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Punten ten behoeve van toespraak
staatssecretaris, de heer P.H. van Zeil, ter
gelegenheid van de opening van het
lange-afstand-wandelpad "Pieterpad" in Vorden
op zaterdag 4 juni 1983

1. De participatie aan sportieve vakanties groeit, steeds meer mensen willen in hun vakanties^pin de open lucht doen, zoals
fietsen, kanoën, zeilen, met een huifschip varen, paardrijden en wandelen. Deze activiteiten worden steeds vaker in het kader
van trektochten beoefend.
2. Deze activiteiten worden over het algemeen ondernomen in onbekende gebieden. Toch hebben veel mensen drempelvrees
om zelf "ontdekkingsriezen" te ondernemen en maken dan ook gaarne gebruik van uitgeschreven routes.

3. De trend van de trektochten heelt
een lawine aan vooral Hels- en wan-
delgidsen opgeleverd.
Daarin /.itten erg veel kwalitei tsver-
schillen. Een goede gids brengt je op
plekken waar je op geen enkele ander
manier dan per fiets ofte voet kan ko-
men en voorspelt wat je te wachten
staat. Een ideale routegids maakt ver-
dere aankopen overbodig, je kun t er
zo mee op trektocht.

4. De vier routegidsen die het Pieter-
pad, van Pieterburen naar de Pieters-
berg, beschrijven kunnen-zeker wor-
den geschaard onder het aantal gidsen
van goede kwali te i t . In de gidsen
wordt gewerkt met goed kaartmate-
riaal. De route wordt helder beschre-
ven en bovendien wordt de nodige ne-
venin tbrmat ie over landschap en cul-
tuur gegeven. Duide l i jk is dat de/e
route is samengesteld door d e s k u n d i -
gen, die zich bovendien sterk bij de
n a t u u r en het wandelen betrokken
weten.

5. Ik doe, ingewijden weten dat, op
twee enthousiaste wandelaarsters, de
dames Goorhuis-Tjalsma en Gens.

6. Door de uitgave via de Nivon in
nauwe samenwerking met de stich-
ting lange-afstand-wandelpaden is
een u n i e k e route tot stand gekomen.
Op de eerste plaats omdat het de lang-
ste aaneengesloten wandelroute van
Nederland is, en op de tweede plaats
omdat de route ook in terna t ionaal
aans lu i t zodat een route is onts taan
van de wadden/cc naar de midde l -
landse zee". (Overigens l i jk t mij zo'n
wandel tocht een aardige klui t"! )

7. Belangrijk in dit kader is de oprich-
ting van de stichting lange-afstand-
wandelpaden eind 1980 waardoor een
overkoepelende instantie is ontstaan
van organisaties die zich op enigerlei
wijze bezighouden met het uitzetten
van wandelroutes en het verstrekken
van onderdak. Door deze coördine-
rende instantie wordt de harmonisatie
en aansluiting van de routes tot stand
gebracht en ontstaat uniformite i t .

8. De werkzaamheden van de stich-
ting lange-afstand-wandelpaden en
die van alle nauw bij de s t icht ing be-
lrokken instant ies en organisaties le-
veren een belangrijke bijdrage aan het
toeristisch produkt Nederland.

9. Dit toeristische produkt Nederland
staat momenteel in de volle belang-
s te l l ing . Door innovatie wordt gepro-
beerd aan de veranderende vraag te
voldoen. Het onderdeel dat door uw
organisaties wordt toegevoegd vol-
doet daar zeker aan met name door de
toenemende vraag naar actieve va-
kanties. Door bij de samenstelling van
de lange-afstand-wandelpaden ook de
nodige aandacht te besteden aan ac-
commodaties voor overnachting wor-
den mogelijkheden gecreëerd voor
trektochtvakanties.

10. Door samenwerking met de stich-
ting natuurvriendenhuizen, de
NJI IC, de NTKC (nederlandse toeris-
ten kampeerclub) en staatsbosbeheer
wordt medewerking verleend inzake
hel overnachten. Daarmee wordt ook
aangesloten bij de groeiende vraag
naar goedkopere en eenvoudige doch
goede logiesmogelijkheden.

Missch^^dat er in de toekomst ook
nog martij kneden voor koppeling
met de in opkomst zijnde trekkershut-
ten zijn.
Deze zijn er nu reeds in Overijssel,
Zeeland en Noord-Brabant.
Op 2 juni j.l. de eerste van 100 trek-
kershutten in Overijssel officieel in ge-
bruikgesteld. Met name in Ommen,
gelegen aan het Pieterpad.

11. Wil het ontwikkelde produkt ook
bij de betreffende doelgroep komen
dan is een goed promotie- en distribu-
t ienet noodzakelijk.
Hie r in kan het uitgebreide net van
VVV's een belangrijke rol worden toe-
bedeeld.
In de gidsen wordt al regelmatig naar
VVV's verwezen voor informatie voor
onderweg, maar ook vooraf kunnen zij
op de mogelijkheden van uw wandel-
paden wijzen.

12. Het werk van de stichting kan posi-
t ie f worden gewaardeerd.
Onlangs heeft de stichting met subsi-
die van het ministerie van landbouw
en visserij een full- t ime kracht k u n n e n
aanstellen.
Bovendien vormt het uitgebreide net
van enthousiaste vrijwill igers een ga-
rantie voor een goede voortzetting en
uitbouw van de werkzaamheden.

13. Van harte hoopt ik, dat zeer vele
Nederlanders en bui tenlanders ge-
bru ik zullen maken het Pieterpad, dat
de mogelijkheid biedt om actief en
sportief bezig te zijn en te genieten
van het vele mooie, dat ons goed va-
derland te bieden heeft.

Ik wens U voorts gaarne veel succes
bij uw verdere werk.

Rode Kruis collecteert
Van 6 j u n i t/m 19 j u n i houdt het Rode
K r u i s haar t radionele jaarli jkse inza-
melingscampagne.
De aktie vindt plaats onder het motto:
Op is op. H e l p !
Dit motto is niet wi l lekeur ig gekozen.
Het Rode Kruis heeft dringend geld
nodig om haar activiteiten te financie-
ren. In toenemende mate wordt om
hulp gevraagd.
De hulp-in-nood van het Nederlandse
Rode K r u i s gaat j a a r l i j k s naar hon-
derdduizenden mensen. Naar men-
sen die van honger of dorst dreigen te
sterven, of door epidemieën. Naar
mensen die gewond, gevlucht, of ge-

vangen genomen zijn bij gewapende
conflicten.
Maar het Rode Kruis he lp t niet alleen
in het bui tenland. Ook uit eigen land
komen er jaa r l i jks du izenden nood-
kre ten die beantwoord worden.
Zo zijn er vele duizenden langdurige
zieken, bejaarden en gehandicapten
die weinig contact hebben en die drei-
gen te vereenzamen.
l Iet Rode Kruis biedt hier veel en om-
vangrijk werk door zijn vakantiepro-
j ck t en en de vr i jwi l l ige welfare.
Zo is er de Rode Kru ishu lppos ten
langs de autowegen, de donor orgaan-
werving, de bloedtransfusiedienst , de
rampenorganisatie, de rampendepots
en nog veel meer taken ten dienste
van mensen die nu of wel l icht in de

toekomst hu lp hard nodig hebben.
Maar zonder hu lp kan het Rode Kruis
zelf ook niet .
U kunt het Rode Kruis helpen door
het financieel te steunen. Dank zij uw
bijdrage kunnen jaarlijks velen in
nood geholpen worden.
De collecte wordt warm aanbevolen.

Openbare les Nuts
blokfluit en melodicaclub
Het ligt in de bedoeling dat de Nuts
b l o k f l u i t - en melodicaclub op zaterda-
gavond 2 j u l i haar jaar l i jkse openbare
les zal geven in het Dorpscentrum.
Deze avond staat onder leiding van H.
Wecnk en G. van Zui lekom.

Zal pistolen-diefstal
aanzet zyn voor een
snelle beveiliging van
Vordens politiebureau?
Het bureau van de Rijkspolitie is to-
taal niet beveiligd tegen inbraak. De
deuren hebben zelfs geen Lip-sloten.
De Rijkspolitie geeft zelf voorlichting
hoe bedrijven en woningen kunnen
worden beveiligd. Stapels folders zijn
uitgegeven aan hen die ernaar vroe-
gen. Maar geld voor inbraak-beveili-
ging van haar eigen onderkomen is er
niet.
Misschien dat daar nu een einde aan
gaat komen, nu de Rijkspolitie woens-
dagmorgen moest constateren dat bij
een inbraak via de achterkant van het
bureau zes pistolen zijn gestolen.
De dief of dieven hebben het niet
moeilijk gehad bij deze klus. Een ieder
kan ongehinderd bij de achterkant
van het gebouw komen. Binnen kwa-
men de daders door het forceren van
een rui t .
Omtrent de identi tei t van de daders
tast men vooreerst nog in het duister.
Vermoedelijk is hier een beroepscri-
mineel aan het werk geweest. Want
wie breekUer nu in op een politiebu-
reau. Zeer waarschijnlijk moeten de
daders bekend zijn geweest met de in-
deling van het burau.

Verzoek rijksgebouwendienst
Teneinde op korte termijn verbeterin-
gen aan te brengen zal commandant
E. Thalen een verzoek om een betere
beveiliging indienen bij^e Rijksge-
bouwendienst. Ook in d^Badsverga-
dering is afgelopen woensdag reeds
hierover gesproken. Lukt het de heer
Thalen niet gelden los te peuteren,
dan zal de gemeente bezien wat aan
een betere beveiliging i

Vragen C. Chr. Voerman
(CDA) over
gebeurtenissen
politiebureau
Naar aanleiding van de inbraak die vo-
rige week in het pol i t iebureau te Vor-
den heeft plaatsgevonden en waarbij
o.m. pistolen en munitie werd buit ge-
maakt heeft de fraktie voorzitter van
het CDA, de heer C. Chr. Voerman,
burgemeester Vunderink gevraagd
om in de eerstvolgende raadsvergade-
ring een verklaring over deze gebeur-
tenissen af te leggen. Tevens wil de
heer Voerman gaarne weten in hoe-
verre burgemeester Vunderink wil be-
vorderen dat er betere veiligheids-
maatregelen komen.

