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MEERDERHEID COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR:

Kastanjes van Pardij s op
andere plek herinplanten
De meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur was het dinsdagavond niet eens met
het voorstel van het college om de heer H. J. Pardijs twee kastanjebomen te laten herinplan-
ten op die plek waar hij destijd twee kastanjebomen illegaal heeft gekapt. De heer Pardijs
heeft voor dit illegaal kappen een proces verbaal gekregen. Het college heeft hem herplant-
plicht opgelegd, waarbij Pardijs bij de raad in beroep is gegaan.

Het advies van de commissie beroep-
en bezwaarschriften, dat inhield her-
planten op dezelfde plek, werd door
het college overgenomen.
De heren C. Chr. Voerman (CDA) en
H. Tjoonk (WD) stelden voor om sa-
men met de heer Pardijs te gaan zoe-
ken naar een plaats die hem uit agra-
risch oogpunt geen schade berokkent.
De heer J. Bosch (PvdA) schaarde
zich achter het collegevoorstel.

Discussie
Over de gehele materie van kappen in
zijn algemeenheid ontstond een inte-
ressante discussie, waarbij de menin-
gen in de commissie nogal uiteenlie-
pen.
De heer C. Chr. Voerman (CDA) stel-
de op gegeven moment dat wanneer
bomen in een landschap kaprijp zijn
en die schade berokkenen aan de
landbouw, hiervoor een kapvergun-

. ning te verlenen, maar dan wel een
herplantplicht opleggen.
De heer J. Bosch (PvdA) vond dit plei-
dooi van Voerman voorbarig en on-
doordacht. "Het is gewoon een uitno-
diging om in bepaalde gebieden te
gaan kappen. Catastrophaal voor deze
omgeving", aldus de heer Bosch.
Burgemeester Vunderink wees in dit
verband op het kostenplaatje. "Je zou
failliet kunnen gaan", aldus de heer

Vunderink die de zienswijze van de
heer Voerman ook beslist niet kon on-
derschrijven. "In feite zouden in de
opvatting van de heer Voerman de
boeren alle bomen kunnen kappen
die hen in de weg staan".
De commissie Algemeen Bestuur zal
zich in de toekomst nog nader over dit
soort zaken gaan beraden.
Nu stemde men in met de suggestie
van Burg. Vunderink om de zaak Par-
dijs los te zien van de algemene lijn die
men t.z.t. wil gaan volgen.

Beveiliging politiebureau
Burgemeester Vunderink deelde dins-
dagavond in de commissie Algemeen
Bestuur mede dat er iets meer zicht
bestaat in het feit dat het Rijk wil mee-
werken aan beperkte investeringen
met betrekking tot de beveiliging van
het politiebureau in Vorden.
"Intern zijn er inmiddels ook organi-
satorische maatregelen tot een betere
beveiliging genomen", aldus de heer
Vunderink die stelde dat het huidige
aantal vuurwapens dat men op het bu-
reau heeft, gehandhaafd blijft.

Verkeersonderzoek
De problematiek rondom het ver-
keersonderzoek dat in Vorden wordt
gepleegd zal in een eerste oriënteren-

de besloten vergadering in juni in de
commissie Algemeen Bestuur aan de
orde komen. Daarna in september in
een openbare commissievergadering
en vervolgens in oktober in de raad.
Burgemeester Vunderink zei zelf niet
tevreden te zijn over de voortgang van
het onderzoek. "Wij zijn nog niet vol-
doende gevorderd met Rijkswater-
staat", aldus de heer Vunderink op
vragen van socialist de heer J. Bosch.
Het voorstel tot het plaatsen van een
drietal informatieborden bij de invals-
wegen naar Vorden werd door de
commissie niet unaniem enthousiast,
doch wel als aanvaardbaar geaksep-
teerd.
De heer Bosch vroeg zich af of een
drietal borden wel zo nodig is. Hij zag
liever verwijzingsborden naar één
centraal punt. Burgemeester Vunde-
rink: "We hebben nog keuzemogelijk-
heden".

"Ik geloof niet in zure regen"
Tijdens de openbare commissieverga-
dering vooja^lgemeen Bestuur zei de
heer H. 'flBnk (WD) van beroep
landbouwer: "Zure regen, ik geloof
daar niet in. Weetje wat het is. De bo-
men zijn overal ziek van de armoede.
Laten ze maar goed gaan bemesten.
Daar man^rt het aan", aldus de heer
Tjoonk. ^P

COMMISSIE FINANCIEN:

Blij met molen het Hoge
De commissie financien te Vorden ging dinsdagavond unaniem met
het collegevoorstel akkoord om 6000 gulden beschikbaar te stellen
voor het aanbrengen van bestrating rondom de molen het Hoge.
De heer Limbeek, de beheerder van
de molen heeft zich bereid verklaard
het graafwerk te zullen verrichten en
verdere werkzaamheden te zullen
doen. De heer Limbeek wil t.z.t. een
rekordpoging wagen in het "Guiness
Book of Records" te komen. ,
Wethouder H.A. Bogchelman stelde
dat dit initiatief van de heer Limbeek
(hij wil de molen een aantal weken

onafgebroken laten draaien) goed is
voor het toerisme.
Ook de commissie toonde zich ver-
heugd. H. Graaskamp: "De molen
voorziet duidelijk in een behoefte. De
heer Limbeek is met weinig winst,
idealistisch bezig".

Informatieborden.
De heer R.J. van Overbeeke (CDA)

adviseerde het college om de informa-
tieborden bij de invalwegen van het
dorp, in verband met de verkeersvei-
ligheid, te plaatsen bij de borden 50 ki-
lometer.

De commissie ging, behoudens de
heer A.J. Ploeger (PvdA) akkoord met
de gevraagde 3900 gulden.
Ook ging men akkoord met het be-
schikbaar stellen van een krediet van
tien mille dat nodig is voor een bo-
demonderzoek bij de voormalige Bm-
po fabriek. "Men wil de ondergrondse
waterloop gaan volgen. Er is hier een
verdachte plek", aldus lichtte wethou-
der Bogchelman toe.
Met betrekking tot de nieuwe basis-
school (huidige openbare dorps-

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 na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunning.
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 14 mei
1985 verleend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Gebr. Kok, Schoneveldsdijk 2,voor

het bouwen van een woning aan de
Houtwal 4 te Vorden.

2. Aan de heer A. Pellenberg, Laren-
seweg l, voor het vergroten van een
toilettengroep en berging aldaar.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde State 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.

Aan de heer J.P.M. Paling, van Len-
nepweg 6 te Vorden, voor het bouwen
van een garage berging aldaar.
Deze bouwplannen liggen tot 7 juni
19.85 ter visie bij de afdeling gemeente-
werken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Verleende vergunning voor het hou-
den van een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlandse Rode Kruis ver-
gunning afgegeven voor het houden
van een collecte gedurende de periode
van 27 mei tot en met 9 juni 1985.

4. lijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 26 en 27 mei
aanstaande, hebben burgemeester
en wethouders besloten de volgende
verkeersmaatregelen te treffen:

- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan

- afsluiting van de Wierserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

5. Sluiting gemeentesecretarie op 31
mei aanstaande
In verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje zal de gemeentesecretarie
op 31 mei aanstaande de gehele dag
gesloten zijn.

