in werking hebben van
een landbouwmechanisatiebedrijf, Industrieweg 1 3,
kadastraal gemeente Vorden, sectie M, nummer 814.
Datum verzoek 1 9 april 1 985.
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.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder is de ontwerp-vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming van gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van
deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften 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 29 juli 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van 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: 4 juli 1985.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
w.g. J.L.A. Doornbos, loco. w.g. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vordtn, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 1 9.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van h
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, mede-
werking te verlenen aan het bouwplan van de heer Mr.
R.J.E.M. van Zinnicq-Bergmann, p/a Zomervreugdweg
3 te Vorden, inhoudende gehele vernieuwing en ver-
plaatsing van de woning Maalderinkweg 3 alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf vrijdag 5 juli a.s. gedurende 14 dagen voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder hiertegen
schriftelijk bezwaren indienen bij ons college.

Vorden, 4 juli 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.L.A. Doornbos, loco. Mr. M. Vunderink.
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Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

i
Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler ;

j
Ruurloseweg 114, ^
Vorden - Tel. 6634 \

Torenfonds
Kranenburg

De HUIS AAN HUIS COLLECTE
was overweldigend.

Voor het mooie resultaat ad
f. 17.090,- danken wij U allen

hartelijk.

Rabobank 36.64.176.758
Giro Bank: 86.29.23
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Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa Lï

De Rabobank Keijenburg B.A.
gevestigd te Keijenburg verleent op persoonlijke wijze, uiteenlopende

bankdiensten aan bedrijven, particulieren en instellingen. Zij biedt

pas afgestudeerde HAVO- en VWO'ers

de mogelijkheid om opgeleid te worden voor een commercieel/
administratieve functie.

In het kader van zijn/haar opleiding zal de kandidaat voor een periode
van 2 jaar - op basis van een 2-jarige leer- arbeidsovereenkomst - in

dienst treden van de Rabobank. Gedurende deze periode volgt de
kandidaat de opleiding commercieel-administratief medewerker
bankbedrijf waarvoor hij/zij één dag in de week naar school gaat.

Daarnaast doet kadidaat ervaring op gedurende 20 a 30 uur per week
in de diverse werkzaamheden op een bank.

Na de opleidingsperiode is in principe aanstelling in een passende
commerciële en/of administratieve functie mogelijk.

Kandidaten die voor het hier geschetste traject in aan merking komen,
voldoen aan de volgende eisen:

— Diploma HAVO met de vakken Economie, Handelswetenschappen'
en
Recht.

— Diploma VWO met de vakken Economische Wetenschappen en
Recht.

— Interesse in een bancaire loopbaan.
— Goede commerciële en contactuele kwaliteiten.

De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Indien u voor deze functie belangstelling heeft, kunt u dit voor 1 5 juli
a.s. schriftelijk kenbaar maken aan de directie van Rabobank

Keijenburg, St. Janstraat 44, 7256 BC Keijenburg.

Rabobank
-*V?r-;>'.'. •

DE VALEWEIDE
1 Gemengd zomerboeket

12Agratum
12 Vlijtig Liesjes
3 Kaaps viooltje

4,75
5.-
7,-
7,-
5,-

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

de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

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



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en mijn zusje.

Wij noemen haar

ANNEMIEK

Ria, Alfred en Jeroen
Zweers.

30 juni 1985
Plataanweg 15
7255 AZ Hengelo Gld.

HET WAS FANTASTISCH!
Door uw belangstelling in de
vorm van felicitaties, kaarten,
bloemen en geschenken is 7
juni voor ons een onvergetelij-
ke dag geworden. Heel harte-
lijk bedankt hiervoor.

DICKGOTINK
en
HERMIEN FOKKINK

Vorden, juli 1985
Brinkerhof 51.

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
geliefde vader en grootvader

HERMANUS OLTHOF

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

Familie Olthof.

Vorden, juli 1985.

Te koop: Empo damesfiets
met trommelremmen i.z g.st.
Zutphenseweg 72, Vorden.
Tel. 05752-2379.

Te koop: jonge aardappelen
(Parel).
Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo Gld.

Te koop: wandmeubel. 3
elementen, wit lague met don-
kergroen. Per element 80 cm
breed en 1 70 cm hoog.
Tel. 1495 na 19.00 uur.

Zaterdag nieuwe aardappe-
len (Parel).
Steenblik, Nieuwenhuisweg4,
Vorden.

Gevraagd: woningruil van
Hengelo Gld. naar Vorden.
Woning van Thuis Best.
Tel. 05753-3338.

De A.C. van de voetbalver.
"Vorden" organiseert
elke maandagavond

een

GRANDIOZE
BINGO

Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 18.30 uur.

Plankjes 1 2,50 3 st. p.p.
plankjes 1 5,00 5 st. p.p.
plankjes 20.00 8 st. p.p.
gratis briefjes ronde in:
Bodega „'t Pantoffeltje"

Dorpsstraat 34 te Vorden.
Tel. 05752-1770.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

EEN WEEK LANG

GRATIS PINDA'S

BIJ RIA OP DE BAR

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Heden overleed na een langdurig en moedig gedragen
ziekte, in volle vrede, mijn lieve man en zeer zorgzame
vader

JACOBUSBERNARDUS
KLEIN LENDERINK

echtgenoot van H.J. Wolsheimer

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: H.J. Klein Lenderink-Wolsheimer
Epe: Gerrit

Vorden: Jan en Gracia

7251 RH Vorden, 1 juli 1985
Baakseweg 6.

Gelegenheid tot condoleren op donderdag 4 juli a.s.
van 1 8.45 tot 1 9.30 uur in het gebouw van de Monuta
Stichting te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 5 juli
a.s. om 1 2.00 uur in het gebouwvan de Monuta Stich-
ting, Het Jebbink 4 te Vorden, waarvoor U wordt uitge-
nodigd.

De teraardebestelling zal daarna plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in "de Her-
berg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden ging van ons heen na een moedig gedragen ziek-
te onze gewaardeerde collega en werknemer

J.B. KLEIN LENDERINK

Zijn collegialiteit en inzet voor ons bedrijf zal in onze
herinnering blijven voortleven.

Personeel en direktie
Bouwbedrijf Klein Zessink-Notten.

Hengelo Gld., 1 juli 1985.

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

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 6 t/m 14 juli. Daarna weer geopend van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00
uur en koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.

SCHOENMAKERIJ

A.L. VISSER H.K. vanGelreweg 8a,
Vorden.

ATTENTIE!!!
Worden uw oude aardappelen s/echt.
Bij Schetter kun je voor nieuwe terecht.
Fijne smaak en prima kwaliteit
't Is de moeite waard datje er voor naar Delden rijdt.