Adverteren
in het
plaatselijke blad
contact

Toezegging van beroep
In de vacature die zal ontstaan wan-
neer ds. C. Fortgens in de loop van dit
jaar met emeritaat gaat, heeft de ker-
kcraad der Hervormde Gemeente te
Wichmond toezegging van beroep ge-
daan aan de heer C. Bochanen, kandi-
daat te Amsterdam, die deze toezeg-
ging heeft aanvaard. De heer Kees Bo-
chanen is 28 jaar oud en ongehuwd, de
heer Bochanen heeft zijn theologische
studie gevolgd aan de un ive r s i t e i t van
Amsterdam, waar hij tevens zijn kan-
didaats en kerkeli jk examen heeft ge-
daan. Desgevraagd deelde de heer Bo-
chanen mede geen doctoraal te heb-
ben gedaan maar dit in de nabije toe-
komst te gaan doen. Vandaar zijn be-
sl iss ing om de toezegging van beroep
te aanvaarden in de gemeente Wich-
mond waar hij een z.g. part-t ime ambt
zal gaan bekleden om zodoende tijd
vrij te houden voor verdere studie.

Voor wat betreft de kerkel i jke ak t iv i -
t e i t en heeft de heer Bochanen drie
maanden leervicar iaa t gedaan in de
Muider Funen kerk van de Hervorm-
de en Gereformeerde Gemeente van
Amsterdam Oost, waar hij tevens de

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

weekelijkse preekbespreking leidde.
Verder is de heer Bochanen in deze
gemeente coördinator van de werk-
soort kerkdienst waar hij diverse groe-
pen leid en begeleid bij hun kerkelijke
aktiviteiten. Ook is de heer Bochanen
als vr i jwi l l iger betrokken geweest bij
de z.g. "Pastorale Winkel" in de Am-
sterdamse binnenstad, een aanloop-
centrum voor mensen die om een
praatje verlegen zitten of problemen
hebben. Gevraagd naar zijn hobbys
vertelde de heer Bochanen, indien de
tijd hem daartoe gelegenheid geeft, hij
een fervent wielerliefhebber is die
niet schroomt om de nodige kilome-
ters op een fiets met een krom stuur af
te leggen.
Wanneer de heer Bochanen naar
Wichmond komt is nog niet definitief
bekend maar in de herfst van dit jaar
zal de Hervormde Gemeente Wich-
mond de nieuwe dominee kunnen be-
groeten en hem nader leren kennen.

Cantorij zingt mee in
De Kapel
De Cantorij, de Zanggroep onder lei-
ding van Mevr. Wil Kok-ten Broeke
hoopt weer eens mee te werken aan
de Kerkdienst in de Kapel de Wilden-
borch en wel op a.s. zondagmorgen 12
jun i .

Het is de bedoeling dat o.a. gezongen
worden de gezangen 407 en 280. Ge-
zang 407, de Cantorij de verzen l en 2,
allen samen de verzen 3 en 4. Gezang
280, de Cantorij vers l, allen samen de
verzen 2 en 3. Voor zanglustigen ge-
ven we deze liederen hier alvast door.
Eenieder is er zeer welkom.

GEBOREN: Jorn Henning Leuve-
rink; Ricardo Lebbink.
ONDERTROUWD: A.J. Dix en G.C.
Klein Nengerman.
GEHUWD: M.G.J. Heuvel ink en G.
Broekman; W.F. Johanningmeijer en
C. van Druten.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharist ieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Euchar i s t i ev ie r ing

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 12juni 10.00 uurds . W. Kreu-
zen Megchelen
19.00 uu rds . W.Kreuzen Megchelen.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 12 j u n i 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 j u n i 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 1 1 en zondag 12 j u n i dr. Va-
neker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur .
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 11 jun i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst .

WEEKENDDIENST TANDARTS
11 en 12 j u n i H. van Baren, Lochem,
tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon juni: mevr. v.d.
Vuurst, tel. 2072. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur .

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

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

Al.PHA-HULPVFRLENING
Mevr. K. A. Altcna, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Je wordt met de dag zelfstandiger. Je beschikt over een eigen inkomen:
salaris, beurs of uitkering. Je krijgt acceptgirokaarten voor je eigen
abonnementen, contributies en zo. Wordt het dan niet eens tijd voor een
eigen, volwassen bankrekening? Dachten wij ook. Vandaar ons aanbod
(t/m 17 juni a.s.): een prachtige LP kado (zolang de voorraad strekt) als je
nu een spaarrekening met hoge rente bij ons opent, die gekoppeld is aan
een betaalrekening. Samen heet dat Kombi Pakket. Kom gauw langs!

spaarbank

• Kombi Pakket: kombinatie betaalrekening/
spaarrekening met hoge rente

• bankpasje voor geld opnemen
• overzicht van je geldzaken
• er is een kantoor in je buurt!

^M. n.\.\'CHR"

l'iiirii l; ('owley& Sj
Siyeetnea
AJ l'i.wrr(!•'-' Diinit'lSahuleka
Yarbrough& /Yop/c.v
Fomsi

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

Ja, deTEAR-CRAFT spulletjes,
dat zijn artikelen uit de derde
wereld-landen,

TEARCRAFT
TEL. 03434-(5)6OO4

zijn ook mee verhuisd van
Schoolstraat 8 naar Hoetink-
hof 211. Hartelijk welkom bij
AnsHeida. Tel. 1970.
Depot Anny Wiltink, School-
huisweg 2. Tel. 6748

M- KKINK
.ul U V u u l c M K-k-l

DALO TONNEN
Te koop regentonnen 100%
waterdicht 100 en 200 liter en
diverse kleine vaten v. a. 12,5 l.
Tel. 05753-2759.

Te koop: Strela hooischudder
en eetaardappelen.
G. Hummelink, Spiekerweg 4.
Tel. 1252.

Te koop: al'e soorten kool-
planten, slaplanten, aardap-
pelen, jonge konijnen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4.
Vorden. Tel. 05752-6867.

WEEK-
AAN-
BIEDING

3-vaks

leren
schooltas
nu slechts 45,-

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 1342

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 10 juni (plannen genoemd onder
A en B) respectievelijk 17 juni a.s. (plan C), geduren-
de één maand voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter visie liggen de ontwerp-bestemmingsplannen:

A. "de Reehorst 1983". Dit plan heeft betrekking op
het terrein van de camping "de Reehorst" alhier.

B. "Buitengebied 1983, no. 1". Dit plan heeft be-
trekking op de fietscrossbaan aan de Joostink-
weg/hoek spoorlijn.

C. "Medler-Tol" 1981, no. 1". Dit plan heeft betrek-
king op het terrein van de V.L.C. "de Graafschap"
en "Coveco" in Medler, alsmede enigen wonin-
gen in de directe omgeving daarvan.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder bezwaren tegen de ontwerpplannen
indienen bij de gemeenteraad.

Vorden, 9 juni 1983.

De burgemeester voornoemd.

Mr. M. Vunderink

. Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning o. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, mede-
werking te verlenen aan de V A.M.C. "de G raaf schap-
rijders" te Vorden. Zulks voor de bouw van een toi-
letgebouw annex berging op de fietscrossbaan aan
de Joostinkweg/hoek spoorlijn.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekening ligt vanaf heden gedurende 14 da-
gen voor een iederterinzageter gemeentesekretarie
met de mogelijkheid hiertegen bezwaren in te die-
nen bij hun kollege.

Vorden, 9 juni 1983.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de burgemeester,

J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

GEMEENTE VORDEN

t
HINDERWET

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

de sekretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 10
juni 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 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 ter in-
zage de beschikkingen op de verzoeken van:

1. de heer J. Wentink, Stuwdijk 5 te Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag en
een propaangasinstallatie, een en ander aan de
Stuwdijk 5, kadastraal bekend gemeente Vorden
sektie C nr. 1309;

2. de heer A. Pellenberg, Larenseweg 1 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een camping met opslag van gasfles-
sen, propaan en H.B.O., een en ander aan de Larense-
weg 1, kadastraal bekend gemeente Vorden sektie L
nr. 70;

3. de N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gel-
derland, Terborgseweg 136 te Doetinchem, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning vooreen inrichting voor het winnen en zuiveren
van grondwater tot drinkwater, het opslaan en ver-
pompen hiervan t.b.v. de openbare drinkwatervoor-
ziening, e.e.a. aan de Wientjesvoortseweg ong., (te-
genover nr. 2) kadastraal bekend gemeente Vorden
sektie B nrs. 1131,1969 en 2141.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waarde inrich-
ting is gelegen te 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 bui-
ten de inrichting.

Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:

a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

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 dag-
tekening 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.

Vorden, 10 juni 1983,

burgemeester en wethouders van Vorden,
de sekretaris, de burgemeester.

J. Drijfhout M. Vunderink

Vérwen uzelf met v; H ̂
'n Gazelle
zo'n sterke,
lichte, snelle! ,

bij de vakman:

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11, HENGELO GLD. TEL 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden^.

Te koop: 2 hectare gras.
WA. Berenpas.
Mosselseweg 1.