Bureau Bevolking en de Burgerlijke
Stand zijn echter wel van 09.00 tot
12.00 uur geopend. Ook het opgeven
van kadavers kan op de normale wijze
gebeuren; de telefoon zal de gehele
vrijdag hiervoor bemand worden.

school) zal de raad binnenkort een
concept-voorstel bereiken, zo kreeg
socialist A.J. Ploeger dinsdagavond
van de wethouder te horen.

Grote belangstelling
ledenvergadering
Voor de ledenvergadering die de bij-
zondere school op het Hoge onder
voorzitterschap van de heer C. Chr.
Wichers hield bestond een zeer grote
belangstelling.
Uit het jaarverslag van de sekretaresse
mevr. L. Gille-Vink bleek dat de
school thans 222 leerlingen telt.
"De Springplank" heeft 55 leerlingen
en de "Timpe" 40. Zoals bekend
wordt in augustus gestart met de nieu-
we basisschool. Dan zullen er elf leer-
krachten aan de school verbonden
zijn. De heer H.J. Reindsen wordt di-
rekteur, de heer H. Lieverdink, waar-
nemend direkteur en mevrouw A.
Hofenk wordt adjunkt-direktrice.
Het jaarverslag van penningmeester
G. van Zeeburg gaf weer dat de school
financieel gezond is. Voorzitter Wi-
chers nam deze avond afscheid van de
sekretaresse mevr. Gille-Vink. Zij ont-
ving als blijk van waardering een boe-
ket bloemen. Deze bloemenhulde
viel ook de dames Pelgrum en Koning
ten deel. Zij namen afscheid van de
oudercommissie.
Mevrouw F. Bolderen-Buys is de toe-
komstig sekretaresse van de school.
Met buitengewoon interesse werd
hierna geluisterd naar het school-
hoofd de heer H.J. Reindsen die het
verschil aangaf tussen "gewone"
school en de basisschool.
"Er komt nu een ononderhjdten on-
derwijs dat afgestemd is op^lntwik-
keling van de leerlingen", aldus de
heer Reindsen. Er komen nieuwe vak-
ken bij zoals wiskunde, Engels, gees-
telijke stromingen, sociale redzaam-
heid, gezong gedrag e.d. g^
In verband daarmee vlHt een
schoolwerkplan gemaakt. De leer-
plicht wordt verschoven naar vijfjaar.
"Meer dan voorheen wordt er aan-
dacht geschonken aan kinderen die
moeilijk mee kunnen komen op
school", aldus de heer Reindsen.

1925-1985 60 jaar
Nutsfloralia
Nu het weer voorjaar is geworden, is
het weer tijd voor Floralia om stek-
planten uittereiken aan de kinderen
van de lagere scholen en aan de vol-
wassenen.
De plantjes worden geleverd door de
Fa. Kettelarij. De jaarlijkse tentoon-
stelling zal dit jaar worden gehouden
op 4, 5 en 6 oktober in het Dorpscen-
trum. Wij hopen dan vele stekplanten
terug te zien om mee te dingen naar
de vele prijzen.
Begin september wordt weer een
bloemschikcursus gegeven. Nadere
gegevens omtrent deze cursus wor-
den later in "Contact" bekend ge-
maakt. Inlichtingen omtrent de uitrei-
king van de stekplanten vindt U in een
advertentie in dit blad.

Goede belangstelling
Geraniumarkt
Zaterdag organiseerde de gezamenlij-
ke bloemisten in Vorden een Gera-
nium markt. De belangstelling voor
deze markt was goed te noemen. Me-
vrouw Dijkerman vertolkte de gevoe-
lens van de bloemisten en vertelde
ons dat de opbrengst van deze markt
goed was. Het ligt in de bedoeling vol-
gend jaar wederom een dergelijke
markt te organiseren.

Kontributieverhoging
Jong Gelre
Tijdens de voorjaarsvergadering van
de afdeling Vorden van Jong Gelre
werd besloten om de kontributie jaar-
lijks met f2,50 te verhogen, zodat de
jaarkontributie voortaan f 25,- zal
gaan bedragen. Na het huishoudelijke
gedeelte, de jaarverslagen werden
goedgekeurd, werd er een bingo ge-
speeld en werd er een videofilm ver-
toond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Beroep aangenomen
Ds. K.H.W. Maassens te Vriescheloo
heeft het beroep, dat de kerkeraad van
de herv. gemeente te Vorden op hem
heeft gedaan, aangenomen. Afgelopen
zondag is een door hem opgestelde me-
dedeling dienaangaande aan de ge-
meente voorgelezen.
In de maand juli hoopt hy met /.yn gezin
naar Vorden over te komen en zich te
vestigen in de pastorie aan de Ruurlose-
weg. De zondag, waarop hy als predi-
kant van de Vordense gemeente zal
worden bevestigd, zal nog nader worden
bekend gemaakt.

Pinksterviering
Op Ie Pinksterdag 's morgens zal in de
Dorpskerk een Pinksterdienst worden
gehouden met de hele gemeente, ou-
deren en jongeren. Het onderwerp is:
"Wat zijn de goede vruchten, die
groeien aan de Geest?'.
Dat zijn de eerste woorden van het
Pinksterlied gezang 252. Het zal aan-
schouwelijk worden uitgebeeld.
De zang zal worden begeleid door or-
gel (Rudi van Straten) en trompet
(Dick Boerstoel), terwijl de Cantorij
een Pinksterlied (gezang 246) met de
gemeente in beurtzang zingt. Bij de
ingang zal een gestencilde orde van
dienst worden uitgereikt.

Oecumenische
Pinksterdienst op
2e Pinksterdag
Zoals bekend, zullen de diensten op
de zogenaamde 2e feestdagen worden
gehouden onder auspiciën van de
Raad van Kerken te Vorden en Kra-
nenburg.
Op 2e Pinksterdag is er een oecumeni-
sche dienst in de gereformeerde kerk,
voorbereid door de liturgiewerkgroep
uit de Raad van Kerken.
In deze dienst zal ds. Veenendaal
voorgaan. Leden van de Raad van ker-
ken zullen u bij de ingang van de kerk
de orde van dienst uitreiken.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Stans van der Wal.
ONDERTROUWD: J.W. Pennings en
A.J. Woltjer.
GEHUWD: J.W. Kornegoor en F.J.P.
Straalman; L.H.B. Toebes en M.J.F.
Gotink; A.E.E. Emondt en W.ATh.
van Haut; B.G. de Bruijn en J. Groot
Jebbink; R.A.J. Hirdes en Y. Bak; T.
Thies en A. Smit.
OVERLEDEN: A. J. Hamersteen,
oud 87 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
2de Pinksterdag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering. 2de
Pinksterdag 10.00 uur Gez. dienst in de
Geref. kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 26 mei Ie Pinksterdag 10.00 uur
ds. J. Veenendaal. Pinksterviering met
jong en oud.
Maandag 27 mei, 2e Pinksterdag 10.00 uur
ds. J. Veenendaal. Pinksterdienst in de Ge-
ref. Kerk uitgaande van de Raad van ker-
ken.