H. SCHEPPER
DELDEN -TELEFOON 05752-1333

Eetcafé - Restaurant

Vorden

Niet alleen toeristen maar ook vele inwoners uit Vorden en direkte omgeving
verwachten wij de komende vakantieweken in ons eetcafé-restaurant te kunnen

begroeten.

Ongedwongen en huiselijke sfeer. Verrassing voor de kinderen of een bak water voor
de hond, met alles en iedereen wordt rekening gehouden.

VAKANTlE-MENUf20-
KINDERMENUflO-

VOOR DE KLEINTJES/5-
15 SOORTEN PANNEKOEKEN

23 SOORTEN BIER

Verder op onze spijskaart: voorgerechten zoals grapefruit ofgarnalencocktail enz.
hoofdgerechten zoals varkenshaas, tournedo 's met stroganoffsaus enz.

komplete ijskaart.

RESERVEREN??????? TELEFOON 05752-2243.

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

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Onze vooropruiming
start woensdag 3 juli

met kortingen van

l ^^ ^J^J /O op alle zomerkonfektie

Extra kortingen op Barb. Farb - Pointer - Ernanuelle

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur.

Te koop: koolplanten,
prei, sla, selderij, peterse-
lie, knolraap en rode bie-
ten planten. Bieslookpol-
len.
Jonge konijntjes, kleur-
dwergjes, siameesjes en
pooltjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Elke dag vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries.
KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg.
Tel. 05753-1395.

Te koop: gebruikte zadels
en cowboy zadel.
Paardendrinkbakjes
Eiken schrijfbureau
Eiken tafel en ouderwetse
tafel.
Afrijkarren voor africh-
ting, tuigpaard.

Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

GELDIG VAN 4-7 T/M 6-7

Varkenslappen
1 kilo

Speklappen
1 kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Achterham
eigen fabrikaat 100 gram

7,98

5,95

2,25
KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

VAKANTIE
van 8 t/m 20 juli.

Voor dringende gevallen
fa. Ordelman Dijkman, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1285.

Fa. WILT l N K
HET HOGE 26 - VORDEN - TELEFOON 1656

Grote sortering tapijten,
super lage prijzen

zie etalages

B. LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

VORDEN -TELEFOON 05752-1421

VISHANDEL

van de Groep
uit Spakenburg gaat met

vakantie
van 8 juli tot 29 juli.

Ze wensen alle inwoners van Vorden

een prettige en zonnige vakantie toe.

Dinsdag 30 juli zijn wij weer
aanwezig.

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES (f
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martei
tletdt Jorltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden



Ais onze wielrenners
nu maar driftig
gaan sparen

kunnen ze volgend
jaar op 'n brommertje

door frankrijk.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST-GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5.
LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
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BURGEMEESTER VUNDERINK TOT SCHEIDENDE SEKRETARIS DRIJFHOUT:

'U was een prima vakman
en een harde werker9

Wat bleekjes en opgelucht stapte burgemeester Vunderink en echtgenote, samen met ge-
zin Drijfhout vrijdagmiddag de zaal van Hotel Bakker binnen voor de afscheidsreceptie
die het gemeentebestuur gemeentesekretaris Drijfhout aanbood, welke laatste zoals be-
kend gebruik gaat maken van de VUT. Het echtpaar Drijfhout en dochter Yvonne was voor
deze gelegenheid per koets van huis opgehaald, waarna het gezelschap het laatste stuk van-
af het oude gemeentehuis (het huidige Dorpscentrum) per voet aflegde, want zo zei burge-
meester Vunderink "het paard veroorzaakte wat moeilijkheden".

De heer Vunderink die namens het
gemeentebestuur de heer Drijfhout
toesprak noemde deze receptie meer
een verlengstuk van de laatste raads-
vergadering.

Vakman
„U hebt als gemeentesekretaris veel
voor Vorden gedaan. U was een prima
vakman en een harde werker. Ik kan
er ook nog niet goed aan wennen dat
ik U straks niet meer in de kamer naast
de mijne zal aantreffen", aldus burge-
meester Vunderink die vervolgens de
loopbaan van de heer Drijfhout
schetste. „U sluit niet alleen zestien
jaar Vorden af maar tevens 40 jaar in
overheidsdienst. De funktie van ge-
meentesekretaris is boeiend maar ook
veeleisend in deze tijd", aldus Burge-
meester Vunderink.

„Ik zal altijd goeie herinneringen aan
U blijven bewaren. Vooral de assisten-
tie die ik van U mocht ondervinden
toen ik zelf mijn weg in Vorden moest
vinden. We hadden altijd een plezieri-
ge werkverhouding", zo sprak burge-
meester Vunderink, die wees op de
vele veranderingen die de gemeente
Vorden in de loop der jaren heeft on-
dergaan met ongetwijfeld voor de
heer Drijfhout het "kastelenprojekt"
als hoogtepunt.

Ook wees burgemeester Vunderink
op de dikwijls kritische houding van
de burgers. „Dan denk ik vooral aan
die burgers die meer willen dan de re-

gels toestaan", aldus de heer Vunde-
rink die mevr. Drijfhout dank bracht
voor de morele steun die zij steeds aan
haar man heeft verleend. Zij ontving
een fraai handboeket. Voor de heer
Drijfhout was er een fotocamera met
tas, mede namens de raad.

Verder een persoonlijk cadeau van het
echtpaar Vunderink te weten een lok-
eend en een kruik met geestrijk vocht.

Geen slijtage
De heer H. Tjoonk was tijdens deze
receptie de woordvoerder van de raad.
Hij deed dat op een dermate humoris-
tische wijze dat het ongetwijfeld niet
lang meer zal duren of de heer Tjoonk
zal als "buut'n reder" voor karnavalsa-
vonden worden gevraagd!

Hij had gekonstateerd dat het vak van
sekretaris de heer Drijfhout in al die
jaren niet zwaar is gevallen. „Zo te
zien hebben de Vordense jaren weinig
sporen van slijtage achtergelaten. Bo-
vendien wordt u goed betaald en bent
u nog invloedrijk ook", zo sprak
Tjoonk gekscherend.

Ernstig: „U hebt veel inbreng in het
college gehad. U toonde inzet kennis
en verantwoordelijkheid en wij als
raadsleden kregen van U altijd op-
rechte hulp", zo sprak Tjoonk.
Dat de familie Drijfhout in Vorden zal
blijven wonen kon de heer Tjoonk
zich goed voorstellen. „Ik denk dat het

komt vanwege de lage onroerend-
goed belasting".

Hij adviseerde de heer Drijfhout in de
toekomst veel in de bossen rondom
het kasteel Vorden te gaan wandelen.
U zult dan waarschijnlijk oud-wethou-
ders tegenkomen, wellicht oud-bur-
gemeester van Arkel en misschien
oud-raadsleden. Dan richten we een
club op en vragen dan aan de gemeen-
te subsidie voor het flankerend oude-
renbeleid", zo sprak de heer Tjoonk
onder grote hilariteit.