Te koop: Opel Manta, met
LP.G.bj. '73. Prijs f 1300,-
Tel. 2870. Na 16.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphensewcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Stomerij voor Vorden c.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l-dag-service

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

Te koop: VW PJCkup bUS, bwj 1976 Geel
Km.st. 46.000.

materiaal v. sierbestrating
LENDERINK,
't Hof 3, Bronkhorst. Tel. 05755-1224.

Motorgazon maaiers
Ga voor nieuw en reparatie naar de vakman.

Fa. Kuypers
Tel. 1393

Honderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

ÜUVVL. land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.



nu tuinmeubelen kopen
Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent:

een rijke keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus.
Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

De een had een meisje ver-
wacht,

de andere een jongen bedacht.
Aan die wens kan ik mij niet

storen
zo ik was ben ik op 1 juni 1983

geboren.

mijn naam is

RICARDO

Mijn ouders en zusje zijn:
Elly, Bennie, Wendy Lebbink

7251 WK Vorden,
Hoetinkhof 93.

Hartelijkdank aan allen, dieons
50-jarig huwelijk, in welke
vorm dan ook, tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

A.J. ZWEVERINK
J.P.B. ZWEVERINK-

ZWEVERINK

Vorden, Juni 1983
de Steenkamp.

GOEIE BAL!
Leren tennisschoen met prima pas
vorm en ventilatie. Altijd winst'
Maten 36/40 f. 36,
Maten 41/46 f. 39,

M(- KKINK

Gratis af te halen leuke jonge
poezen. Ca. over 6 weken.
Wilhelminalaan 7, Tel. 1335.

Te koop: een elektrisch for-
nuis en afzuigkap.
Tel. 05752-6884.

Gezocht: vakantiewerk van
half juli tot half augustus. 16
jaar, trekkerrijbewijs -t- erva-
ring.
Henry Walgemoet, Vorden.
Tel. 05752-2964.

Te koop: viskist met inhoud
f 40,-, 2 visboeken + hand-
warmers f 10,-
Alexanderlaan 1. tel. 2280.
Vorden.

Meisje biedt zich aan voor ba-
bysitwerk in het weekend.
Tel. 2405.

Help
onshdpen.
GeetB

HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel.05443-331 Sb.g.g.2220.

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

In plaats van kaarten.

GERTIE KLEIN HANEVELD
en

WILMAHARMSEN

gaan trouwen op donderdag 16 juni a.s. om
10.00 uur in het gemeentehuis te Warns-
veld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
10.45 uur in de Hervormde kerk te Warns-
veld.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in café „De Boggelaar" te Warns-
veld.

Juni 1983
Ons toekomstig adres is:
Dennendijk 11, 7231 RD Warnsveld.

Op maandag 13 juni a.s. hopen wij met on- |
ze kinderen, kleinkinderen en achterklein- §
kind ons 25-jarig huwelijk te herdenken <?

<>

W. KAMPERMAN
en

H. KAMPERMAN-MULDERIJ
<>
$
§§

Gelegenheid tot feliciteren maandag 13 ju- §
ni van 15.00 uur tot 16.30 uur in zaal „De j
Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

7251 ES Vorden
Emmaplein 1. $

§
^£r**£r**&^&'

In plaats van kaarten.

Opzaterdag18junihopenwij met onzekin- ^A
deren en moeder ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren. §

GERRITHENDRIKSEN
LINI HENDRIKSEN-WESSELINK

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 18
juni van 14.30 tot 16.30 uur in zaal Schoen-
aker, Ruurloseweg 64, Kranenburg (gem.
Vorden)

7251 LG Vorden
Juni 1983
Wiersserbroekweg 3

Algemene kennisgeving.

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve tante

GARDINA LINDENSCHOT

in de ouderdom van 84 jaar.

Vorden: J. van Ark-Kluvers
J.H. Norde-van Ark
D. Norde
GJ. van Ark-Berenpas

Colmschate: GJ. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
en kinderen

Vorden, 5 juni 1983
„De Wehme"
Corr. adres: D. Norde,
Hoetinkhof 50, Vorden.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van
de Monuta Stichting, Het Jebbink 6 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 8 juni
a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 9 juni
a.s. om 12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden,
waarna om 13.00 uur de teraardebestelling zal plaats-
hebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
„de Voorde" te Vorden, Kerkstraat 15.

Zij hield van het leven, toch was zij gereed om afscheid
te nemen.

Op 2 juni 1983 overleed, voorzien van de sacramenten
der stervenden

IRMA MARIA GERARDA
PIJNAPPEL-VAN LAAKE

Op de leeftijd van 54 jaar.

Vorden, De Steege 42

A.G.A. Pijnappel
Els en Frank
Peter en Annelies

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

VAKANTIE
van 19 t/m 27 juni

KAPSALON

BEERNING

Mooie lichtlopende karretjes, die

fietsen van Gazelle
in sport, trim en race.

Maak Uw keus uit onze grote collectie. Ook
voor alle fiets onderdelen het best gesor-
teerd.

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
TEL. 1393.

voor ai uw loodgietersmaterialeii
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

OSRAM SHOW
A.s. zaterdag 11 juni hebben wij in onze zaak een

show van alle bekende Osram artikelen.

o.a. het complete assortiment:

flitsers - filmzonnen - video filmla
dokalampen - opnamelampen

diaviewers enz. enz.

Tijdens deze show krijgt u deskundig advies en
een éénmalige

korting van ca. 20%

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld)

Telefoon 05753-2386

Grote expositie van foto's
Oud Vorden.

Foto Dolphijn houdt op zondag 12 juni a.s. een foto expositie in Bode-
ga " 't Pantoffeltje".

Tevens wordt de nog nooit eerder vertoonde film van Vorden - anno
1951 - gedraaid.

Tijden van filmvoorstelling worden op de expositie aangegeven.
Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.

TOEGANG GRATIS!

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Wegens omstandigheden te
koop z.g.a.n. stereomeubel,
salontafel, paraplubak,
bloemenbak, eethoek, klok
alles eiken., verder moderne
zwarte salontafel en allerlei
huishoudelijke art.
Esweg 20, Ruurlo.
Tel. 05735-2289.
Na 18.00 uur

Te koop: i.g.s.z. gashaard, erg
mooi model en bijzetkachel
voor keuken.
Kerkstraat 28, Ruurlo.
Tel. 05735-2145.

maak 'n proefwandeling bij

M- KKINK

I Xmorwerving \1uchlrlmRcn

Hongersnood Kpidc

Aardbevingen Wcgenhulpposten Rampen binnenland

OPISORHELP!
De jaarlijkse collecte wordt gehouden van 6 juni t/m 19
juni.
Uw financiële steun wordt zeer op prijs gesteld.

Comité Vorden van het
Rode Kruis.

vetki iignaat indomes en nerenmaleri

QO-OOOOO-OOOOOOO-OOOOOO-OOOCT

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14'
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Klassiek, met het aksent op de sfeer i

Eén van de kwaliteiten van dit
bankstel is de intieme sfeer waar
eiken nu eenmaal zijn populariteit
aan te danken heeft. De bekleding is
een komfortabele velours.
Als 3 -f 1 -i- 1-zitskombinatie

l
Als 3 + 2-
zitskombinatie

De bijpassende massief eiken salontafel
meet 0 100 cm en is voorzien
van twee handige
uitschuifbladen. ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL. 05752-1514

25 JAAR WOONVISIE 25 JAAR INTERIEURVERZORGERS MET VISIE.
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inkopers, die zelf ook vader zijn.

? m * m m m W

^^»'
^y

^r~-

Blue Band halvarine,
kuip SOOgram _ 126

Gouda's Glorie
frltuurvet,
pak 500 gram 149

Basterd-
suiker,
zak 500 gram,
wit, geel of bruin

Oude wij ven koek,
550gram 139

Bavaria bier,
blikje 0,33 liter

Tweedrank,
literpak, abrikoos/sinaasappel of
perzik/sinaasappel

Tonijn in groente en
pikante saus,
blikje 185 gram.

Karperton
smeerkaas,
kuipje 100gram _ 65
zaanse mayonaise, „ ̂
pot0,5 liter 149
zonnebloemolie, ••
literflacon, Vrij Produkt •••• 299
Bruggen havermout, QQ
pak 500 gram 99

Zeeuwse mosselen
potje 220 gram. 149

California soep, „
4-bordenblik, groente, kip of tomaat 69

Roosvicee,
fles 0,6 liter
Pindakaas,
pot 350 gram, Vrij Produkt _

De Ruyter
chocoladevlokken
pak 200 gram, melk of puur

Komeet

Roggebrood,
licht of donker, pak 450 gram

3-ES
frisdrank,
blikje 0, 33 liter,
sinas, ola of jewel

Volny
halfvolle
koffiemelk,
flacon 1065 gram

zachte drop, .
gesorteerd, zak 300 gram, .«/***
VrijProdukt ••••199

Golden wonder chips, „
zak 120 gram, paprika of naturel 69

zoute pinda's,
zak250gram 149

l : ' f ta I "~"

: / " -•«
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Sigaretten,
met of zonder filter,
pakje 25 stuks,
Vrij Produkt î — m -^r

Homburg leverpastei
blikje200gram 79

Groenteman

Coroos kersen,
199

Piesporter
Michelsberg,
f les 0,7 liter

Fourré biscuits,
rol 19 stuks, vanille of chocolade

Slagerij

varkenssaté,
diepvries, 3 stokjes _

7-Kruidenshampoo,
flacon 300 ml 299

Loyal rundvlees-
brokken,
blik 1000gram 199

Komo huisvuil-
zakken,

Patat frites,
diepvries, kilozak _ 149

325

149

K mm 169

Biologisch inweek-
en voorwasmiddel,.
pak 500 gram, ••
VrijProdukt •••• 199

Toiletzeep, .
3 stukken a 90 gram,
Vrij Produkt • •• "IIZQ

.•••• I3Z7

rol 20 stuks

Vita vissticks,
kabeljauw, pak 10 stuks

Tio Paco sherry,
medium dry,flesO,68 liter _ 389

Minervois,
V,D,Q.S.,flesO,7liter 3voor 10,00

zellerSchwarze
Katz.
f les 0,7 liter 499

'ÏÏ0ÏÏM^-' V . ^^T

Wat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier

HÜISSIü• lluu uUVUl• • K^BF ̂ ^BF •̂̂ •••1 WlQrV
NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 juni

45e jaargang nr 13

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. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder I I . A . Hogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 u u r .