KAPEL DE WILDENBORCH
26 mei Ie Pinksterdag 10.00 uur géén
dienst (zie Dorpskerk).

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 26 mei Ie Pinksterdag 9.00 uur ds.
J.R. Zijlstra. 10.30 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Maandag 27 mei 2de Pinksterdag 10.00 uur
Gez. dienst in de Geref. kerk uitgaande
van de Raad van Kerken voorg. ds. J. Vee-
nendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringene
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 25 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Wechgelaer. Tel.
1566. Verder hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25, 26 en 27 mei H.J. de Lange, Lochem.
Tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K 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 085452220.

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. voorfezen 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. 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.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Wij vragen een

administratieve hulp
voor 20 uur per week met opleiding
Havo/Meao.
Leeftijd ca. 19 jaar.

Schriftelijke sollicitatiestot 8 juni 1985
aan:

V.L.C. De Graafschap B.A.
Stationsstraat 14, Postbus 8, 7260 AA RUURLO

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden krijgt 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

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

DE SUPER PASVORM!
NUTLJDELLJ

ft>4-zijdig
elastische
katoen

• sluit fantastisch aan,
volgt elke beweging

• geen zijnaden,
tekent niet af

• badstof kruisje voor
extra hygiëne

• probleemloos
wasbaar, blijft mooi

• als taille-, heup-,
bikini- oftanga-slip

• in wit, skin en
champagne

Het modieuze verschil. verkrijgbaar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

mooieBloemkool
Granny's
Komkommers

1 kilo

mooie

2,98
3,25
0,85

Spitskool 1., 0,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

En de heren zetten we met
Pinksteren in 't „zonnetje"

Overhemden k/m va
Shorts v.a
Bermuda's v.a
Kat. pantalons v.a.

35,
49,
65,
59,

Modecentrum

Ruurlo

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 24 mei a.s.
haar tweewekelijkse

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

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

architektenburo

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(artikel 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 24
mei 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikking op het verzoek van:
1. dhr. A.J. Mulderije, Deldensebroekweg 15, 7251

PW Vorden om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een mestvarkenshouderij,
datum verzoek 10 december 1984, adres inrichting
Deldensebroekweg 15, kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sektie N, nummer 358;

2. Maatschap Rietman-Harmsen, Baakseweg 3,7251
RH Vorden, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een veehouderijbe-
drijf, adres inrichting Baakseweg 3, datum verzoek
30 november 1984, kadastraal bekend gemeente
Vorden sektie N, nummer 335;

3. dhr. A. Walgemoet, Deldenseweg 11, 7251 PN Vor-
den, om een vergunning voor een vee- en varkens-
houderij, datum verzoek 29 januari 1985, adres in-
richting Deldensewec^k kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie^^nummer 151;

4. Maatschap Rossel, Deldenseweg 6, 7251 PN Vor-
den, om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een rundvee- en varkenshouderij,
datum verzoek 26 oktober 1984, adres inrichting
Deldenseweg 11, kada^aal bekend gemeente Vor-
den, sektie N, nummel̂ pl;

5. dhr.A.J. Flamma, Hamminkweg 11,7251PZVorden,
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 26
december 1984, adres inrichting Hamminkweg 11,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie N,
nummer 103;

6. dhr. J.A. Eulink, Deldensebroekweg 17, 7251 RD
Vorden, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een agrarisch bedrijf, adres in-
richting Deldensebroekweg 17, datum verzoek 6 fe-
bruari 1985, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie N, nummer 56;

7. dhr. N.H.A. van Goethem, Brinkerhof 107,7251WV
Vorden, om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een bar-bodega-zaal, datum
verzoek 14 februari 1985, adres inrichting Dorps-
straat 34 („'t Pantoffeltje"), kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie K, nummer 4113 en

8. Metaaldraaierij Vorden B.V. Nijverheidsweg 3,
7251 JV Vorden, om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning voor een werkplaats
voor het bewerken van metalen en kunststoffen, da-
tum verzoek 25 februari 1985, adres inrichting Nij-
verheidsweg 3, kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie M, nummer 840.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten de inrichting, isde vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hin-
der voor die omgeving.

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. enig 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 één 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 gencht 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: 23 mei 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heeft de bank met de
daar soms het patent op?

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
Met de unieka<Paten1 ing krijgt u altijd een aantrekkelijke basistiflte, plus een
premieren» rekening heeft

gestaan. Samqfl Bnodig,
;n zonder enigevoor welk doel

beperkin Hing een

PAÏTElSnrtREKENING

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 .t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van „nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zou je zeggenvan wel!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
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.^Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25 OLOENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAl^^R/INTERSWIJK 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

Een«|
goede bril

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

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
'natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

G© juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Prima wandelschoen met gaaslinnen
bovenwerk
Zit lekker. Kost weinig.

>95

29

Sterke en toch luchtige linnen ballerina,
geknipt voor warme dagen.
Nu extra voordelig.

195

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Houten
hordeuren
Op maat gemaakt
nu voor 69,50

Horramen
vanaf 19,80

Nu ook rolhorren.
Timmerbedrijf-
Timmerwinkel

HenkFrericks
Burg.Galleestr.36
Vorden
Tel. 05752-3376

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hypotheekrente thans vanaf 6,9%
Uw vertrouwde adres in Vorden.



mode
burg. galleestraat 3 - vorden

PINKSTERAANBIEDING - .

ZOMERJAPONNEN UfSSCl
~^«MH^ m

FRISSEN DESSINS - ZONDER MOUW - KORTE MOUW
burg. galleestraat 3 - vorden

mode

Hierbij zeggen wij familie, bu-
ren, vrienden en kennissen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus bij
ons 25-jarig huwelijksfeest
ontvangen.

J. TER MATEN
en

W.J. TER MATEN-
MARSMAN

Vorden, mei 1985.

Bij deze zeggen wij onze harte-
lijke dank aan familie, buren,
vrienden en kennissen voor de
vele felicitaties, bloemen en
geschenken die wij bij ons hu-
welijk hebben ontvangen.

LEO EN MARJO
TOEBES-GOTINK

Vorden, mei 1985.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk danken voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeaus
die wij bij ons huwelijk moch-
ten ontvangen.

GERARD EN TOOS
BERENDS

Onsteinseweg 11, Vorden.

De Nutsbabysitcentrale
wordt van 27 mei tot 14 juni
waargenomen door mevr.
Stertefeld, Molenblick 4, tel.
1897.

Te koop: Datsun bouwjaar
1978 met voor-spoiler en ach-
terjaloezie, g.o.h. Prijs
f 4200,-. Herenbromfiets
Sparta '77. Accordeon 40
basserf 225,-.
Tel. 05752-3482

Te koop: asters, anjers,
gipskruid, Eisbloemen,
agraten, duizendschonen
en vele andere planten bij:
Willem Hazekamp,
Het Jebbink 69
Tussen 18.00 en 21.30 uur.

Wij zijn verhuisd van

Kerkhoflaan 4 naar:
HOETINKHOF 249
Vorden.

Fam. H.J. LENSELINK.

Te koop: g.o.h. gashaard
t.e.a.b.
H.K. v. Gelreweg 30,
Tel. 2321.