Orde en regelmaat
De heer P. de Vries sprak namens het
personeel. „Als hoofd van de dienst
was u de man die orde en regelmaat
op prijs stelde. Een grote motor achter
de realisatie van het kasteel tot ge-
meentehuis", aldus de heer de Vries
die de heer Drijfhout een aantal boek-
werken en mevrouw Drijfhout een
boeket bloemen aanbood. De heer
Smit, die sprak namens de vrienden-
kring gemeentesekretarissen zegde
de heer Drijfhout een tuinplantenen-
cyclopedie toe.

Tot slot bedankte de heer Drijfhout
eenieder voor de cadeaux en woorden
en haalde hJ^erinneringen op uit zijn
40-jarige lo^roaan. „Een mengeling
van gevoelens komt op zo'n dag als
vandaag bij mij op. Ik ben dankbaar
dat ik mijn werk in goede gezondheid
heb mogen doen", aldus de heer Drijf-
hout. A

Ongedwongen sfeer bij concert Vordens
Mannenkoor en Achtkastelendarpers

Bert Nijhof, de dirigent van het Vor-
dens Mannenkoor, keek zondagmor-
gen toch wel verrast op toen hij voor-
dat het concert bij kasteel Vorden een
aanvang nam, hij door voorzitter Leo
Westerhof, gevraagd werd om mee te
gaan naar de waterkant van de gracht
en daar plotsklaps een roeibootje van-
uit het struikgewas het water werd in-
getrokken met daarin een grote Abra-
ham achter een lessenaar, de heer Nij-
hof voorstellende als dirigent van het
Vordens Mannenkoor.
Een geste van het koor waarmee men
de dirigent die deze zondag 50 jaar
was geworden, op een originele wijze
wist te verrassen. Voor Harry Sche-
pers en zijn vrouw die deze Abraham
gemaakt hebben, leuk de reakties te
ervaren.

De heer Nijhof kreeg vervolgens nog
een Abraham van gebak alsmede een
geschenk onder couvert aangeboden.
Mede door deze intermezzo vooraf,
gaf het Vordens Mannenkoor deze
morgen voor een flink aantal belang-
stellenden, waaronder vele toeristen,
in ongedwongen sfeer een concert.

Op het programma stonden onder
meer het Vordens Volkslied, Gelders
Volkslied etc. Omdat men deze mor-
gen toch aan de waterkant vertoefde
werd het bekende Wolgalied gezon-
gen met 'solozang van Ludo Eijkel-
kamp. Het koor bleef inspelen op de
situatie door vervolgens een roeiers-
lied te zingen. Het plovi, plovi deed
het goed, nieuw nummer van het koor
getiteld "Wat ik heb". Tussen de be-

drijven door werd mevrouw Nijhof
deze morgen een prachtig boeket
bloemen overhandigd.

Behalve het Vordens Mannenkoor
trad deze zondagmorgen eveneens
"De Achtkastelendarpers" op. Zij
speelden onder leiding van dirigent
Joop Lauckhart Egelander muziek,
terwijl tevens een potpourri van aller-
hande populaire melodieën gespeeld
werd, waaronder een aantal bekende
tango's.

Al met al een door de VVV Vorden
georganiseerd, zeer geslaagd concert
dat zeer zeker in de toekomst her-
haald zal worden en hopelijk onder
dezelfde fraaie weersomstandighe-
den als zondagmorgen.

MEDLER TOL FEESTEN GOED GESLAAGD

Hans Stokkink schutterskoning
De Medler Tol feesten 1985 behoren weer tot het verleden. Beide dagen was de opkomst groot, zowel
vrijdagavond alswel op zaterdag bij de volksspelen. De slotavond beleefde een ongekende belangstel-
ling. Ook uit het dorp waren velen gekomen. Traditie-getrouw werden de festiviteiten ingezet met de
kinderspelen op vrijdagochtend. De leerlingen van de samenwerkingsschool Kranenburg waren opge-
deeld in negen groepen en middels een tiental behandigheidsspelen konden de punten worden ver-
gaard. Dat betrof ballero, ringwerpen, waterdragen, zaklopen, ski l open, troslopen, ballenrace, zak-
slaan en muisslaan.

De ingedeelde groep l behaalde met
1033 punten de eerste plaats. Groep 7
vergaarde 982 punten en werd eervol-
le tweede.

Vaandel aangeboden
Na afloop van de spelen boden Antoi-
ne Peters en Bastiaan Meijerink na-
mens de Kranenburgse school aan de
Oranje-commissie een vaandel aan.
Dit vaandel vervaardigd door de ou-
ders van de leerlingen, vertolkte de
dank voor het oudercomité en leerlin-
gen voor de jaarlijkse uitnodiging, al-
dus het hoofd van de school de heer
Bekker.
De Kranenburgse school voelt zich
onmisbaar verbonden met de Medler
Tol feesten, zo zei hij. Op het vaandel
is de tekst aangebracht: 1925 - 1985, 60
jaar Oranjeviering Medler Tol.
Voorzitter Gerrit Hendriksen toonde
zich zeer verrast met de aanbieding
van dit vaandel. Wederzijds bood hij
namens de Oranjevereniging alle leer-
lingen een leuk souvenir aan.
Hierna werden de kinderen nog eens
getracteerd op ijs, terwijl ook de aan-
wezige ouders een drankje kregen
aangeboden.

n de

Gezellige zang-avond
Vrijdagavond waren alle beschikbare
stoelen in de Medo-hal bez
Gebroeders Eijkelkamp
betraden. De zes gebroeders met mu-
zikale ondersteuning van aller-zwager
Antoon Wissink hebben met hun
zang de aanwezigen goed vermaakt.
Het was een luchtig prograj^^a wat
de zangers hadden uitgekoze^varie-
rend van het Gelders Volkslied, Mijn
Boerenland tot een medly van Duitse
liedjes.
Ook O. Pepita en Hans is niet dom de-
den het goed. De slotpotpourri van
liefst vijftien liedjes sloot het zangge-
deelte af, waarna zangers en organist
een ovationeel applaus kregen.
De zang werd afgewisseld met het op-
treden van de twee Zwoagers uit Lich-
tenvoorde. Ook deze kregen de la-
chers op hun hand met hun grappen
en grollen. Bloemen tenslotte voor al-
le medewerkers, waarna Het Medler
Trio tot in de kleine uurtjes de dans-
muziek voor haar rekening nam.
Zaterdagmiddag was burgemeester
Vunderink met echtgenote en zoon
Willem naar 't Medler gekomen om
de feesten te openen. Namens het col-
lege van B en W feliciteerde hij het
Oranje-comité met deze zestigste
oranjeviering. Bij zestig, aldus de bur-
gemeester, denkt men tegenwoordig
veelal aan de vervroegde uittredings
regeling. Maar bij het Medler Tol feest