1. Vergadering Gewestraad op 18 mei
a.s.
Deze vergadering zal gehouden wor-
den in de kantine van het Gemeente-
lijk Energie- en Waterleidingbedrijf te
Deventer, Zutphenseweg 51006. De
aanvang van de vergadering is 19.30.
Enkele punten uit de agenda:
— Districtsgezondheidsdienst

beschikbaarstellen krediet t.b.v. de
aanschaf van een nieuwe ambulan-
ce-auto;

— Gewest Midden-IJssel
taakopdracht met betrekking tot
provinciale afvalstoffenplannen;
werkgelegenheidsproject in samen-
werking met Job-Creation B.V.;
regio-indeling samenwerkingsge-
bieden;
taken en financiën;

De stukken die betrekking hebben op
deze vergadering liggen vanaf heden
ter visie op de afd. Algemene Zaken
ter secretarie.

2. Afvalstoffenverordening Gemeente
Vorden
Op 4 jul i 1983 treedt de nieuwe "Af-
valstoffenverordening gemeente Vor-
den" in werking, als zijnde een uit-
vloeisel uit een bepaling der Afvalstof-
fenwet.
Deze bepaling draagt de gemeente-
raad op een verordening vast te stellen
met betrekking tot het geven van re-
gels omtrent het zich ontdoen van
huishoudeli jke afvalstoffen, grof huis-
vu i l en andere categorieën van afval-
stoffen, alsmede de daarmee verband
houdende bescherming van het mi-
lieu.
Doel van zowel de Afvalstoffenwet als
genoemde verordening is, zowel het
stellen van regelen als het houden van
toezicht op de milieuhygiënische ver-
wijdering van (huishoudel i jke) afval-
stoffen.
Het college van burgemeester en
wethouders is bevoegd binnen het
raam der verordening nadere regelen
te geven.
Een aantal van deze regelen zijn:
a. het vaststellen van dagen en tijden
voor het overdragen of het ter inzame-
ling aanbieden van huishoudelijke af-
valstolïcn;
ter uitvoering daarvan kan worden
vermeld dat de huidige inzamelings-
regeling voorlopig van kracht blijft,
welke regeling dus als volgt geldt:
I. Wekelijkse inzameling vindt plaats op
de donderdagen:
1. in de kernen Vorden en Kranen-
burg;
2. het gedeelte van de Rijksweg tussen
Kranenburg en de grens met de ge-
meente Warnsveld;
3. aan de Kerkhoflaan;
4. het gedeelte van de Oude Zutphen-
seweg tussen de Larenseweg en de
Wildenborchseweg;
5. het gedeelte van de Hamelandweg
tussen de Ruurloseweg en de Oude
Zutphenseweg;
6. het gedeelte van de Wildenborchse-
weg tussen de Ruurloseweg en de En-
zerinckweg;.

II. Tweewekelijkse inzameling vindt
plaats op de maandagen in:
1. het gebied ten noorden van de
Ruurloseweg, het Hoge en de Hack-
fortselaan en
2. het gebied ten zuiden van de Ruur-
loseweg, het Hoge en de Hackfortse-
laan.
Hiervan zijn de gebieden waar weke-
lijks ingezameld wordt uitgezonderd.

b. het eventueel aanwijzen van een
plaats alwaar huishoudel i jke afvalstof-
fen ter afhaling door de inzameldienst
kunnen'worden gedeponeerd.
Van deze mogelijkheid wordt thans
nog geen gebruik gemaakt.

c. het beoordelen cq afgeven van ver-
gunningen (aanvragen) aan anderen
dan de inzameldienst (Fa Maatman),
die van derden afkomstige huishoude-
lijke afvalstoffen en grof hu isvu i l wil-
len inzamelen. Met deze "anderen"
wordt gedoeld op verenigingen, parti-
culieren e.d., met uitzondering van
diegenen die bedrijfsafval inzamelen
met een vergunning van de provincie
op grond van de provinciale verorde-
ning Bedrijfsafvalstoffen.
Per l jul i a.s. behoeft een ieder die
huishoudelijke afvalstoffen, waaron-
der grof huisvuil e.d. van derden inza-

melt een vergunning van burgemees-
ter en wethouders. Voorheen was
nimmer een vergunning vereist. Doel
van dit vergunningsstelsel is te kun-
nen nagaan wat voor afval wordt inge-
zameld en verder waar het afval bl i j f t .
Het inzamelen zonder vergunning is
dus niet langer toegestaan.
d. het aanduiden van bepaalde catego-
rieën van huishoudelijke afvalstoffen,
die slechts mogen worden overgedra-
gen of aangeboden op een daartoe ter
beschikking gestelde plaats. Het gaat
hierbij om chemische afvalstoffen,
zoals verfresten, batterijen, land-
bouwvergiften e.d. die in het kader
van huishoudelijk gebruik ontstaan.
Voor de inlevering van die stoffen is,
zoals reeds vaker vermeld is, een inle-
vercentrum gecreëerd in de gemeen-
tewerkplaats achter het pand Zut-
phenseweg 50.
Elke eerste en derde maandag van de
maand tussen 16.00 en 17.00 uur is al-
daar de gelegenheid om dergelijk af-
val GRATIS in te leveren. Voor be-
drijven is die regeling eveneens gratis,
doch tot een maximum hoeveelheid
van 50 kg per jaar.
Verder bestaat er nog de mogelijkheid
om oude niet meer gebruikte olie-
tanks te laten legen in het kader van de
aktie "Tankslag". Het gaat alhier met
name om olietanks die voor huisver-
warming e.d. gebruikt worden. Voor
de leging dient men zich te wenden tot
het secretariaat van de Dienst Milieu-
hygiëne der Provincie Gelderland,
tlfnr. 085-592348. Leging zal gratis ge-
schieden.
e. het noemen van bepaalde catego-
rieën van afvalstoffen die qua samen-
stelling, aard en eigenschappen kun-
nen worden gelijkgesteld mét huis-
houdelijke afvalstoffen en die aan de
inzameldienst kunnen worden mee-
gegeven. In dit kader zullen catego-
rieën van bedrijven genoemd kunnen
worden.
Dat betreft in dit verband afval, zoals
kantoorafval, emballagemateriaal, af-
val van scholen e.d.
Bepaalde categorieën van "bedrij-
ven", die onder deze noemer vallen
zijn: banken, campings, winkels, club-
huizen, kantines, scholen en bepaalde
kleine bedrijven.
Een volledige lijst van deze instellin-
gen e.d., die "bedrijfsafval" mee mo-
gen geven aan de inzameldienst ligt
ter gemeente-secretarie ter inzage.
Deze lijst heeft uitsluitend betrekking
op die instellingen, die al één of meer-
dere jaren hun afvalstoffen aan de in-
zameldienst mee mochten geven en
daarvoor toestemming hadden ver-
kregen van burgemeester en wethou-
ders.
Instellingen, die hun bedrijfsafval tot
op heden niet aan de inzameldienst
mee hebben gegeven, komen daar-
voor slechts in aanmerking na een ver-
gunning van burgemeester en
wethouders.
De instellingen, die tot op heden hun
afval meegeven aan de inzameldienst,
zullen binnenkort ter uitvoering van
een bepaling in deze verordening een
schrijven ontvangen waarin o.a. wordt
verzocht om een opgave van die afval-
stoffen, die worden meegegeven aan
de inzameldienst.
Het meegeven van chemisch afval is
niet toegestaan.
Tenslotte wordt nog gewezen op de
volgende consequenties die het in
werking treden van de Afvalstoffen-
verordening met zich mee zal bren-
gen.
1. Een gebruiker van elk perceel, waar
huishoudelijk afval ontstaat (lees: een
bewoner van een woning) in de ge-
meente dient jaarli jks een aanslag in
het kader van de Afvalstoffenheffings-
verordening te voldoen, ongeacht of
van de diensten der inzamelflrma ge-
bruik wordt gemaakt. Het bedrag daar-
voor is thans f 45,- per jaar.
2. Wordt vanuit een bepaald perceel
bedrijfsafval meegeven (waarvoor
toestemming moet zijn van het ge-
meentebestuur) dan dient een bedrag
van f 45,- te worden voldaan. Be-
drijfsafval kent een apart tarief in het
kader der heffingsverordening. Be-
drijven die via contrainers bedrijfsaf-
val afvoeren en dus geen gebruik ma-
ken van de inzameldienst, zijn dit
recht niet verschuldigd.
3. Het is verboden om afvalstoffen op
een zodanige plaats op te slaan dat de-

ze vanaf een voor het publiek toegan-
kelijke plaats zichtbaar zijn, uitgezon-
derd het ter inzameling aanbieden
aan de inzameldienst. Dit verbod
geldt evenmin, wanneer een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet aanwe-
zig is.