Te koop: ca. 20 are kuilgras
bij
G. Bats, Joostinkweg 4,
Vorden.

ATTENTIE!
Voor de aanstaande feestda-
gen verse haantjes, kip en
eieren enz.
Poeliersbedrijf
ROSSEL
Nieuwstad 45, Vorden.
Telefoon 1283.

Te koop: 40 are kuilgras.
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden.

De TUINEN van
DE WIERSSE, VORDEN

gaan weer open op
1 e EN 2e PINKSTERDAG,

zondag 26 en maandag 27 mei
en op zondag 2 juni van 10.00

tot 18.00 uur.

Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Na een langdurige rhaar liefdevolle verpleging in de
Leeuwerikweide is van ons heengegaan onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

M. REGELINK
Weduwe van B. Oonk

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: A. Wuestenenk-Regelink
J.B. Wuestenenk

Vorden: A. Brandenbarg-Regelink
neven en nichten.

Vorden, 18 mei 1985.

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b-g-g-
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

T« • ••de limmeriee ^
RESTAURANT A fAF£ M

Afie MMlderink
Lochemstwex 16-7231 PDWarrmHd Tel.057M-.136

Op vrijdag 7 juni organiseren wij weer zo'n
gezellige

««BARBEQUE»»
Deze keer met het

Hanska - Duo
(Het dolkomische, muzikale duo)

Er is een tent en een overdekte barbeque, dus weer of geen
weer. Gezelligheid verzekerd. Entree: Vooropgave 7,50 p.p.

's Avonds in de tuin 10,- ,

Uitslag trekking
loterij van s.v. Ratti

Op de navolgende lotnummers zijn de prij-
zen gevallen.
489 -1644 -1061 -1886 -119 - 2690 -
116 1047 - 2383 - 2449 - 2034 -1700 -
1320 - 2795 - 1712 - 513 - 726 - 939 -
1334-1074-692 en 1002.
Prijzen tegen overlegging winnend
lotnummer af te halen op werkdagen
tussen 18.30-20.00 uur bij secr. J. Huitink,
Ruurloseweg 60, Vorden.

Jubileumcommissie.

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

Café-Restaurant

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

xcou

****** ***** B**********

£

1925 60 jaar 1985

Nutsfloralia
Uitreiking stekplanten is op donderdag 30 mei a.s. 's
middags van 3 tot 4 uur bij Bloemist en Hoveniersbedr.
fa. Kettelarij, Zutphenseweg, Vorden.

De stekplanten voor volwassenen zijn:
Abutilon hybr. goudbont blad
Nephrolepis exaltata (varen)
Prijs per stel 3,00

Opgave bij:
- Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
— Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

Voor schoolkinderen:
Coleus hybr.
Vlijtig Mesje
Per stel 2,50

De plantjes voor de schoolkinderen worden 30 mei
a.s. op school uitgereikt.

Bij bestelling van stekplantjes krijgen de kinderen gratis
een zakje zonnepitten. Hier is een wedstrijd aan verbon-
den. Wie met de tentoonstelling het grootste hart van
een zonnebloem heeft gekweekt.

We hopen met dit jubileumjaar, veel stekplanten te ver-
kopen.

Poelier
Hoffman

-^ -^
Kuikens 1 kg 5,75

Drumsticks 1 kg 8,50

Kuikenlever 500 gr 2,50

DE VALEWEIDE

Tomatenplanten, komkommerplanten,

slaplanten, andijvieplanten.

10 Chrysanten zowei groot
bloemig als tros vele kleuren 2,95

4 Geraniums 10,-

Voor de Pinksterdagen hebben wij voor u weer een grote

sortering in rund- en varkensvlees, zoals:

Ossehaas - Varkenshaas - Oesters
Ook is er volop

Lamsvlees en kalfsvlees
Verder is er ruime keuze uit eigen gemaakte

vleeswaren.

En natuurlijk is er een ruime sortering aan

barbequevlees.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG, VORDEN

PS. Zaterdag 25 mei de gehele dag proeven van diverse overheerlijke paté's.

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor een afspraak bellen
05752-3560.

_ Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomaten en paprikaplanten en
chrysantenstekken enz. enz.
ook zelfbediening.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenburg - tel. 05753-1395

Zonnewering en
tuinmeubelshow

VOOR ALLE SOORTEN ZONWERING
Luxaflex
Rolgordijnen
Verosol

* Screens
* Rolluiken
Rolhorren

* Zonneschermen
Knikarmschermen

* Balastores etc.

VOOR EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE
TUINMEUBELEN UW ZAAK

HELMINK b.v.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

' Vraag gratis prijsop-
gaaf
' van alle soorten zon-
wering zijn monsters
aanwezig.
' eigen montagedienst.



Grandioze
meubelshow
2de Pinksterdag geopend
van 10.00-17.00 uur

HELMINK
meubelen

4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

POSTBUS 105, 7250 AC VORDEN, TELEFOON 05752-2617

Wij zijn een modern bedrijf, gespecialiseerd in het
verspanen en bewerken van metalen en kunststoffen in
kleine en middelgrote series.

Voor onze nummeriek bestuurde machines zoeken wij:

CNC DRAAIER M/V
gewenste opleiding: MTS of LTS met bemetel,
ervaring met CNC machines

DRAAIER M/V
(die opgeleid wil worden tot CNC draaier)
gewenste opleiding: LTS metaal
ervaring in verspaningstechnieken.

Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door A. Koster
of J. van Well, Tel. 05752-2617 en in de avonduren
05752-6874 en 05730-2982.

Wie wil meerijden of poulen
van Vorden naar Arnhem, Vel-
perweg.
Nieuwstad 21,
7251 AD Vorden.
Tel. 05752-1638.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Te koop: Kool planten, sla,
tomaten, selderie, peter-
selie en maggieplanten,
bieslookpollen.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1,
Vorden. Tel. 1498.

Vrijstaande woningen
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Gebruikte rijzadels, 1
cowboy zadel, af rijkarren,
grasmaaimachine voor
paard, ijzeren ploeg en
hooischudder voor paard.
Keune, Kerkhoflaan 5,
Vorden.

AANBIEDINGEN

Nog juist voor de Pinksterdagen extra REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

VOORDEEL
VOORAL UW

op onze kinderafdeling

(/̂̂fat*
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Wapen- en Sporthandel

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

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

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

Martens
slttds dotltreflenJI

Gevraagd: duiventil.
Tel. 05752-3028.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

BEESTACHTIGE
PRIJS-

VERLAGINGEN
BIJ WELKOOP

Vanaf vandaag lijkt het wel elke dag dieren-
dag bij Welkoop. Want de winkel staat vol met aan-
biedingen om van te smullen. Voor viervoeters én
gevederde vrienden en al hun bazen en bazinnen is
het bovendien voordeel wat de klok slaat.

KENNER
KONIJNEKORRELS

Het volledige
mengvoeder
voor konijnen,
/ak van 10 kg.

8,65

KENNER
PAPEGAAIEVOER

Samengesteld
uit een
gevarieerd
aantal granen
en /.aden,
zak van 3 kg.

9,95
KENNER DINER

De komplete
warme maal-

) tijd voor uw
hond, xak
van 3 kg.