ligt dat anders. Dit leest is gestoeld op
traditie.
Na een rondgang door de buurtschap
m.m.v. het muziekkorps Concordia
loste oud-schutterskoning Gerrit
Hendriksen het eerste schot, daarna
burgemeester Vunderink, waarna
eerst bij het 188e schot de vogel naar
beneden kwam. De nieuwe koning
was Hans Stokkink van de Branden-
borch, in 1983 ook al schutterskoning
van Linde.
Onderwijl hadden de overige volks-
spelen niet aan gebrek aan belangstel-
ling te klagen. Vooral het dogcarrijden
m.m.v. Hendrik en Herman Bochgel-
man, was zeer in trek bij de dames. Als
toeschouwer bij het dogcarrijden za-
gen we ook nog de 83-jarige Gert
Groot Jebbink, die zowel in Linde als
op 't Medler vijftig jaar lang aan het
dogcarrijden zijn medewerking heeft
verleend.
In 't Wapen van 't Medler werden za-
terdagavond de prijzen van de diverse
spelen uitgereikt en werd de nieuwe
koning met koningin Jootje gehul-
digd. De Amsterdamse formatie Sil-
ver Point zorgde hierna in de Medo-
hal voor de dansmuziek. In de sfeer-
vol aangeklede hal was de gehele
avond een opperbeste stemming.
De uitslagen van de kinder- en volks-
spelen:

Kinderspelen kleuters: 1. Suzan Fro-
ger; 2. Katalinka Groot Obbink; 3.
Guido Mullink; 4. Dewalt Meierink.

Klas l en 2: Marleen Mokkink ; 2. Rik
Kamperman; 3. Stefan Groot Nulend;
4. Emelie Froger.
Klas 3 en 4: l. Erwin Weenk; 2. Suzan-
ne Nijenhuis.
Klas 5 en 6: 1. Debbie Barink en Her-
win Reintjes; 2. Gerben Mullink; 3.
Marianne Weulen Kranenbarg; 4.Da-
niëlle Vos en 5. Martijn Wichers.

Volksspelen. Korfballen: l . Ab Knoef;
2. Jenneken Fokkink; 3,. Reinier Hen-
driksen.
Doeltrappen: 1. Reinier Hendriksen;
2. Jan Hendriksen; 3. André Klein
Geltink.
Ballero: 1. Ria KI. Wassink; 2. Ivonne
Norde; 3. Ellie ten Broeke.
Pij l t jeswerpen: 1. Riek Knoef; 2. Dinie
Bouwmeester; 3. Linie Hendriksen.
Ringgooien: 1. Jannie KI. Geltink; 2.
Linie Hendriksen; 3. Ina Wentink.
Flessentent: 1. Harrie Lenselink; 2.
Gerrit ten Have; 3. Bennie Enzerink
Schijfschieten: 1. Henk Gotink; 2.
Joost Dostal; 3. Jan Meulenveld.
Belschieten: 1. Bert Fokkink; 2. Joost
Dostal; 3. Reind Norde.

Dogcarrijden: 1. Ellis Eijkelkamp; 2.
Gerrie Hendriksen; 3. Ellie ten Broe-
ke; 4. Tonnie Eijkelkamp; 5. Linie
Hendriksen.
Vogelschieten: l en schutterskoning
van 't Medler Hans Stokkink; kop
Henk Oortgiesen; rechter vleugel
Bernard Fokkink; l inker vleugel Henk
Oortgiesen; staart André Knoef.
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5t buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
ddenstand.
Bntsblad biedt u gewoon meer!
Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
en verenigingen.
ger maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1985 slechtst 17,50.

Naam:

Adres:

Postcode + woonolaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 1 2, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



ZATERDAG 3 AUGUSTUS NIEUW IN VORDEN

Geen thriathlon maar recreathlon
In Vorden zijn ze van plan om op zaterdag 3 augustus aanstaande een recreathlon te organiseren.
Triathlon is inmiddels een landelijk begrip. In veel gemeenten worden dergelijke sportevenementen
georganiseerd. Een recreathlon is iets nieuws onder de zon.
Het VW bestuur te Vorden liep al
een poos met de gedachte rond om op
het sportieve vlak iets te organiseren.
Een dezer dagen heeft men een paar
plaatselijke sportverenigingen bij el-
kaar getrommeld en hen gevraagd een
sportgebeuren op poten te zetten voor
zowel de vakantieganger alsmede
voor de Vordenaren zelf.

Sportieve recreatie
Afgevaardigden van de zwemclub
"Vorden '64", de schietver. Wilden-

borch, de motorclub "De Graafschap-
rijders" en de trimclub waren het er al
snel over eens dat het beslist geen
triathlon moest worden.
Jan de Koning, één der organisatoren
hierover: "Wij stellen ons op het
standpunt dat we juist geen triathlon
moeten organiseren omdat, wil men
hieraan mee doen, men behoorlijk ge-
traind moet zijn. De opzet van een re-
creathlon is in feite een sportieve re-
creatie, waaraan een ieder die nog niet
vastgeroest of dichtgegroeid is, kan
deelnemen", aldus Jan de Koning. Er

Geslaagd afdeling LMO
„De Graafschap"
Elise ter Beek; Bert-Jan Gerritsen.
Alsnog geslaagd afdeling LEAO: Jo-
landa Bukman; John van Eijk; Kirsti
Hissink; Saskia Jansen; Carin van Ma-
ren; Constance Olthof; Henk Peters;
Linda Rouweier; Elly Sterne; Ronald
Vanderlijde; Martin van der Vee; Jo-
landa Zoethout.
De geslaagde kandidaten vakbe-
kwaamheid parfumerie van IMO Zut-
phen zijn: Mevr. H.L.J. Dijkstra-Kool-
man, Twello; Mevr. I. Harmsen, Tol-
dijk; Mevr. H.T. Herrenburg-Jansen,
Lochem; Mevr. B.H. Karman, Brum-
men; Mevr. A. Weyel, Zutphen.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft voor vrijdagavond 5 juli een bar-
beque op het programma staan. Deze
barbeque vindt plaats bij de familie
Abbink. Voorafgaande aan de smul-
partij wordt een fietspuzzeltocht ge-
houden. Het vertrek is 's avonds vanaf
het Dorpscentrum.