4. Het aan de inzameldienst aanbie-
den van huishoudelijk afval dient
slechts te worden aangeboden in van
gemeentewege direkt of indirekt ver-
strekte vuilniszakken voorzien van het
wapen der gemeente Vorden, welke
vuilniszakken voor particulieren ver-
krijgbaar zijn bij de diverse super-
markten in Vorden en voor grootafne-
mers rechtstreeks bij de Gemeente-
werf aan de Enkweg.
5. Het grove huisvuil mag bij het over-
dragen of het aanbieden geen grotere
afmetingen hebben dan 1.00 x 1.00 x
1.50 m. Kleine stukken grof huisvuil
dienen zoveel mogelijk in één of meer
bundels samengedrukt en -gebonden
te worden aangeboden. Tuinafval
dient opgebost te worden aangebo-
den met een doorsnee van maximaal
30 cm en een lengte van maximaal
1.50 m. Stukken of bundels grof huis-
vuil mogen niet zwaarder zijn dan 50
kg.
6. Het verbranden van afvalstoffen zal
thans (nog) niet verboden worden,
doch een ieder dient dit voornemen
vooraf te melden bij de Brandweer te
Vorden. Het streven is er wel op ge-
richt om het verbranden van afval te
beëindigen door het mee te geven aan
de inzameldienst, hetzij wekelijks,
hetzij tweewekelijks. Bij een mogelij-
ke wijziging van deze verordening in
de tq^^mst is een algemeen verbod
tot heWerbranden niet uitgesloten.
7. Deze verordening is niet van toe-
passing op gedragingen voor zover
daaromtrent voorschriften zijn ge-
steld bij of krachtens de Wet chemisch
afval^Éien, de Hinderwet, de Wet ge-
vaarlrj^c stoffen of de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren en de vol-
gende provinciale verordeningen, nl.
de Verordening tegen landschapsont-
siering en de Verordening bodembe-
scherming Gelderland.

Naar verwachting zal de Afvalstoffen-
verordening in de loop der jaren nog
enige wijzigingen cq aanvullingen
moeten ondergaan, indien er Rijks- cq
provinciale plannen zijn vastgesteld
voor de milieuhygiënische verwijde-
ring van speciale soorten afvalstoffen,
zoals bijv. bouw- en sloopafval, auto-
wrakken e.d.
Nadere informatie omtrent deze
verordening kan worden verkregen
ter gemeente-secretarie te Vorden,
tlfnr 05752-2323 tsl 19.

3. Proefinzameling landbouwplastic
Reeds meerder malen heeft u in deze
rubriek en de dagbladen kunnen le-
zen over de proef inzameling van
landbouwplastic. Naast o.a. huisvuil is
het voor het milieu belangrijk dat ook
landbouwplastic wordt ingezameld.
N iet alleen plastic voor afdekking van
de voerkuilen doch ook plastic kunst-
mestzakken e.d. komen voor deze in-
zameling in aanmerking. Het ingeza-
melde plastic zal worden hergebruikt.
De landbouworganisaties en de na-
tuur- en milieufederatie onderschrij-
ven deze proef.
De gemeenten welke deelnemen in
het Gewest Midden-IJssel hebben
onlangs besloten om aan deze proef
medewerking te verlenen. In de ge-
meente Vorden zal de inzameling in
de week van 13 t/m 17 juni aanstaan-
de plaats vinden.
Maandag, 13 juni a.s. zal worden opge-
haad in het noordelijk gedeelte van de
gemeente (dorp Vorden, Kranenburg,
de Zutphenseweg, de Ruurloseweg
en het gebied ten noorden van deze
wegen). Op die dag zal zoals gewoon-
lijk ook het huisvui l worden opge-
haald. Dat gebeurt door de fa. Maat-
man en het landbouwplastic zal apart
vanwege de gemeente worden opge-
haald.
Vrijdag, 17 juni a.s. zal alleen het land-
bouwplastic worden opgehaald in het
zuidehjk gedeelte van de gemeente
(het gebied ten zuiden van de Zut-
phenseweg en de Ruurloseweg).
De kosten van het ophalen zijn bij de-
ze proef voor rekening van de ge-
meente.

Iedereen die landbouwplastic heeft
wordt verzocht om het op de hiervoor
genoemde dagen gebundeld aan de
weg te leggen. Vrijwilligers met een
tractor en landbouwwagen komen het
dan ophalen.
Het gemeentebestuur hoopt op zo-
veel mogelijk medewerking.

4. Afsluiting van de Brandenborchweg
i.v.m. herstraatwerkzaamheden
In verband met herstraatwerkzaam-
heden aan de Brandenborchweg tus-
sen de Schuttestraat en de Veengoot,
zal de gehele Brandenborchweg afge-
sloten zijn voor alle verkeer in beide
richtingen, en wel gedurende de pe-
riode van 13 juni tot en met 24 juni
a.s., of zoveel langer of korter dan no-
dig is in verband met de uit te voeren
werkzaamheden.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

2 jul i Openbare les Nuts blokf lui t - en
melodicaclub

9 ju l i Pretty markt

Expositie
Johan Dolphijn over
Oud-Vorden
De Vordense fotogn^kJohan Dol-
p h i j n heeft in de looflRr jaren heel
wat foto's van het Vorden uit vroegere
dagen weten te vergaren. Vele foto's
waarbij exemplaren vanaf 1905 heeft
hij gereproduceerd zodat zijn verza-
meling intussen is g^feeid tot zo'n
300 stuks.
Deze fotoserie kan men zondag 12 ju-
ni bewonderen in bar-bodega 't Pan-
toffeltje te Vorden.
Ook zal Johan Dolphijn deze dag een
aantal keren een film draaien die be-
trekking heeft op het schoolfeest van
de kinderen van de openbare lagere
dorpsschool zo rond de vijftiger jaren.
Het is een film met een speelduur van
30 minuten. "Deze film is nog niet eer-
der vertoond, l k heb hem gevonden in
het oude archief van mijn vader en
heb de film zodanig gerestaureerd dat
hij nu vertoond kan worden.
Ik hoop dat ik er een boel Vordenaren
en wellicht ook oud-Vordenaren een
plezier mee kan doen", aldus Johan
Dolphijn. De toegang voor deze expo-
sitie is gratis.

Uitvoering Muziekschool
Ook al heeft de gemeente Vorden het
voornemen om per september 1984
de subsidie aan de Muziekschool re-
gio Zutphen stop te zetten, voorlopig
is de muziekschol nog springlevend
en onderhandelingen zouden er nog
wel eens toe kunnen leiden, dat de
muziekonderwijsvoorziening sprin-
glevend blijft.
Aanmeldingen voor instrumenten-
studie en balletonderwijs is dan ook
nog volop mogelijk.
Een ander levensteken is het houden
van een zomeruitvoering op donder-
dagavond 9 juni a.s.
Ongeveer 50 leerlingen, waar van het
grootste deel uit Vorden, zullen in di-
verse groepen optreden.
Het Dorpscentrum is, net als van
ouds, de plaats waar het allemaal gaat
gebeuren.
Er valt te genieten van muziek op het
gebied van piano, elektronisch orgel,
blokfluit en andere melodie-instru-
menten en de 2e jaars A.M.V.-kinde-
ren, die als afsluiting van hun "oplei-
ding" een aantal liedjes ten gehore
brengen.
Er zal ook nog een heus salonorkest
vóór en tijdens de uitvoering optre-
den.

Uit het politie-rapport
Diefstal vier accu's
Op l juni j.1. werden uit een tweetal
aan de Rondweg geparkeerde vracht-
wagens vier accu's gestolen. De waar-
de hiervan beloopt ruim f2.000,-.

Auto leeggehaald
Toen J.S. uit Zutphen afgelopen za-
terdag terug kwam om zijn die dag te-
voren geparkeerde auto van de par-
keerplaats op de grens met Warnsveld
op te halen bleek dat de rechterzijruit
was ingeslagen. Inspectie leerde ver-
der dat de wieldoppen en mistlampen
waren meegenomen en voorts de ra-
dio, de boxen en cassettes.

Verkeerscontroles
Op de laatste dag van mei hield de
Rijkspoli t ie weer verkeerscontroles.
Op de Ruurloseweg richting dorp wer-
den 107 auto's gemeten. Hiergeen
overtredingen van het snelheidsver-
bod. Een halfuur later stond de Rijks-
politie op de Zutphenseweg opnieuw
te controleren. Vijf automobilisten
werden bekeurd wegens te hard rij-
den. Snelheden van 66 tot 76 KM per
uur.
Op verlopen zaterdag haalde de
Rijkspolitie een bromfiets met lekke
uitlaat uit het verkeer.
Een bestuurder kreeg een bon omre-
den hij niet de voorgeschreven gordel
droeg.
Een auto was niet voorzien van een
losbreek-reminrichting.
Een Mercedes had een dieselmotor
i.p.v. de opgegeven benzinemotor.
Bovendien was het voorlopig kente-
kenbewijs verlopen. Volgens de be-
stuurder was de verschuldigde belas-
ting wel voldaan en was een keuring
aangevraagd.
J.G.R. uit Hengelo werd uit het ver-
keer gehaald omreden zij met een op-
gevoerde bromfiets reed.
Tenslotte werd nog een automobilist
aangehouden daar hij met een snel-
heid van 130 km door het dorp damp-
te.
En een vrouw werd nog naar het poli-
tiebureau verwezen daar zij volgens
het opsporingsbericht nog een boete
had te voldoen van f 180,-. Op het bu-
reau kon zij met hulp van haar mede-
passagiers de boete betalen.

Diefstal flets
Afgelopen vrijdag moest W.R. uit
Vorden constateren dat haar Empo-
rijwiel was gestolen. Deze stond bij
het station geparkeerd.

Wie mist er kippen-containers?
Op de Dorpsstraat terhoogte van het
Kerkepi'd werden maandagnacht een
achttal kippen-containers gevonden
op het trottoir. Vermoedelijk zijn deze
van een vrachtwagen gevallen.