GISTOCAL
De ideale aanvulling op het

dagelijkse voedsel
van uw hond
en kilt. Bevat alle
benodigde
vitaminen en
mineralen, pak
van 500 gram.

IftSÖ 8,95 5,60 4,75
-VAPONA-

VLOOIENBAND
Voor honden en katten,

beschermt tegen vlooien, lui/en
T en teken.

CAVIAKOOI
Verchroomd met plastic

onderbak.
Alm. 50 x 35 x 35 cm.

535 4,75343529,95
l 'n i /en / i j i i inkl. B'.I'XV. Levering /olanj; de voorraad s t ivkt . Akiie geldig van 20 mei t / m l j u n i l 'WS.

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

wclk0&
V m. De Grote Groene Vak winkel « c J

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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.

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

DIERENPENSION

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

met
Televisie

reparaties
- djrec»

i naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735 1438

Te koop wegens bedrijfsbeëin-
diging z.g.a.n. Fhar-Deuts
hooimachines, een Alfa la-
val melkinstallatie met duo-
vac, een 2 schaar ploeg, een
2 ] / 2 pk lister motor, culti-
vator, eggen 4 mtr. br.
TH. ZENTS,
Larenseweg 3, Vorden.
Telefoon 1924.
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Brandweer Vorden onderwerpt Durend gulden voor
i j i i • .• Kapel Wildenborchhondehok aan zware inspectie

oft

V *""** LEEFLANG
S C H O O L S T R A A T 17 7251 XR V O R D E N TEL 05752 2737 ARCHITECTUUR

Omdat de eigenaar van „de Herberg" opdracht heeft gegeven aan
architect Leeflang een hondehok te ontwerpen voor op zijn terras
aan de Dorpsstraat en de plaatselijke brandweer daar als eerste
lucht van heeft gekregen, zullen zij ter bescherming van het dorpsge-
zicht een honderdtal tekeningen uitreiken waarin de dorpsjeugd van
O tot 80j aar in de gelegenheid wordt gesteld deze tekening in te kleu-
ren om zodoende het juiste kleurbeeld te bepalen van dit hok.
Ter voorkoming dat deze unieke, on-
der de rook van onze dorpskerk, gele-
gen plaats zal worden ontsiert.
Zolang de voorraad strekt worden te-
keningen uitgereikt vanaf donderdag-
middag 23 mei bij „de Herberg" alhier.
Vrijdagavond 31 mei is de uiterlijke in-
leveringsdatum op hetzelfde adres.
De winnaar wordt bekend gemaakt
zaterdagmorgen l juni in „de Her-

berg" door de deskundige jury be-
staande uit G. te Velthuis, voorzitter
en T. Schurink, B. Lebbink, J. Ooste-
rink en B. Maalderink allen juryleden.
Tekeningen dienen te zijn voorzien
van naam, adres + leeftijd.
NB. Het betreffende hok, getimmerd
door B. Wunderink, zal gedurende de
inschrijfperiode naast de voordeur
van „de Herberg" te zien zijn.

VS-markt Vorden... importeert

Het begon, zoals zoveel zaken, zo eenvoudig. De weddenschap was
vlot gesloten. Afgelopen donderdagmiddag - Hemelvaartsdag - was
het zover. Het gehele personeel van de VS-markt was uitgelopen om
het schouwspel te bewonderen. Polsstokverspringen over de Vorden-
se beek. Maar, met een polsstok van 4 meter, ja, dat werd dus een
natte broek. VS-markt importeertfierljeppen uit Friesland, maar de
premie van de weddenschap was bier van eigen bodem.

Dubbel genieten op
slecht bezocht concert
Zaterdag j.1. viel er in de H. Geestkerk
te Doetinchem een concert te beluis-
teren van zeer hoog gehalte.

Dit concert werd gegeven ter gelegen-
heid van het 20 jarig bestaan van de
kerk, en werd uitgevoerd door het
Vordens Mannenkoor en het Henge-
lo's Gemengdkoor o.l.v. Bert Nijhof.
De voortreffelijke akoestiek heeft in-
spirerend gewerkt op beide Koren,
Bert Nijhof had "zijn" Koren onderde
juiste dicipline, wat tot uitdrukking
kwam in een voortreffelijke harmonie
en Koorklank.
De Koren brachten de kerkmuziek als
ook het romantische en vrolijke lied
met volle overgave.
Jammer dat nu juist op een dergelijk
concert, de concertgangers het af la-
ten weten, het middenschip was nau-
welijks gevuld.
Hoe vreemd het ook klink, een matig

gevulde kerk "zingt" nu eenmaal mak-
kelijker als een overvolle. De goed uit-
geballanceerde repertoire keuze, die
vlot werd ingeleid door Gerda Klok-
hof, maakte het geheel zeer aantrek-
kelijk.

Modeshow
Plattelandsvrouwen
Tfjdens de laatste bijeenkomst van dit
seizoen van de afdeling Vorden van de
ned. Bond van Plattelandsvrouwen
kwamen de dames Wolfswinkel van
een kaasboerderij uit Maarsbergen op
bezoek.
Zij hielden een modeshow van folklo-
ristische kleding die heel goed draag-
baar bleek. De kleding werd geshowd
door eigen leden. Het was een ge-
slaagde avond voor de dames.
De presidente boodo de dames Wols-
winkel en de mannequins een boeket
bloemenn aan. Op 11 juni gaan de da-
mes van de afdeling Vorden een fiets-
tocht langs de acht kastelen maken.

De verkooptentoonstelling die in de
Kapel in het buurtschap Wildenborch
is gehouden, is voor de initiatiefne-
mers bevredigend verlopen.
Middels zelfgemaakte spullen, op het
gebied van haakwerk, timmerwerk
e.d., zelf gebakken koeken, cake etc.
werd getracht geld bijeen te sprokke-
len voor de Kapel zelf.
In totaal was de netto-opbrengst on-
geveer duizend gulden, welk bedrag
gebruikt zal worden voor de aanschaf
van vloerbedekking.

Veel deelnemers
fietstocht
"Achtkastelenrijders"
De fietstocht die de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" zondag organi-
seerde is een succes geworden. In to-
taal zo'n 160 deelnemers, waarvan on-
geveer de helft meedeed aan de tocht
over 80 kilometer. De overige 80 deel-
nemers/sters kozen uit de afstand 25
of 49 kilomter. De start was bij café het
Zwaantje.

Avondfïetsvierdaagse
De Vordense Rijwiel- en toerclub or-
ganiseert ook dit jaar weer een Avond-
fietsvierdaagse. Deze vierdaagse start
op maandagavond 3 juni vanaf café
het Zwaantje.