Sixtoernooi s.v. Ratti
In het kader van het 40-jarig jubileum
van de s.v. Ratti wordt er op zondag
25 augustus een familie (kennissen)
sixtoernooi georganiseerd. Dit toer-
nooi heeft geen prestige karakter,
maar is een gezellige, ontspannende,
recreatieve dag voor het hele gezin. In
het kader hiervan zijn er geen bekers
beschikbaar, wel is er voor ieder team
een herinneringsvaantje.
De teams bestaan uit zes personen.
Voor de heren is er minivoetbal, voor
de dames volleybal en voor de klein-
tjes is er pupsvoetbal.
De middag wordt muzikaal omlijst, de
hartige hap is beschikbaar. Het in-
schrijfgeld is f 20,-. Inschrijven bij:
G.J. Jansen, tel. 2704; B. Overbeek tel.
3392; F. Bos, tel. 3271 (liefst dinsdag
en woensdagavond). Tevens bij de
plaatselijke middenstand.

Wielrennen
De jongste leden van de wielrenvere-
niging R.T.V. Vierakker/Wichmond,
hebben afagelopen zondag een lande-
lijk toernooi gereden in Apeldoorn,
waar 380 renners aan deelnamen.
De uitslagen van de RTV'ers zijn: 8
jaar Marjan de Greef Ie; 11 jaar Luco
Zonneveld 15e; 11 jaar Sifra Waarlo
23e; 13 jaar Netty Vrouwerff 16e; 14
jaar Mano Waarlo 10e.

Touwtrektoernooi
Woensdagavond 3 juli zullen de vol-
gende ploegen in het strijdperk treden
voor het kampioenschap touwtrekken
der gemeente Vorden: Oldenhave,
Graafschaprijders, Boemelboys, Va-
verink, Black Power, Vriendenclub,
Lindense Boys, Atomica, Brinkerhof,
Zuivelfabriek, De Bongerd, Jong Gel-
re, Metaaldraaierij.

„De Snoekbaars"
De hengelaarsver. „De Snoekbaars"
hield onder gunstige weersomstan-
digheden voor de vierde keer in dit
seizoen een wedstrijd waaraan door
21 leden werd deelgenomen. De
vangst was goed. In totaal 50 vissen
met een gezamenlijke lengte van 915
cm. De uitslagen waren als volgt: l.H.
Fleming, 7 stuks-143 cm; 2. H. Gol-
stein, 8 stuks-142 cm; 3. J.W. Golstein,
8 stuks-129 cm; 4. B. Bosch, 3 stuks-69
cm. De volgende wedstrijd zal gehou-
den worden op zaterdag 17 augustus.
Men vertrekt dan 's morgens vanaf
het Marktplein.

P.V. de Blauwkras
Lossingsplaats Creil. Datum 22-6-'85.
Gelost om 7.20 uur. Afstand 416 km.
Aantal duiven 197. Tijd Ie duif
11.41.54. Tijd 10e duif 11.44.21.
l. Chr. Kappert; 2. Chr. Kappert; 3. J. v.
Gijssel; 4. J. Bosvelt; 5. D. Swarthoff;
6. H. Nijhuis; 7. Comb. Hilferink; 8. H.
Nijhuis; 9. J. Gijssel; 10. J. Eulink.

Aktie politie Vorden ter
voorkoming misdrijven
In deze vakantieperiode zal door de politie van Vorden een aktie worden
gehouden, waarbij getracht zal worden woningen van mensen die op va-
kantie gaan, extra in de gaten te houden. Natuurlijk probeert de politie
ook in de vakantieperiode zoveel mogelijk misdrijven te voorkomen.
Het is de bedoeling dat u op het politiebureau een kaart invult waarop
uw naam en adres worden ingevuld, met welk vervoermiddel men op
reis is en waar men eventueel verblijft. Daarnaast kan een sleuteladres
worden opgegeven.
In de betreffende periode zal de leegstaande woning extra in de gaten
worden gehouden tijdens de surveillances. Ook nu wordt dat gedaan als
men doorgeeft een paar dagen of weken weg te zijn.
Tijdens de aktie zal geprobeerd worden de woning te onderzoeken op
duidelijke tekenen van afwezigheid. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn een
verwaarloosde tuin, een door de ruit van de deur zichtbare berg post in
de hal, een openraam enz.
Hier is natuurlijk ook een taak voor de buren weggelegd, maar die sociale
controle werkt volgens ons niet altijd. Maar al te vaak komt het voor dat
buren wel een vreemd persoon of vreemde auto zien in de buurt, maar
dat niet melden.
Om te voorkomen dat buren die thuis zijn aktie gaan ondernemen als ze
iemand in de tuin zien, zullen de controles die worden uitgevoerd altijd
in uniform gebeuren, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
Tijdens een controle van het huis kunnen op de achterzijde van de kaart
aantekeningen worden gemaakt. Indien eventuele opvallende kenmer-
ken van een verlaten woning worden gesignaleerd kan dit na de vakantie
worden besproken.
Deze aktie geeft natuurlijk geen garantie dat er niet wordt ingebroken.
Wie besluit zo'n kaart in te vullen kan op het politiebureau tevens allerlei
folders meekrijgen. Bijvoorbeeld over een "onbezorgde vakantie" en al-
lerlei registratiekaarten voor fiets, bromfiets, antiek en andere zaken in
het huis.

Rijkspolitie Vorden. Tel. 05752-1230.
Bureau geopend van 08.00 tot 18.00 uur.

wordt wel een wedstrijdelement aan
toegevoegd, recreatie blijft echter de
opzet.

Negen kilometer
In totaal is voor de recreathlon een
parcours uitgezet van negen kilome-
ter. De sporten zijn: zwemmen, hard-
lopen, schieten, kanovaren en fiets-
cross. De datum is gepland op zater-
dag 3 augustus.

Het ligt in de bedoeling dat de deelne-
mers in het zwembad "In de dennen"
allereerst 350 meter gaan zwemmen
(vrije slag).
Daarna plm. 2 kilometer hardlopen

naar de (letscrossbaan aan de Joos-
tinkweg. Hier worden behendigheids-
wedstrijden fietscross gehouden.
Vanaf de fietscrossbaan vertrekken de
deelnemers (opnieuw hardlopen)
naar de veengoot waar ter hoogte van
"Jachtlust" 400 meter kanovaren op
het programma staat. Dit ongeveer ter
hoogte van de brug bij het Knopen-
laantje.
Van hieruit wederom hard lopen. Via
de Konijnenbult naar de Leuke, waar
de leden van de schietvereniging de

deelnemers zullen opwachten voor
het onderdeel schieten. Tot slot weer
richting zwembad.
De voorbereidingen voor deze re-
creathlon zijn in een vergevorderd sta-
dium.
Vanaf medio juli is inschrijving moge-
lijk bij het VVV kantoor of bij de loket-
ten van het zwembad "In de dennen".
Voor nadere informatie kan men zich
tevens melden bij de heer J.A. de Ko-
ning, de Stroet 13, Vorden. (tel. 05752-
2147).