Grove den
Op de Kostedeweg hoek Lieferinkweg
is een grove den uit dé grond gereden.
Vermoedelijk heeft een traktor dit ge-
daan, gezien de sporen. Gemeente-
werken snelde toe en heeft de den or-
dentelijk verwijderd.

Deuren op de knip
Op de Oude Borculoseweg zijn weer
dames gesignaleerd, die om water
vroegen. Het betrof hier een tweetal
dames, zuidelijk type. De bewoonster
echter vertrouwde het niet en hield
het huis gesloten.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
I. bruine portemonnee inh. f3,55; 2.
blauwe dames handschoen (leer); 3.
kinderriem (opschrift Roller Skates);
4. 6 tennisballen; 5. tas (opschrift Co-
veco); 6. blauwe muziekbladenmap;
7. bruine portemonnee inh. f 18,11 + 2
Duitse marken; 8. donker groene jas
met bruine voering; 9. portemonnee
+ betaalpas, ziekenfondskaart -f- klein
geld en sleutel; 10. zwart/wit hondje;
I I . rood-witte kinderportemonnee
inh. f 2,30, gegalvaniseerd roostertje
50cmx 12 cm.; 12. twee bankbiljetten
van f25,-; 13. S.O.S. armband (goud-
kleurig) t.n.v. Smorenborg Drieber-
gen; 14. 14 karaats gouden oorbel; 15.
zwart-witte hond (teef); 16. linker
handschoen; 17. zilver kleurige ring
met witte steen; 18. stoelzitting (skai-
blauw); 19. zwarte portemonnee inh.
DM 300,-; 20. kettinkje (model kabel-
touw); 21. gouden horloge (klein mo-
del); 22. hond met zwart/witte bef; 23.
etui met sigaretten; 24. diverse sleu-
tels.
Verloren:
l . bruine hanger van steen; 2. gevaren
driehoek; 3. motorhandschoen (links-
zwart); 4. portemonnee inh. 60,-; 5.
grijze dubbele fietstas, twee binnen-
banden + sleutel; 6. bril met blank
montuur; 7. koperen wieldop van rij-
tuig; 8. blauw/rood/witte trainingsjas;

9. rode kinderfiets "Rode Flits"; 10.
grijs-gestreepte Ciperse poes; 11.
Quartz-horloge metalen band -l- sleu-
telhanger met twee sleutels -f- naam:
Chritiaan; 12. maandkaart voor bus in
blauw tasje; 13.bankb.f25,-; 14. rijbe-
wijs; 15. oranje regenpak; 16. heren-
horloge (zilverkleurig -f zwarte band
(in wijzerplaat inscr. 1953-1978 G);
17. bruine boodschappentas met the-
moskan (rood) en grijzebroodtrom-
mel; 18. gouden schakelarmband; 19.
Parker ballpoint (zwart-z.ilver); 20.
bankbiljet f50,-; 21. zwarte papaplue
met bruin handvat; 22. verzekerings-
plaatje FSL-618; 23. gouden horloge
inscr. l -10-'56 -1 -10-'83 Firesoles rub-
bercompagnie; 24. bril in blauw etu i ;
25. gouden schakelarmband; 26.
Duitse Herder (teef); 27. zwarte porte-
monnee ca. f 15,- + bankpasje (Rabo)
en Euro-pas; 28. zegelring met fami-
liewapen; 29. blauwe trainingsbroek;
30. kortharige Duitse Staander; 31.
horloge (Pontiac); 32. diverse sleutels.
Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Juliana Regina 1983; Rijke, Rinnes.
Niet de schuld, wel de straf; Claus, H.
Het verdriet van België; Wetering,
J.W. van de. Buitelkruid; Herbert, F.
Duin; Rüter, Chr. F. en C.P.A. Aler.
Arresten strafrecht en strafproces-
recht; ten behoeve van het onderwijs
verzameld; Danella, U. Liefde heel t
geen grenzen; Quintana, A. De bavia-
nenkoning; Alles over het zenuwstel-
sel.

Avondfietsvierdaagse
"Achtkastelenryders"
onder ideale
weersomstandigheden
verreden
Het bestuur van de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" had het niet be-
ter kunnen treffen. Onder vrijwel
ideale weersomstandigheden werd
vrijdagavond de laatste etappe van de-
ze vierdaagse gereden.
Niet minder dan 375 deelnemers heb-
ben de afgelopen dagen heel wat
mooie plekjes rondom Vorden en
buurtgemeenten al fietsend kunnen
bekijken. Het aantal deelnemers was
beduidend meer dan voorgaande ja-
ren.

Volgens de voorzitter van de "Acht-
kastelenrijders" de heer Johan Pardijs
is daar wel een verklaring voor. "De
mensen willen bewust met iets bezig
zijn. Of ze gaan wandelen of zwem-
men of in ons geval fietsen, men wil
daadwerkelijk aktief zijn" zo zegt Jo-
han Pardijs. Zelf heeft hij ook weer vo-
lop van deze vierdaagse genoten.
"Ik heb er al plezier aan om de routes
uit te stippelen. Je komt dan iedere
keer weer andere weggetjes tegen".
Het Administratiekantoor Vorden
mocht een fraaie beker in ontvangst
nemen voor het feit dat zij als grootste
ploeg (22 personen) aan deze tocht
deelnam.

Rolf Oosterink en
Marinus Visser winnen
twee-uurs cross
"Graafschaprijders"
Op het circuit "Delden" werd zater-
dagmiddag voor de seniorrijders een
twee-uurs cross verreden en voor de
junior rijders van "De Graafschaprij-
ders" een één-uurs cross.
In totaal namen er 36 coureurs aaaan
deel die er een spannend gebeuren
van maakten.

Klasse senioren: 1. Rolf Oosterink en
Marinus Visser 93 ronden; 2. Walter
Arendsen en Jan Willemsen 92 ron-
den; 3. Jan Harkink en Bert Sloot 91
ronden; 4. Tonny Harmsen en Jan
Klein Brinke 91 ronden.
Klasse 80 cc t/m 125 cc: l . Rob Groot
Tjooitink en Gerrit Pardijs 49 ronden;
2. Hans Berendsen en Adri van Ark 49
ronden; 3. Frank Arendsen en Erik
van Ark 48 ronden.
Klasse bromfietsen: 1. Lubert Lense-
link en Laurens Bouwmeister 33 ron-
den; 2. J. Dijk en A. van Kempen 30
ronden; 3. J. van Kempen en W.
Schoenaker 30 ronden.
Na afloop reikte Dick Pardijs de prij-
zen uit.



69 cent en 5 seconden
start voor uw

't Vaste-lage-prijzen-plan van uw VS-markt maakt het dagelijkse bestaan een stuk aangenamer. Kijk maar.
Tel maar even mee in 't VS-vaste-lage-prijzen-plan. Dat VS-voordeel op uw dagelijkse boodschappen telt door.

Reken maar uit, reken maar na... Op uw VS-markt kunt u rekenen.

VS-Vf W-LJIfC-PRI JZEN-f 1AN
bakkerij

Puntbroodjes of
bolletjes zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Volkoren, tijger, veredeld wit/
tarwe, boerenbruin/
wit enz. nog steeds
voor bodemprijs.

wmx®.

Natuurazijn
fles 0.75 liter

allerlei
Plantenspuit
hoge druk, .9&S-

Tuinfakkels
set 3 stuks-^49-

6?5
285

Sla centrifuge
&95-

Pannenset
3-delig 34:50

Longdrinkglazen
set 6 stuks -4£B-

3?s
Bloemengieter 'Cdt**)
3 liter .4*95- ^^»

Femina inlegkruisjes 5j O
nak 30 stuks 2^49- " •pak 30 stuks 2AQ-

Smiths chips
voordeeldoos a 12 zakjes
zout of paprika

Vlokkie botcrham-
vlokken pak 200 gram

Martini vermouth
3 soorten per fles

Hiphap ontbijtkoek
500 gram

Kahrels koffie
vacuüm, pak 250 gram

Cafcmel halfvolle
kofficmclk l liter

P.W. theezakjes
groen, per pak

Snelkookrijst
pak 400 gram

Heco kippevlces
in bouillon, per pot

Unox soepen
groente-kippe- of tomatensoep
4 borden, per blik

Saroma pudding
diverse smaken

kruidenier
1575Dash3

koffer4.5kilo_L&45-
en 5.-terug via bank of giro

Head & Shoulders
shampoo 2 soorten 4^5-

MAEGA1

Remia dex
pak 250 gram Qr59-

Haen korstplakjes
per pak-2r49-

Corso camping-
margarine blik 500 gram

Grolsch bier
krat 24 pijpjes 4 14?5

Rivella blauw
l liter 4^9-

Victoriawatcr
l literfles

Voorde hond...
Rodi pens
pak 400 gram 4^4

Beckers hamburgers
doos 12stuksê£5-

Mars
6 stuks 343-

Mcntos
3 pack, 4 soorten 4^5-

Frutella
3 pack-3-r65-

Riedel dubbeldrank
2 smaken, l literpak -h98~

Creme de Cassis
0.75 liter m95-
Hierbij een fles Blanc de Blanc van 3.95
voor 2.95....

Delmonte fruitcocktail
1/1

Een sneeuwster voor een
dichter...

Iedere week is er in onze
advertentie plaats voor een
limerick.'Uw VS-markt stelt u in de
gelegenheid om nu zelf eens een
limerick te maken met betrekking
op uw eigen woonplaats.
Pak papier en pen, en toon uw
dichtkunst. Als ondertekening
kunt u kiezen uit uw volledige
naam en adres of alleen uw
initialen. U zet het er zelf maar
onder en lever hem in bij uw
VS-markt. Wordt uw gedicht of
limerick geplaatst, dan ontvangt u
een lekkere sneeuwster voor de
moeite...
Kom stuur eens een limerick in!