Rode Kruis collecte 1985
Dinsdag 28 mei (tot 9 juni) start de jaarUjkse collecte van het Rode
Kruis. De verzoeken om hulp blijven h i j het Rode Kruis binnenstro-
men. Daar schijnt nooit een eind aan te komen. Altijd is er wel een Aanwinsten bibliotheek
noodtoestand ergens in de wereld. En daar waar een noodtoestand is,
is het Rode Kruis present om hulp te bieden. Hulp die mogelijk ge-
maakt wordt door o.a. de jaarlijkse collecte.
Vier hulpterreinen
Hulp waar maar nodig is. Tot in de ver-
ste uithoeken van de wereld. Bij oor-
logsgeweld, natuurrampen, hongers-
nood. Het Rode Kruis zendt voedsel,
tenten, bloed, medicamenten en me-
dische hulpteams. Ook komt het op
voor de rechten van de mens. De akti-
viteiten zijn onder te verdelen in de
volgende vier hulpterreinen:
1. eerste hulpverlening bij rampen en
konflikten in eigen land; 2. internatio-
nale hulp en organisatiebijstand; 3.
medische dienstverlening; 4. sociale
dienstverlening.
Met elk van deze gebieden zijn kapita-
le bedragen gemoeid. Vandaar de col-
lecte. Vandaar dat het Rode Kruis zo
blij is dat in Vorden meer dan honderd
collectanten weer op pad willen gaan.

Binnenlandse hulp
Door tienduizenden deskundige Ro-
de Kruis medewerkers wordt hulp ver-
leend aan zieken, bejaarden, gehandi-
capten, eenzamen en alle anderen
mensen die voor hulp in aanmerking
komen. Door middel van: vrijwillige

welfare, vakantieprojecten voor zie-
ken en bejaarden, sociaal vervoer ge-
handicapten, hulpposten, bloedtrans-
fusiediensten, orgaandonorwerving,
telefooncirkels voor het oplossen van
eenzaamheid bij chronisch zieken en
bejaarden (wellicht dat ook in Vorden
een telefooncirkel van de grond komt)
enz. enz.

Internationale hulp
Het afgelopen jaar werd weer in tien-
tallen landen hulp geboden bij aard-
bevingen, overstromingen, cyclonen,
droogte, honger, aan vluchtelingen en
gevangenen.

De hulp in een aantal Afrikaanse lan-
den werd om bekende redenen extra
opgevoerd.

Om het belangrijke werk van het Ro-
de Kruis te kunnen voortzetten is geld
nodig, veel geld. Als het Rode Kruis in
geldnood zit, zijn mensen in nood ex-
tra het slachtoffer. Dan is inderdaad:
op is op. Uw hulp is dringend nodig.

Lotnummer 489 Toegankelijkheid Landgoed 't Medler
hoofdprijs in Ratti's
jubileum-loterij
Afgelopen dinsdag werd ten over-
staan van notaris Jhr. Mr. J.J. A. Gre-
ven te Vorden de trekking van de jubi-
leum-loterij gehouden in het klubhuis
van Ratti. Jfc
En het winrond lotnummer 489 -
goed voor een weekend Londen -
bleek te zijn gekocht door de heer
Hans van der Linden, sinds kort ko-
ning-schutt<|^fcin Vorden.
De andere iflP'dprijs - goed voor een
weekend Parijs - viel op lotnummer
1644 en gaat naar mevrouw Jolink-
Leunk te Zutphen.
Ton Roelvink tenslotte kan de draag-
bare T.V. komen ophalen. De loterij
heeft aan de verwachtingen beant-
woord. De jubileum-commissie heeft
2900 van de 3000 loten kunnen verko-
pen. Men zie voor de volledige trek-
kingsuitslag de advertentie.

Bilarters gingen bowlen
De leden van de biljartvereniging De
Kranenburg gingen ter afsluiting van
het seizoen een avondje bowlen in het
dorpshuis „'t Gildehöfke Tremethe"
te Drempt, met carbonade eten tot
slot.

Het echtpaar Siebelink was sterk in
het bowlen, want zowel de erepalm bij
de dames als heren werd veroverd.
Diane Beltman werd goede tweede,
terwijl Leo IJsseldijk bij de heren de
tweede prijs verwierf.

P. V. de Blauwkras
Lossingsplaats Duffel, datum 12 mei
gelost om 12.30 uur, afstand 168 km.
Aantal duiven 328, tijd 1ste duif 15-18-
32. Tijd laatste duif 15-26-26.
1. J.A. Eulink; 2. G.H. Wenneker; 3.
J.J. van Gijsel; 4. Chr. Kappert; 5. J.A.
Eulink; 6. Comb. Hilferink; 7. J.W.
Bosvelt; 8. A. Baanders; 9. D. Zonne-
veld; 10. B. H. van Londen.

In verband met de uitvoering van de Natuurschoonwet 1928 is voort-
aan het landgoed Medler opgengesteld uitsluitend voor wandelaars
en fietsers (bordjes WV) tussen zonsop- en zonsondergang. Voor
heet met 'privé terrein' aangegeven gebied - naaste omgeving van
Huize 't Medler - geldt verboden toegang krachtens art. 461 W.v.Str.
Elk ander verkeer is verboden.

C-Junifrentoernooi
om de Sorbo-Cup

Adverteren kost
geld...

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Zaterdag 25 mei vindt er op het gemeentelijk Sportpark te Vorden
een jeugdtoernooi plaats voor C-teams. In poule A komen uit: Vor-
den, KSVen Zelhem. Poule B: Pax, WVC en Gazelle. Er wordt een
halve competitie gespeeld. De winnaars van beide poules strijden in
de finale om de fraaie Sorbo-cup welke momenteel in het bezit is van
Zelhem.

Coppens, Thera "Maurits, zoon van
de Zwijger"; Erkel, Gerda van "Buiten
regent het"; Tuchman, Barbara "De
Mars der Dwaasheid"; Hausdorff, D.
"Jom Jom, voor de Joodse jeugd in
Nederland"; Janse, A. "Van Dordt tot
'34"; Marxveldt, Cissy van "De doch-
ter van Joop ter Heul"; Nooteboom,
Cees "In Nederland, roma"; Stolk, Jill
"Beste groeten uit de bajes"; Pelt, Ria
van "Alleen in huis, help u zelf, tips
voor alleenwonenden en voor men-
sen die langdurig alleen in huis zijn";
Zon, Janna van "De ruiter, de mane-
ge, rijkleding, onderricht enz."; Knop-
per, Helen "Het geheim van de
zwaan"; Jager, Okke "Liever langer le-
ven"; Rashke, Richard "Ontsnapping
uit Sobibor"; Popmuziek "Artikelen
over., de muziekindustrie."

ledere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.
ledere dinsdagavond reptitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vie-
rakker.
ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.
Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje

22 mei HSV de Snoekbaars, jeugdwedstr.
vertrek vanaf Marktplein

23 mei Bejaardenkring Dorpscentrum
23 mei Jong Gelre Simultaandammen

Dorpscentrum
25 mei Jong Gelre Prov. buitensportdag

in Voorst
28 mei Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
29 mei HVG Vorden Dorp

1 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
2 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

ringwedstrijd te Zutphen.
Opgave op 19 mei.

2 juni gezellig dansen voor ouderen
in zaal de Herberg.