Grandioos prijzenfestival
DOE OOK MEE voor / 2,50 al
kans op een auto en... u helpt
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1. KRUISWOORDSPEL
VAN LINKS NAAR RECHTS:
1 dwaas - 4 vu - 6 varkcnihok - 9 geluidsband - 11
zijriv v d Donau - M noot - 16 paardje - 17
aarden vaat - lï ter inzage - 19 Turks bevelhebber
- 21 ontelbaar - 23 vervoermiddel - 24 gehalmd
gewas - 26 insekteneter - 28 vrucht - 29 hoeveelheid

31 lusthof - 33 Jap gordel 34 schraal - 35 traag -
38 vogel - 40 metaal - 43 bevestigmgtmiddel - 45
eikschïlkr - 46 zwarte, kleverige slof - 47 meer m
Finland - 50 aanwijzing - 52 titel - 53 een zekere -
54 telwoord - 56 achter - 57 toegang - 58 gul - 60
plaaggeesl - 61 bovendien - 62 verpakkingsmiddel
VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
2 deel v d. bijbel - 3 deel v e boom - 4 smekend
verzoek - 5 kledingstuk - 6 vaatwerk - 7 nv. in de
Sovjetunie - 8 spoedig - 10 vacht - 12 Indon.
eilandengroep- 13 verkeerd- 15 landbouwwerk-
luig - 18 fijn weefsel - 20 vlaktemaal - 22 deel v.
India - 23 slaapplaats - 25 geur - 27 eender - 21
geneesmiddel - 29 klap - 30 deel v. d mond - 32
gevangenis - 36 kleur - 37 zwaardwalvis - 39 berg
op Kreta - 41 duw - 42 Ierland - 44 spijskaart - 45
verdikte huid - 46 zaadkorrel v. e. vrucht - 48
wreed heerser - 49 landbouwwerktuig - 51
schaakterm - 53 voegwoord - 55 hoofddeksel - 57
vrouw titel - 59 rondhout
A. ZET EENS UW ZORGEN OPZIJ
B. ZET TOCH U W ZORGEN OPZIJ
C. ZET EENS DE ZORGEN OPZIJ

het Rode Kruis helpen

A = Het verschil tussen vreugde en verdriet schuilt in een simpel gebaar
B = Het verschil tussen hoop en wanhoop schuilt in een simpel gebaar
C = Het verschil tussen leven en dood schuilt in een simpel gebaar

3. Kijkspel A * buidel
De OLIFANTSVIS Is te B - pootjes
herkennen aan zijn: C = slurfje

Voor het goede doel en prachtige prijzen
De hele wereld kent het Ro-
de Kruis. Fantastisch wat die
organisatie in Nederland en
in alle andere landen aan
hulp biedt. En toch is dat
alleen maar mogelijk dankzij
de vrijwillige bijdragen van u
en miljoenen anderen. Sa-
men met het Nederlandse
Rode Kruis organiseert uw
eigen nieuwsblad nu een
aantrekkelijke Puzzel-Aktie.
Doe mee. Voor het goede
doel én voor een beste kans
op één van de vele prachtige
prijzen.

Zo speelt u mee!
elke puzzel ziet u drie antwoorden staan, namelijk

C. Eén van deze antwoorden is de goede! Als u
antwoord van puzzel 1 wilt insturen en u denkt

dat B het goede antwoord is, dan stuurt u als oplossing
in: 1 B.
Als u alle oplossingen in wilt sturen dan zou uw oplossing
er als volgt uit kunnen zien b.v.:

1 B - 2 A - 3 A
u niet te doen!

die u instuurt kost ƒ 2,50.
Elke goede oplossing biedt een beste kans op één van die
schitterende 'prijzen.
U mag zelf bepalen hoeveel kansen u pakt, want u mag
zoveel oplossingen Insturen als u wilt.
U kunt ook met één oplossing meerdere kansen pakken.
Als u bijvoorbeeld de oplossing van puzzel 2 weet dan
stuurt u die oplossing in, maar u betaalt zoveel maal
/ 2,50 als u kansen wilt hebben. Dus al u / 10,- betaalt met
slechts één oplossing, maar die moet dan wel goed zijn,
dan heeft u vier kansen!
Waar het om gaat is dat u met elke goede oplossing PER
ƒ 2,50 een kans hebt op het winnen van één van die mooie
prijzen, waaronder de hoofdprijs, een schitterende auto!
U kunt Inzenden tot 1 augustus 1985.

Trekking van de prijzen en uitslag
De trekking van de prijzen gebeurt onder toezicht van
Notariskantoor van Dijk & Koch, ten kantore van het
Hoofdbureau van het Nederlandse Rode Kruis op 12
augustus 1985. Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk
bericht. Bovendien wordt de volledige uitslag in dit blad
vermeld.
Deze advertentie wordt geplaatst in nieuwsbladen aange-
sloten bij de Nederlandse Nieuwsblad Pers en enkele
huis-aan-huisbladen.
De baten van deze Puzzel-Aktie komen geheel ten gunste
van het Nederlandse Rode Kruis.

Voor deze aktie is vergunning verleend door het Min. v.
Justitie onder nummer LO 770/143/086 d.d. 2-5-85.

zoals u dat
geirokkelijk vindt
Per bank
Stuur uw oplossmg(en) per
bankformulier aan. Rode
Kruis Den Haag, bankreke-
ningnr. 70.70.70.716. Ver-
meldttflk letters van uw
keuze^Bnder „mededelin-
gen". Per letter betaalt u
dus ƒ 2.50.

Per giro
Stuur uw oplossing(en) per
giro aan: Rode Kruis Den
Haag. post reken i ngn r. 716.
Vermeldt de letter(s) van
uw keuze op de achterzijde
van uw giro-overschrijving.
Per letter betaalt u dus
ƒ2,50.

Per briefkaart
Stuur uw oplossmg(en) per
briefkaart aan: Rode Kruis,
Postbus 28120, 2502 KC
Den Haag. Frankeer uw

briefkaart met / 0,50. Plak
voor elke letter-oplossing
ƒ2,50 extra aan postze-
gels.

..(/«•ndei

P. Huf

v.d. Goesstraat 71

2614 XG DELFT

Oplossing: la - 2a

BRIEFKAART

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

POSTBUS 28120

2502 KC DEN HAAÜ

NET ZOVEEL KANSEN ALS U WILT
OP AL DEZE PRIJZEN:
Hoofdprijs: auto (LADA) Gremi-auto/Gronin-
gen ƒ 12.687,-*
• Incl. afleveringskosten en ML-behandelmg

VELE GROTE PRIJZEN o.a.
stereo KTV

AEG-Telefunken/Amsterdam / 2.469,-
Videorecorder

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 2.089,-
Vaatwasmachine

AEG-Telefunken/Amsterdam / 1.429,-
Koelkast 280 Itr.