Er was eens een jonge huisvrouw te Rijssen
die profiteerde van die vaste lage prijzen.
Ze voelde zich daarom enorm in haar sas
want zulke voordeeltjes komen goed van pas.
Vanaf nu zal ze iedereen naar VS verwijzen.

Ingezonden door M.C. te H

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



werk heeft u een lekkere
koude buffet M»*»** ̂ ^
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Weieens gedaan?
buffet aangericht? Duur? nu bij uw .*
en.... veel feestelijker. U komt op jl

koud buffet met salades, worst en^
Proeven? Komt u maar. Deze week trakteert

Huzarenslaatje
(Slagersslaatje)
Een pittig tussendoorhapje om de
lekkere honger te stillen, per stuk

Eiersalade.
Aan plakjes gesneden hard
gekookte eieren, blokjes
gekookte ham, sellery en
appeltjes, vermengd met een
romige gekruide saus.
Tip: Eierslaatje. In een schaaltje
een blaadje kropsla en daarop de
eieisalade. Gameer met plakjes ei,
schijfjes komkommer, radijs en
een beetje peterselie.

150 gram

Gezellig met wat vrienden of met uw gezin een feestelijk koud
^^VS-markt helemaal niet. Goedkoper dan een gewone maaltijd

zaterdag of zondag thuis met een lekkere trek. Nou, dan is zo'n
gpr vers brood van uw VS-markt in een mum van tijd verzorgd.

uw VS-markt u een week lang op heerlijke Johma salades."
Verrassend lekker en.... deze week extra

goedkoop.

Geldig van 9/6 - 15/6 '83
Deze week pittige droge worsten van
Stegeman voor een zacht prijsje
De beste soorten!

Snijworst
150 gram

Cervelaat
extra, 100 gram

Plockworst
100 gr a m

Goud salami
100 gram

Cervelaat
230 gram, per stuk

Salami
230 gram, per stuk

49
49
49
49

2?8
2?8

Sellerysalade.
De bekende heerlijke kombinatie van
dunne reepjes knolselderij, fijn gesnip
de uitjes en een romige saus.
Tip: Heerlijk op toast maar ook gewoon
op de boterham!

200 gram

Russisch ei
650 gram

l?9

495

Farmersalade.
Een room zachte salade van gesneden
sellerv- en wortelstrips in een lichtzoete
saus.
Tip: Probeer farmersalade ook eens op
de boterham; een heerlijk "ander"
broodbeleg...

200 gram

aer

189

n pittige cocktail op basis van sherry,
cognac en whisky met vanzelfsprekend
veel garnalen en stukjes appel.
Tip: Heerlijk in een cocktailglas als voor-
gerecht maar ook verrukkelijk als vulling
van een half doorgesneden avocado!

100 gram

kruidenier
mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^m^^m

Roomboter krakelingen ' 49
per pak 4-r79- JL •

v.d. Pijl augurken
3/4 pot A B.

Cocoskransen
pak 6 stuks 4^59-

l.19

1.29

Coberco vanille vla
dagvers, l literpak 4-rë5-

Duyvis zoute pinda's
250 gr

139
199

189

Bermudasalade.
Een zachtgele salade bestaande uit
stukjes kip, champignons en diverse
vruchten in een romige kerrie-saus.
Tip: Een heerlijke snack is een sneetje
geroosterd brood, belegd met een laagje
filet americain met daarop een blaadje sla
en daarop een lepel bermudasalade.
Voor het gezicht nog een partje
mandarijn en
smullen maar! 150 gram 189

groenten

slijterij
Florijn
jonge jenever
l liter deze week

Cordon gin
0.7

14?5
18?5

Parardisi
grapefruit likeur
0.7 liter

Sonnema
beerenburg
l liter deze week

Portal rosé
fles 0.7 Iiter-449-

12?5
1545
395

Geldig van 9/6 - 11/6'83

Hollandse vïccstomatcn
l kilo

Rome Beauty
Heerlijke handappels
3 kilo

Voor een heerlijke pan
groentesoep.... vers gesneden
Soepgroente
geen 150 maar 225 gram

Pracht bloemkool

268

Q89
225

Maandag 13/6:
Andijvie
l kilo

189
Dinsdag 14/6:
Zomerworteïtjes
forse bos

178
Woensdag 15/6:
Aardbeien
500 gram

248

zuivel
Rambol nootmix of
groene peper
100 gram

179•• •

Goudse kaas
jong belegen, kilo 8?s
Jacky mannequinkwark 59
4-£8- JL.

Coberco halfvolle 06
dagmelk l liter bij VS altijd A •

bloemen
Van de beste kweker van het land

3 Kaapse viooltjes
in diverse kleuren

Nertera (Koraalmosje)
verlangt matig licht en warmte

Pracht gemengd
boeket

495395
495

slagerij
Geldig van 9/6 - 11/6'83
Riblappen
hele kilo

Magere borstlappen l |f 48
heleküo JL\/«

Bieflappen ft 48
500 gram ^J .

Magere runderlappen 798
500 gram i %

Rundergehakt Q98

175
Maandag-woensdag; 13/6 t/m 15/6

Gepaneerde schnitzels Cl 98
hele kilo ^T.

Verse fijne braadworstfiQn
heleküo ^/»

hele kilo

Gemarineerde
Kuikenfdet
100 gram

Slavinken
per stuk

MARKTTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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Het bowlingteam Dolphijn was tydens de superfinale bowling, welke gehouden
werd in het Bowlingscentrum van Hotel Ibis te Zutphen, zeer suksesvol.
De finale werd verspeeld tussen de 6 periodekampioenen van de maandaglague
Bowling Bond Zutphen. Dit ter afsluiting van het bowlingseizoen.
Het bowlingteam Dolphi jn bestaande uit de navolgende spelers, (v.l.n.r.) Teamcap-
tain G. Landeweer, J. Boeyen en W. Landeweer. Coach J. Dolphijn, mocht na een
zeer spannende strijd de prachtige wisselbeker in ontvangst nemen en mag zich te-
vens kampioen van de maandaglague B.B.Z. noemen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Rietmolen won beide
dagen Ratti-toernooi
De toernooicommissie van Ratti heeft
afgelopen weekend middels een geo-
liede organisatie en uitstekend vriet-
balweer twee geslaagde toernooien
achter de rug.
Vrijdagavond leek het er eerst niet op.
Liefst drie verenigingen zegden op het
laatste nippertje af. Voorzitter Sloetjes
wist echter nog een team van Boswin-
kel te krijgen, zodat al met al het geen
afbreuk deed aan het toernooi van za-
terdag.
Beide toernooidagen wist een team
van Rietmolen met de eerste prijs
naar huis te gaan.
Zaterdag werden Rietmolen, Boswin-
kel, Eefde en D.D.H, de poulewin-
naars. In de halve finale won Rietmo-
len van Boswinkel en versloeg in de fi-
nale Eefde, dat met het nemen van
strafschoppen van DDH had gewon-
nen.
Boswinkel werd derde en DDH vier-
de.
De scheidsrechters kenden de fair-
play-cup toe aan de ploeg van Rietmo-
len.
Leider W. Sloetjes reikte met een toe-
passelijk woord de bekers uit.

Liefst 20 elftallen gingen zondagoch-
tend om 9.00 uur aan de slag. Eerst om
vier uur waren de poule-winnaars be-
kend, te weten Vorden, Pax, Rietmo-
len en Varsselveld.
Na de halve finales kwamen Vorden
en Rietmolen in het strijdperk om de
eerste plaats. De wedstrijd eindigde
onbeslist. Sensatie was er toen bij het
strafschoppen nemen. Liefst vijf bal-
len werden er eerst over of naast ge-
schoten. Toen nam Vorden de leiding,
maar de eindstand werd toch 2-2. Bij
de tweede serie had Rietmolen meer
geluk. Vorden werd tweede Pax derde
en Varsseveld vierde.
De fairplaycup werd gewonnen door
Pax.
A.s. zaterdag wordt de toernooi-reeks
vervolgd met een toernooi voor zater-
dag-elftallen 3e klas, terwijl zondag
liefst 16 dames-elftallen zullen strij-
den om de hoogste eer.

Marktzicht uit Hengelo
wint horeca
zaalvoetbaltoernooi
Het door Fred Fransen georganiseer-
de horecazaalvoetbaltoernooi voor
bedrijven uit Vorden en Hengelo is
gewonnen door het team van Markt-
zicht. In de finale ontmoette de/e
ploeg 't Averenck. Hier bleek een ver-
lenging noodzakelijk. In deze verlen-
ging scoorde Marktzicht 2x, zodat
haar naam voor de tweede keer in de
wisselbeker gegraveerd kon worden.
Het was voor de derde keer dat dit
toernooi om de Meindert Bouwknegt
Speelautomaten Trophee gespeeld

werd in de sporthal te Hengelo.
Marktzicht won reeds in 1981 terwijl
de team van de Herberg dit jaar de be-
ker verdedigde. In poule A gingen de
teams van Uenk uit Vorden en het
Zwaantje uit Hengelo naar de finale-
poule. In poule B waren dit Markt-
zicht en Concordia. In de strijd om de
derde en vierde plaats zegevieerde
Uenk met 0-3.
Na afloop bracht Fred Fransen de EI I-
BO alsmede de scheidsrechters de
Jonge en de Bruyn dank voor hun me-
dewerking. Elke deelnemende ploeg
kreeg een herinneringsbeker.