2 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
3 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
5 juni VRTC avondfietsvierdaagse
5 juni Voetbalwedstr. Ratti-Vorden in

kader Torenfonds
5 juni HSV de Snoekbaars, jeugdwedstr.

vertrek vanaf Marktplein
6 juni VRTC avondfietsvierdaagse
6 juni Bejaardenkring Dorpscentrum
8 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
8 juni Openbare les Nuts blokfluit en

melodicaclub in Dorpscentrum.
9 juni Jong Gelre klootschieten

De Boggelaar
9 juni Drie-weekendentoernooi Ratti

10 juni CDA, Minister Brinkman in het
Dorpscentrum

10 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
13 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
14 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Drie weekenden-toernooi Ratti
16juni Slot drie-weekendentoernooi Ratti
16 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
18 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash Sporthal
23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
23 juni Politiehonden dressuurwedstrijd

P. H. D.C.
30 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave op 23 juni,
samenkomst de Herberg.



Jong Gelre

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden heeft het gered Ratti-tournooien
Het voetbalseizoen is voor Vorden
net niet op een desillusie uitgelopen.
Waren bij de aanvang van de competi-
tie de verwachtingen nogal tamelijk
hoog gespannen (er werd gehoopt om
bij de eerste drie te eindigen, hetgeen
promotie naar de 4e klas KNVB zou
betekenen) bij het scheiden der markt
werd de situatie er steeds minder
rooskleuriger op.
Na de laatste wedstrijd die met 0-0 te-
gen de Hoven werd gelijk gespeeld,
was het afwachten op wat andere
ploegen zouden doen, want Vorden
kon nog steeds degraderen.
Gelukkig voor Vorden verloor Zel-
hem met 1-2 van Winterswijk, zodat
Vorden het volgend seizoen opnieuw
in de Hoofdklasse mag proberen. Ho-
pelijk zullen de prestaties op de groe-
ne grasmat dan beter zijn dat het afge-
lopen seizoen.

Oud-Vorden verliest
van Vrienden
Sportkring uit Utrecht
Een initiatief van oud-Vorden speler
Gerard ter Beest heeft ertoe geleid dat
het succesvolle Vorden-team uit de ja-
ren 1977 t/m 1980, toen driemaal ach-
tereen promotie werd bewerkstelligd,
nog een keer in de oude samenstelling
een wedstrijd zou spelen. Dit gebeur-
de in een wedstrijd tegen Vrienden
Sportkring uit Utrecht, het elftal waar
Gerard ter Beest thans deel van uit-
maakt.
Hij drukte tevens een stempel op deze
ontmoeting die in een 2-5 zega voor
de Utrechters eindigde. Voor de rust
speelde hij namelijk bij Utrecht mee.
De bezoekers verkregen toen een 0-4
voorsprong. Na rust speelde Gerard
ter Beest bij Vorden en scoorde hij
prompt twee doelpunten. Eindstand
2-5. Na afloop volgde er nog een gezel-
lig samenzijn.

Mix-voetbaltoernooi
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" orga-
niseert op Tweede Pinksterdag een
mix-toernooi voor zowel senior, als-
mede junior leden en pupillen.
Deze laatste categorie speelt 's mor-
gens, waarna de prijsuitreking volgt,
de prijsuitreiking volgt.
De senioren beginnen samen met de
A-elftallen 's middags met hun wed-
strijden. De prijsuitreiking vindt
plaats tijdens het slotbal dat op zater-
dag 8 juni in bodega 't Pantoffeltje
wordt gehouden.
De teams bestaan tijdens het mix-
toernooi uit zes spelers en twee wis-
selspelers.

op komst
De nieuwe toernooi-commissie bij de
Sportver. Ratti is er in geslaagd een
goede bezetting te krijgen op de ko-
mende toernooien. Onder de naam
"Drie-weekenden-toernooi '85" is een
wedstrijdboekje uitgegeven, waaruit
blijkt dat vele verenigingen geduren-
de de eerste drie weekenden van de
maand juni naar Kranenburg komen.

Twee-uurs cross
'De Graafschaprijders'
Jan, Klein Brinke en Gerrit Pardijs
hebben de twee-uurs crosswedstrijd
van "De Graafschap rijders" gewon-
nen. Zij legden in deze twee uren op
het Delden-circuit in totaal 95 ronden
af. Erik van Ark en Hans Berendsen
werden tweede. Ook zij kwamen tot
95 ronden; 3. Marcel Bulten en Dick
Weustenenk, 92 ronden; 4. Gerrit
Dijkman en Tjeerd Stapelbroek 90
ronden; 5. Henk Bannink en Jan Ton
Sessink 89 ronden. In totaal kwamen
tien teams aan de start.

De jeugd reed in de klasse 50-80cc een
één-uurs wedstrijd. Herbert Stekkers
en Hans Harmsen werden met 42 ron-
den winnaar; 2. Angelo Stapelbroek
en Bert Jan Teunissen 40 ronden; 3.
Gerben Vruggink en Rewin Wennink
40 ronden; 4. Eelco Pierik en Dennis
Helmink 40 ronden.

4De Snoekbaars'
Aan de tweede wedstrijd van de Vor-
dense hengelaarsverenigng 'De
Snoekbaars' namen 28 personen deel.
Zij vingen 29 vissen met een totale
lengte van 572 cm.

De eerste prijs werd gewonnen door
Rene Golstein. Hij ving 5 stuks met
een totale lengte van 112 cm; 2. B.
Bosch 5 stuks 82 cm; 3. A. Golstein 4
stuks 76 cm; 4. H. Fleming 4 stuks 70
cm; 5. G. Hiddink 2 stuks 63 cm.
De volgende onderlinge wedstrijd is
op 8 juni.

Stratenvolleybal-
toernooi Dash
In samenwerking met de plaatselijke
Rabo-bank organiseert de Vordense
volleybalvereniging Dash vanaf dins-
dagavond 2 mei tot en met 18 juni een
groot stratenvolleybaltoernooi welke
in de sporthal 't Jebbink zal worden
gehouden.
In totaal nemen hieraan zo'n 50 teams
deel, samengesteld uit alle lagen van
de Vordense bevolking.

De afdeling Vorden van Jong Gelre
neemt zaterdag 25 mei in Voorst met
vier teams deel aan de provinciale
sportdag. Vorden doet mee met een
heren voetbalteam; een dameshand-
balteam; een heren touwtrekteam en
een gemengd volleybalteam.

DAMMEN
Kwartfinales
In het afgelopen weekeinde heeft
Gerrit Boom uit Apeldoorn zich defi-
nitief geplaatst voor de halve finales
om het kampioenschap van Neder-
land. Met nog l ronde te spelen is
Tjeerd Harmsma ook al bijna zeker
van een plaats, hij staat 2 punten voor
op Henk Grotenhuis ten Harkel. Jo-
han Krajenbrink heeft door 2 opeen-
volgende nederlagen tegen Geert
Prinsen en Jan Schippers nog slechts
kans op een gedeelde 3e plaats, wat
recht geeft op deelname aan de vol-
gende kwartfinales.
Gerrit Wassink haalde dit weekeinde
slechts l punt tegen Erik Brunsman
en bezet nu stevig de laatste plaats.
Komende zaterdag is de laatste ronde
in cTOlde Smidse.