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 1.099,-
Magnetronoven

Moulinex / 799,-
3 horloges-

Fauvre Leuba / 750,-
Wit-gouden ring met
7 briljanten Peter Bruining
BV/Amsterdam / 682,-

Wit-gouden ring met
3 briljanten Peter Bruining
BV/Amsterdam / 563,-

12 fietsen Batavus
Batavus/Heerenveen / 479,-

EN VELE, VELE ANDERE MOOIE PRIJZEN!

on 3? oratls abonnement
het Rode^Krui, PU2M|.

„MARATHON"

..MARATHON"*ui^FÏÏ'ïl?8" 6n PU2ze|blad
blad voor de vele Interessant puzzel-
lft7Arc ^**L, — r'̂ ^^ölflflrS Oriflfi r r» r» -»«*•**' 2*- wOK Q3fl rmöö ' • **Jüi U nZ0

mooie prijzen te winninel|'iei,maand weer

geheel GRATIS OD kunt er 2jch
«rijgt het ortti. SP. f. ^?er?n- d vv.z.

"
""""

Publikatje aangeboden dOOr: Drukkerij Weevers b.v. Vorden

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad

AGENDA

5 juli Barbeque-fietspuzzeltocht
Fietspuzzeltocht Dorpscentrum
Barbeque bij fam. Abbink, Kruisd.
Jong Gelre

7 jul i Dansavond in de Herberg
14 juli Wadlopen, Schiermonnikoog

Jong Gelre
21 jul i VRTC Zomertocht
30 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
31 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
l aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
^ 2 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
7 aug.: Ratti (za - zo) - De Graafschap.
8 aug. Deldens Volksfeest
9 aug. Deldens Volksfeest

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

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden

Echt een Batavus die z'n
naam eer aan doet! Een spor-
tieve fiets voor alledag. Of u
nu boodschappen doet of er
eens lekker lang op uit trekt,
met de Winner gaat 't moeiteloos

Fa. Reint Zweverink
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

Alb. WINNER T3 t 599,-

BATAVUS

de openbare bibliotheek staat midden in Vorden. En dat is goed want iedereen is er wel-
kom. Om gratis kranten en tijdschriften te lezen. Om mooie boeken te lenen. Gegevens te verza-
melen voor een werkstuk. Of om als kind een fijn leesboek uit te zoeken waar je uren van ge-
niet. De bibliotheek staat midden in het dorp. Ook voor u.
Deze advertentie werd aangeboden door V.L.C. De Graafschap B.A. te Ruurlo



Juli 1975 Juli 1985

Warme Bakker Oplaat
is 10 jaar in Vorden

Wij vieren dit met aanbiedingen. Deze week:

Krenten of rozijnenbrood
3 _•

Alle gebak
voor

Kruidkoek
van 3,25 voor

Weekend Snit
van 5,75 voor

BAKT HET VOOR U. TELEFOON 05752-1373

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

Keuken varianten
Onze extra kaart voor de komende zomermaanden

Assiette anglaise
( a l s voor- of hoofdgerecht). Schotel met koude
vleessoorten en diverse salades

Salade nif oise
(als voorgerecht) Salade met sla, ei en vis
gegarneerd met tomaat en olijf

Brochette de Poisson
Verschillende vissoorten aan een spies,
met tomatensaus van verse tomaten

Limande sole 'Daumont'

12,75

9,50

18,75

24,75Tongscharlïlets in een romige vissai is
met mosselen, garnalen en champignons

Supreme de volaille
h^anCieman Kipfilet in ccn saus van

wiskey en sherr>', mei papr ika en room

Cordon Bleu de poulet
Kip gevuld met ham en kaas l / ^ / ,3

Supreme de volaille
Kippehorst in een krokant"| f\ ^^

korstje gegarneerd met banaan, tomaat en mais J.^y£^

Foie de volaille au vin rouge
Kippelevers met spek en champignons 't ̂  Süf\
in een rode wijnsaus JLO^^vl

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met diverse
aardappelen en groentes, rauwkost en compote.

de Timmerieë
RESTAURANT A CAFÉ

\rifMaaldcrink X^-*^h.^
l.ochcTnsi'vu'tt 16 -7231 l'DNVarnsu-ld ïcl.05751-336

Ook voor kip kunt u bij uw slager
terecht. Kip is een makkelijk te

combineren produkt en altijd vers bij
uw slager te verkrijgen. Deze week zijn
alle kip-produkten extra voordelig,
zowel naturel als gemarineerd. Lekker
bij de warme maaltijd en (met hoop op

een zonnig week-end) voor op de
barbeque.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag-vrijdag-zaterdag
Hele kip per kilo 6,50
Kipkarbonade 8,50
Kippeborst of poot 5.95

Drumsticks 9,90
T.V. Sticks 4,95
Kipfilet 500 gr 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per h 9,90

Boterhamworst

150 gram l.lü

Gekookte worststuk - Q
250 gr. l,xJ

SPECIALITEIT

UIT DE WANOKOELING

SAUZEN VOOR BIJ
DE BARBEQUE
KIP KERRY, BARBEQUE KNOFLOOK,
RAVIOTTI, COCKTAIL, ZIGEUNER
EN HOTSAUS

MARKT
AANBIEDING

SATÉ BURGERS
6 halen

4 betalen

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Nu extra voordelig.

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt -f n C
per kilo f f «Ju

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

Opgelet. Extra vakantie aanbieding
Bij uw sig. mag. Braam
Burg. Galleestraat 10a

bij aankoop vanaf f 1 5,- rookart. op 8 en 9 juli
gratis leuke wegwerpaansteker.

CHIN. IND. REST
TAO SING

VORDEN
Vanaf heden zijn wij

DAGELIJKS GEOPEND
openingstijd 11.30 - 22.30 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

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

RIJSCHOOL

OORTGIESEIM
Voor uw theorie-(conp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

CONTACT
ook met uitgaansvoordeeltjes,

Neem nu een abonnement!
Vul de bon in!

•L^^^^^^^BH ^0^V^^VI

ô̂ dê oöjf̂ l̂ Skrant

van de aanu ^^^^^^ill^^*~—~k lT"___J ^aëaanue Ke«^ou,u^-___

m^^^^^
IVLSTÜBUEF»
"r^de^eki^vkrart"at volgen^ week»

SSS-

2 RIJKSMUSEUM

3 «EEKEHO GEUIDM.

6 «EEKEHO EH6EUHO

7 SCHEVEHIH6EH

9 KAMPEER «tt«MO



Willy Hoogeveen-Geitz
Loakendiek 1, Veldhoek
Schoonheidsspecialiste en pe-
dicure.
Voor afspraak.
Tel. 05736-460

Vakantie van 22 juli
t/m 10 aug.