Zaalvoetbaltoernooi
"Velocitas"
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseerde in de spor-
thal 't Jebbink een zaalvoetbaltoer-
nooi waaraan door zeven ploegen
werd deelgenomen. De organiseren-
de vereniging kwam tot de volgende
resultaten: Zavodo 5 - Velocitas 2-4;
Velocitas l -Velocitas2:4-1;Velocitas
- Halfweg 2:3-1; Velocitas - SMS 6: 8-
0; Ruurlo - Velocitas 1-1.
Tegen de ui teindel i jke winnaar te we-
ten Longa 2 uit Lichtenvoorde werd
met 3-1 verloren.
Eindstand: 1. Longa 2 6 gespeeld 1 1
punten; 2. Velocitas l 9 punten; 3.
Ruurlo 6 punten; 4. Zavodo 6 punten;
5. Halfweg 5 punten; 6. SMS 4 pun-
ten; Velocitas 2 2 punten.

Inschrijving
touwtrektoernooien
Het bestuur van de Touwtrekvereni-
ging Vorden organiseert ook dit jaar
weer een toernooi voor de jeugd als-
mede een toernooi voor bedrijven.
Voor het jeugdtoernooi dat gehouden
wordt op woensdag 6 ju l i kunnen
teams van scholen, verenigingen en
straten inschrijven. Een jeugd-team
(tot 15 jaar) dient te bestaan uit zes
jongens en/of meisjes, een reserve en
leider.
Het toernooi voor bedrijven vindt een
week later plaats. Aan het bedrijven-
toernooi kunnen echter ook buurtve-
renigingen en wijkenteams deel ne-
men. Leden van de N.T.B, zijn van
deelname uitgesloten. Opgave dient
te geschieden bij secretaris W. Neer-
laar, Formerhoekweg 5, Ruurlo of op
dinsdagavond in het klubhuis , Ruur-
loseweg 110.
Ook bestaat de mogelijkheid vooraf
onder deskundige leiding te trainen.

Veel enthousiasme bij
Dash straten
volleybaltoernooi
De Vordense volleybalvereniging
"Dash" heeft door het organiseren van
een stratenvolleybaltoernooi de vol-
leybalsport behoorlijk in de belang-
stell ing geplaatst.
Aan dit stratentoernooi dat in de

sporthal 't Jebbink wordt gespeeld ne-
men in totaal 32 teams deel die zo'n
260 deelnemers vertegenwoordigen.
Op de eerste speelavond werd op vijf
velden tegelijk gespeeld. Organisato-
risch zat het geheel goed in elkaar
want het wedstrijdschema kon precies
worden aangehouden.
Vanuit de deelnemende teams waren
er nu al reeds verzoeken deze volley-
balhappening het volgend jaar te her-
halen.
Teus van Hunnik één der organisato-
ren vertelde ons blij te zijn met deze
reakties. "Wij zijn dan ook stellig van
plan hier een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis van te maken".
De teams zijn onderverdeeld in vier
ploegen die elk een halve competitie
spelen. In poule l t/m 4 zijn de teams
voor de finalepoule inmiddels be-
kend. Dit zijn De Herberg 1; Brinkcr-
hof l; PTT l; Meevallers l; Kerspel 4;
Gemsbroek; Vaarwerk 1; Brinker-
sofjes.
In poule 5 t/m 8 moet nog één wed-
strijd worden gespeeld. Hier zullen
vermoedelijk de volgende teams over-
gaan naar de finale: Harten Zes; Del-
den; Vaarwerk 2; Amrobank; Hack-
fort; De Haar; Hoetinkhof en Jong
Gelre 2.
De teams van Brinkerhof; PTT 1;
Gemsbroek; Vaarwerk l en 2; Amro-
bank hebben alles nog gewonnen. De
finales worden zaterdag 11 juni ge-
speeld.

Dammen
Henk Ruesink, die met nog 5 spelers
op de 2e plaats stond in de kwartf inale
van Nederland is teruggevallen naar
het Gelders Kampioenschap. Hij ver-
loor de wedstrijd tegen Gerrit Boom,
doordat hij in een gekompliceerde
stell ing een kombinatie over het
hoofd zag. In de eindstand neemt hij
met 9 punten de 6e plaats in. De eind-
stand is: 1. J. Goudt 12; 2. G. Boom
11; 3. T. Harmsma, H. van Aalten en
G. Prinsen 10; 6. H. Ruesink, Th. Be-
rends en G. Berends 9; 9. A. Ottink 8;
10. Leone 2.
De Achterhoekse pupi l lenkampioen ,
Rik Slütter heeft zich in Huissenbi jde
Gelderse kampioenschappen niet
kunnen plaatsen voor de Nederlandse
finale. Hij plaatse zich inde voorronde
niet voor d^ftmnaarsfïnale. In de ver-
liezerspoul^Werd hij met Harm De-
mont (Huissen) eerste met 5 punten.
Kampioen van Gelderland werd Ar-
jan van Galen (Lunteren) , gevolgd
door Rogierjjijkoop (Barneveld), Rik
Hesselink <^»gelo) en Nickie Mole-
naar ( H u i s s e n ) .
Op de laatste avond van de jeugdkom-
petitie werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: groep l : R. Slütter - W.
Hulshof 2-0; J. Kuin - W. Berenpas 0-
2; M. Boersbroek - E. te Velthuis 2-0;
W. Berenpas - M. Boersbroek 2-0; E.
van Est -J . Kuin0-2. Groep2: M. Kuin
- G. Brinkman 0-2; H. Boerkamp - A.
Bouwman 0-2; B. van Zuylekom - G.
Brinkman 1-1; B. van Zuylekom - B.
Voortman 2-0; G. Brinkman -1. Baak-
man 2-0; J. Brandenbarg - A. Bouw-
man 0-2; H. Boerkamp - H. Berenpas
0-2.
In groep l heeft Wim Berenpas de eer-
ste plaats behaald; in de 2e groep Anja
Bouwman.

Drie dorpen
tennis toernooi
Op zaterdag 2 jul i en zondag 3 juli
wordt op de tennisbanen van Vordens
Tennis Park het jaarlijks drie dorpen
toernooi gehouden tussen Vorden,
Almen en Ruurlo. In 1981 en'82 heeft
Almen de wisselbeker gewonnen zo-
dat Almen bij winst de beker definitief
in haar bezit krijgt.

Open jeugdtoernooi
Tennis Park
In de week van 4 jul i tot en met l O j u l i
organiseert Vordens Tennis Park een
open jeugdtoernooi. Hiervoor mogen
zowel speelsters als spelers uit Vorden
en uit andere plaatsen meedoen. Mo-
menteel zijn er bij de organisatoren
zo'n 60 inschrijvingen binnen, waar-
van slechts zes uit Vorden zelf. De in-
schrijftermijn wordt 24 jun i afgeslo-
ten.

Open D-toernooi V.T.P.
Het tweede open D-toernooi dat Vor-
dens Tennis Park vanaf 13 tot en met
19 j u n i organiseert is geheel volge-
boekt.

Geslaagd Kringconcours
en concours Hippeque
"De Graafschap"
"In onze dorpsgemeenschap geeft één
ieder op zijn eigenwijze inhoud aan
zijn leven en werken. Er zijn voortrek-
kers nodig die het verenigingsleven op

gang brengen en in stand houden. Het
betrokken zijn bij spor en of cul tuur
betekent veelal gemotiveerd en be-
reid zijn om inzet te leveren voor die
sportbeoefening en die vereniging".
Deze fraaie woorden schreef de heer
J.F. Geerken, wethouder van sport/a-
ken in Vorden, in het programma boe-
kje dat de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" uitgaf ter gelegenheid
van de organisatie van het kringcon-
cours voor paarden en het concours
hippeque voor ponies dat respektieve-
lijk zaterdag en zondag op de terrei-
nen van de familie Sloetjes en Vos-
kamp plaats vond. Een tweedaags hip-
pies gebeuren dat uitstekend was
georganiseerd en dat onder ideale om-
standigheden plaats vond. De gemoti-
veerdheid waarover Geerken sprak is
duidelijk bij de "Graafschap" aanwe-
zig want er waren de afgelopen dagen
heel wat mensen in touw om het con-
cours organisatorisch goed te laten
verlopen. Tijdens het concours voor
paarden vond tevens de selektie rij-
paarden voor Bennekom plaats. Tij-
dend dit kringconcours voor paarden
kwamen zaterdag in totaal 210 paar-
den "in de wei". Bij het concours hip-
peque voor ponies dat zondag plaats
vond bedroeg dit aantal 350.
Financieel is "De Graafschap" er ook
uit gesprongen. Mede doordat b.v.
zondag zo'n 500 toeschouwers de ver-
richtingen van mens en dier bijwoon-
den.

Foto van Vorden-van-toen
Deze kaart die in 1905 werd verstuurd toont de toen al vervallen watermolen in de
beek bü Kasteel Vorden.
Enkele resten van muren geven nu nog de plaats aan waar do molen heeft gestaan.

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

Vakantie in Nederland?
Vakantie in het Buitenland?

Bij ons geen probleem, wij kunnen u overal van dienst zijn

Wij hebben een scala van mogelijkheden op vakantiegebied voor
dichtbij, voor ver weg.

P.S. Moch^ uw vakantieplannen al rond hebben, denkt u dan wel
aan een c^de reisverzekering? Wij adviseren u ook hierin graag.

Rabobank
"VORDEN"

Ook thuis in vakantieland.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Heeft u nog bruikbare kleding
voor de Pretty markt.
Bel dan 2407.

Te koop: klassieke gitaar
merk Takeharu (Suzuki), 1 jaar
oud, prijs n.o.t.k.
Telefoon 05750-20728

VOOfeAiUW

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

Goed nieuws
voor sportvrienden.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
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Sportief ondergoed heeft een merk.

Hollandia É7
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van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

ZONDAG 12 JUNI

NEW FOUR
ZONDAG 19 JUNI RENDEZ-VOUS

HENGELO GLD 05753-1461
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813