Distriksfinale
Zowel Henk Ruesink als Wieger Wes-
selink hebben zich, middels een ge-
deelde eerste plaats met 9 punten uit 6
wedstrijden in de Hoofdklasse ge-
plaatst voor het komende Gelderse ti-
teltoernooi. Ze maken in een barrage
nog uit wie kampioen wordt van dis-
trikt Oost.
Harry Graaskamp eindigde als laatste
met 3 uit 6. Ook Simon Wiersma in de
Eerste klasse plaatste zich voor Gel-
derland met een 3e plaats met 5 pun-
ten uit 5 wedstrijden. Henk Hoekman
staat eerste bij de junioren, maar moet
die plaats mogelijk nog delen als Odin
Mol zijn resterende wedstrijd in winst
omzet. In dat geval komt er nog een
barrage. Jurgen Slutter eindigde als 4e
en Martin Boerstoel als 6e.
Bij de aspiranten eindigde Rik Slutter
als 4e, Michiel Boerkamp als 7e en
Anja Bouwman als 9e.

Parijs 1985
In een voorstadje van Parijs, Issy-les
Moi^fcpaux werd afgelopen week een
intenwnionaal open toernooi gehou-
den. Onder de 76 deelnemers bevon-
den zich Henk Ruesink, Gerrit Was-
sink, Bennie Hiddink, Henk Groten-

Harkel en Jan Masselink.
in voorgaande jaren nog goe-

de klasseringen weggehaald, ditmaal
zat het de Vordenaren minder mee.
Gerrit Wassink was de best geklas-
seerde met een 20e plaats en 8 uit 7,
daarna volgden Henk Grotenhuis
(23e), Henk Ruesink (28e), Jan Mas-
selink (53e) en Bennie Hiddink (64e).
Oud wereldkampioen Iser Koeper-
man won het toernooi met 12 uit 7 ge-
volgd door Hans Vermin en Cees Rij-
kaart met 11 uit 7.

Badminton vereniging 'Flash-Vorden'

J. /. dinsdag 14 mei werden de finales gespeeld van de clubkampioenschappen van de badminton vereni-
ging (flash- Vorden'. Nadat in de voorrondes bepaalt werd wie verder mochten naar de kruisfinales, en
wie na de kruisfinales mocht strijden om de Ie, 2e of 3e plaats kon dinsdagavond het spektakel begin-
nen.
DE Ie E. v. Zuilekom; 2e H. Dekkers;
3e D. Stoltenborg.
HE Ie P. zLiefveld; 2e J. Zweverink;
3e. H. Annevelink.
MIXED Ie W. Schuppers/P. Liefveld;

Bultman/J. Zweverink.
DD Ie K. Jansen/E, v. Zuilekom; 2e I.
Dekkers/D. Stoltenborg; 3e R. Bult-
man/H. Dekkers.
HD Ie A. Bultman/P. Liefveld; 2e B.

2e D. Stoltenborg/L. Hemink; 3e R. Stoltenborg/J. Zweverink; 3e. H. An- mee naar huis.

nevelink/E. Coppiëns.
Na afloop kregen de Ie prijswinnaars
de verschillende wisselbekers uitge-
reikt, en allen winnaars ( I e , 2e en 3e
plaats) kregen een mooie standaard

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: T. Slutter - J. Koersel-
man 1-1; W. Wesselink - J. Koersel-
man 2-0.
Eerste klasse: M. Boerkamp - G.
Brummelman 2-0; M. Boersbroek - J.
Kuin 2-0; B. Breuker - H. Berenpas 2-
0; W. Berenpas - B. van Zuylekom 2-0;
M. Boerkamp - H. Wansink 2-0.

Hemelvaartsrit
T)e Graafschaprijders'
Aan de orienteringsrit (Hemelvaart-
ri t) die de V.A.M.C, 'De Graafschap-
rijders' organiseerde werd door 49
equipes deelgenomen. De start van
deze rit, die was uitgezet door de he-
ren G. Versteege en ^fcnten, was bij
café Schoenaker walgde heer D.J.
Rouwenhorst na afloop de prijzen uit-
reikte.

De uitslagen waren :^klasse 1. W.D.
Wisselink, Ruurlo; î .C. Weevers,
Hengelo; 3. B. Regelink, Vorden.
B-Klasse 1. Y. Wisselink, Doetin-
chem; 2. J. Vruggink, Halle; 3. L. Wo-
pereis, Lichtenvoorde.

Toerklasse leden: 1. T. Enzerink, Zel-
hem; 2. A.J. Eskes, Vorden; 3. B. Par-
dijs, Wichmond.
Idem niet leden 1. B.P. Hendriksen,
Zwolle; 2. M. Maalderink, Toldijk; 3.
C.J. van Huffelen, Epe.

Openstelling tuinen van
Kasteel de Wiersse
De tuinen van de Wiersse te Vorden zijn in 1985 voor het eerst op zon-
dag 26 en maandag 27 mei (eerste en tweede Pinksterdag), in de
bloeitijd van de rhododendrons en azalea 's, geopend. Er is ook een
kans de voorjaarspracht op de Wiersse te bewonderen op zondag 2
juni.

Wegens de abnormale winter en het
voorjaar komen veel rhododendrons
erg laat in bloei - maar destemeer zul-
len de weidebloemen in het schrale
hooiland langs de beek, de varens en
biesen langs de vijvers, de voorjaars-
bloemen in de verdiepte tuin en langs
de pergola, en bovenal het zachte
voorjaarsblad van de romantische wil-
de tuin tot zijn recht komen.
Openstelling: zondag 26 mei. Ie Pink-
sterdag; maandag 27 mei, 2e Pinkster-
dag; zondag 2 juni.
Entreeprys: f 4,- per persoon, kinde-
ren tot 6 jaar gratis. Honden worden
niet toegelaten, ook niet aan de lijn.

Ligging: De Wiersse ligt aan de Vor-
dense Beek, die de grachten voedt. Te
bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
zeseneenhalve kilometer vanaf Vor-
den. Gratis parkeren.
Voor groepsbezoek buiten bovenge-
noemde openstellingstijden (toe-
gangsprijs gaat uit van een minimum
van 20 bezoekers) Bel. 05752-6693.

De opbrengsten van de tuinbezoeken
worden gebruikt ter bestrijding van de
onderhoudskoosten van de tuinen.

Haal met Pinksteren
iets lekkers in huis

van de Warme bakker.
Zo uit de oven in de winkel, verser kan niet.

Deze week extra voordelig:

Penseetaartjes - gebakstukken

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor U.

Modecentrum

Ruurlo

zet „De Pinksterbloemetjes" buiten
Zo me r rokke n bont t/m 50 nu 59, —
Uni-rokken t/m 52 nu v.a. 69,-
BlOUSeS k/m wit - bleu - marine - rose Oö,—

Pantalons v a 39,-

*XM^xs l >i \'jm^ wcllcooi»
ook

voor
uw

planten

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis en Tuin.voor Mens en Dier.

Stationsweg 20 Vorden

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

Speciale
Pinksteraanbieding

Rozijnenbollen
en

suikerbrood
't winkeltje in vers brood en banket

P

|J

Burgemeester Galleestraat 22

WEEKBLAD CONTACT
GRAAG EN

GOED GELEZEN

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

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

De
verbouwing

is gereed

Zondag 1e Pinksterdag
gooien wij de deuren

om 14.00 uur
weer los.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122