Te koop: zuiver Arabische
volbloed hengst. 2 V? jaar,
goud eerlijk.
Voor goed tehuis, billijke prijs.
Bellen van 5 tot 7 uur
Keune, Kerkhoflaan 5,
Vorden. Tel. 05752-1737.

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

BOUWKUNDIG TEKENWERK

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
- - direct

ii naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381:

Bankstel
3-1-1 massief eiken met
rundlederen kussen
opruimingsprijs

KWALITEITSMEUBELEN VOOR LAGE PRIJZEN
IN ONZE

OPRUIMING

2298,
1745,

Buffet kast
geheel massief eiken
front
opruimingsprijs 1498,-

Donzen dekbedden
Wollen dekens
Spreien

10% korting
Polyether matrassen
Alle maten
met kortingen
van 15 - 20%
Tafelkleden
Handweef 140 x 1 70 cm nu

Smyrna 1 35 x 1 65 cm nu

49,95
149,-

Draion dekens
1 persoons nu 49,-

EIKEN SLAAPKAMER
bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes
KOMPLEET 798,-

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TELEFOON 05752-1514

Manou bankstel
3-1-1 met softlederen kuipkussens
+ manou elementenwand
éénmalig korting van 40%

Elementenwand
2.55 mtr. breed, bali bruin van 2498,-
éénmalig
uw voordeel 653,- 1845,-

Royale hoekkombinatie
romp: tropisch hardhout koudschuim
vulling, draion velours
kussens van 4150,-
koopje

Elementenwand
Alpine wit
2.55 mtr. breed
opruimingsprijs 1495,-

Secrétaire van 920,- nu 698,-
Boekenkast eiken, pakketprijs 229,-

Eetkamerstoel zadeizit 179,-
Dekenkist eiken nu 275,-

Salontafel met plavuizen 215,-

Mimiset massief eiken 119,-

Kaaskast massief eiken 1 245,

Schrijf bureau wit of grenen 149,-

Bureaustoel wit of bruin 79,
Zitzakken nu 99,

ZIE
ETALAGES

WANDMEUBEL
Eiken 1.45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
OPRUIMINGSPRIJS 1398,-
2 deurs schuifkasten
eiken, grenen of wit
pakketprijs 185,-
Ledikant
Zwaar massief vuren
90 x 200 incl rolbodem
pakketprijs 210,-
Merktapijt
24 rollen tapijt op voorraad. Gratis leggen
én tegen bodemprijs (onder volledige garantie)

Couponnen tapijt
met kortingen tot 70%

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Ruim 4000 vierkante meter toonzaal.

EIBERGEN-LAAGTE 16
05454-74190

UW CASE DEALER:

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

Te koop: Diverse gebruikte hooibouwwerktuigen
Div. cyclomaaiers PZ 135 -165
Vicon Schotelmaaier
Combihooiers PZ HS 360
Div. Superstrela's
Acrobaten

— Trommelschudders
«- Kuhn schudder 452
- Kuhn hark GA 300

tegen zéér spec. prijzen!

Tevens diverse gebruikte opraap-snijwagens.

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

Holtslaq's rolluiken
Deze zijn uitgeWst met alle eigenschappen,
die warmte binnenshuis houden, en zomers
buitenshuis.

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

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

Tijdens de bouwvakvakantie geopend van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur

Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van 5 t/m 27 juli

ZIJN WIJ GEOPEND.
Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

en van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
HOOOOOOOOOCM

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.

Afhalen

In de vakantieperiode
wordt niet bezorgd.

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur

H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

Hissink Audio Video biedt aan:

ITT kleuren tv.
66 cm. Afstandbediening + teletekst nu slechts l 638,—

ITT kleuren t.v.
56 cm. Afstandbediening + teletekst nu 1598-

ITT kleuren tv.
56 cm. Afstandbediening. Stereo en teletekst nu l 798,—

SPECIALE VAKANTIEAANBIEDING:

ITT stereo portable radiorecorder
met LG, MG, FM en KG van 378,- nu slechts 228,—

Op alle nieuwe kleuren t.v.'s 2 jaar volledige garantie
bij:

AUDIO VIDEO
Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 1789.

Distrimex Pompen b.v. is een dynamisch
sterkgroeiend bedrijf met een aantal
alleenvertegenwoordigingen van gerenomeerde,
goed ingevoerde pompfabrieken uit Japan, Italië,
Frankrijk, Duitsland en C.S.S.R.

Zij neemt een belangrijke plaats in bij de verkoop van
pompen in de agrarische markt, met name
beregening, drinkwaterinstallaties, mestpompen.
Daarnaast vindt een sterke uitbreiding plaats bij
levering aan overheid alsmede industrie, terwijl
bovendien grotere installaties worden geëxporteerd.

Wij zoeken op korte termijn:

1. Jonge representatieve,
enthousiaste vertegenwoordiger
voor het onderhouden van bestaande afnemers
alsmede het ontwikkelen van nieuwe kontakten,
waarbij eigen verantwoordelijkheid voor resultaat en
omzetuitbreiding een absoluut vereiste is.

De kandidaat dient te voldoen aan:
— goede kontaktuele eigenschappen
— enthousiasme, overtuigingskracht en

resultaatgerichte instelling.
— bereidheid ook buiten normale kantooruren te

willen werken.
- leeftijd 22-30 jaar
- opleiding HTS/MTS
— liefst bekendheid met branche.

Geboden wordt:
— een zelfstandig afwisselende baan met goede

toekomst mogelijkheden.
— prima verkoopondersteuning vanuit binnendienst
— aantrekkelijk salaris en uiteraard beschikking over

representatieve auto van de zaak.

2. Technisch/kommercieel
medewerker
Tot zijn taak zal behoren het verzorgen van in- en
uitgaande goederen alsmede de verantwoordelijkheid
voor het toaal aan aktiviteiten in het magazijn,
waaronder het samenbouwen van pompinstallaties,
reparatie en testen van pompen.
Overige werkzaamheden zullen bestaan uit het
assisteren van de verkoopleider bij telefonische
verkoop binnen, alsmede zonodig assistentie na
gedegen opleiding in de verkoop buitendienst.

Wij denken hierbij aan:
— een jonge enthousiaste medewerker met positieve

instelling.
— bereidheid ook buiten normale kantooruren te

willen werken.
— opleiding MTS-werktuigbouw.

Geboden wordt:
— afwisselende baan met goede toekomstmogelijk-

heden.
— opleiding bij onze buitenlandse fabrieken.
— prima salaris.

Denkt u onze man te zijn, stuurt u dan uw sollicitatie
met recente pasfoto aan:

Distrimex Pompen b.v.
Postbus 498, 7000 AL Doetinchem.
t.a.v. dhr. H.J.W. Lenderink.


