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Eerste vrouwelijk CDA-raadslid mevr. M. Aartsen-Den
Harder: "Schop je er tegen aan dan ook meewerken"
"Wanneer je in het vereniginsleven zit en je hebt met het gemeentebestuur te maken, dan schop je er wel eens tegen
aan. Vragen ze je dan om je kandidaat te stellen voorde gemeenteraadsverkiezingen dan moetje ook meewerken". Dit
zegt mevr. M. Aartsen-Den Harder, de eerste vrouw die voor het CDA in de gemeenteraad van Vorden werd gekozen.
Zy is de derde vrouw in de rij. Acht jaar geleden had mevr. v.d. Heyden-v.d. Ploeg namens de P.v.d.A. zitting in de raad,
terwijl mevr. Taselaar een poosje voor de V.V.D. in de raad heeft gezeten.

Mevr. Aartsen werd geboren in Voorburg
en was na haar schoolopleiding een aantal
jaren als onderwijzeres in Den Haag werk-
zaam. In de residentiestad leerde zij haar
man kennen, die afkomstig is uit Vorden.

Elf jaar geleden streek mevr. Aartsen neer
in de Vordense dreven. Zij trouwde met
maatkleermaker de heer Aartsen en is in-
middels moeder van 2 kinderen.

In het vereniginsleven was zij al gauw geen
onbekende. Bij volleybalver. Dash was zij
tot 1981 sekretaresse, trainsterenhadzij in
diverse commissie zitting. Ook werd zij
drie jaar geleden gekozen tot bestuurslid
van de V.S.F (Vordens Sport Federatie).
Hier bekleedde zij eveneens de funktie van
secretaresse. Inmiddels heeft mevrouw
Aartsen, nu zij tot raadslid is gekomen, in
beide verenigingen geen bestuurlijke
funkties meer.
In de V.S.F, zal zij echter haar taak, tot er
een opvolgster is geworden, wel afmaken.
"Ik heb bewust een keus gemaakt, want wil
je het raadswerk goed doen dan gaat er veel
tijd inzitten. Bovendien vind ik het niet
juist dat er in het bestuur van de VSF
raadsleden zitting hebben. Dat hebben wij
bij de oprichting van de sportfederatie dan
ook bepleit", aldus mevr. Aartsen, die in
haar vrije tijd nog wel leiding blijft geven
aan dejeugdkerk.
Tijdens haar toekomstig raadslidmaat-
schap hoopt mevr. Aartsen vooral een bij-

drage te kunnen leveren op het gebied van
de sport, cultuur en het onderwijs. Ook de
woningbouw krijgt haar aandacht. "Die so-
ciale woningbouw die mis je toch wel erg
hier in Vorden. Wij zijn daardoor aan het
vergrijzen en dat vind ik jammer", zo zegt
zij.

De afgelopen maanden heeft mevr. Aart-
sen verschillende vergaderingen van de
C.D. A. fraktie meegemaakt, terwijl zij ook
veelvuldig werd gesignaleerd bij raadsver-
gaderingen en commissievergaderingen.
Wat betreft de uitslag van de verkiezingen
in Vorden was zij wel verbaasd dat de WD
met een zetel winst uit de bus is gekomen.
"Gezien het gevoerde beleid van de WD
te Vorden heeft mij dat inderdaad verrast".
Mevr. Aartsen vindt het trouwens wel een
logische zaak dat de beide wethouders
door het C.D. A. en de V. V.D. worden gele-
verd. Het komende eerste zittingsjaar wil
mevr. Aartsen in eerste instantie zien als
"goed luisteren en kijken wat er speelt".

Uitslag
gemeenteraadsverkiezin-
gen in Vorden: in de hjn
der verwachtingen
De gemeenteraadsverkiezingen hebben in
Vorden weinig verrassingen opgeleverd.
Gezien het landelijke beeld lag het voor de
hand de de P.v.d.A. verlies zou lijden ter-
wijl de V.V.D. nog steeds in de winning-
mood verkeert. Dat het C.D.A. van vijf
naar zes zetels zou gaan, is ook verklaar-
baar want de heer G.J. Bannink zal niet
meer terugkeren in de raad.
Ook de heer B. van Tilburg en W.A. Kok
stelden zich niet meer beschikbaar.
Nieuw gezichten in de raad zijn mevr. M.
Aartsen-den Harder (CDA), H.J. Graas-
kamp (CDA) en M. Groen (WD).
De heer J.F. Geerken, lijstaanvoerder van
het CDA was duidelijk tevreden over de
uitslag van deze gemeenteraadsverkiezin-
gen. "Deze zes zetels zijn er het bewijs van
dat wij als CDA een vrij konsekwent beleid
hebben gevoerd. Blij dat de zetel, die des-
tijds de heer Bannink ten deel viel, weer bij
het CDA is terecht gekomen".
De fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de
heer J. Bosch toonde zich niet erg teleurge-
steld over de uitslag van de verkiezingen.
"Het zat er wel een beetje in", zo zei hij.
Volgens de heer Bosch heeft het doorgaan-
de verkeer hierin een grote rol gespeeld.
De lijsttrekker van de WD de heer H.
Tjoonk dacht dat de winst van zijn partij te
danken is aan de heer M. Groen, die als
vierde op de lijst stond geplaats en veel
stemmen voor de WD heeft binnenge-
sleept.
Wie eventueel als WD candidaten voor
een wethouderspost naar voren zullen
worden geschoven, kon de heer Tjoonk
niet zeggen, "Wel weet ik dat de heren Bog-
chelman en Groen een zee van tijd heb-
ben. Ik in ieder geval niet. Veel te druk op
de boerderij", aldus de heer Tjoonk.

stemmen per kandidaat
Lust l (C.D.A.)
J.F. Geerken 1284
W.A.J. Lichtenberg 166
G. Chr. Voerman 132
M. Aartsen geb.
den Harder 45
R.J. van Overbeeke ..." 9
H.J. Graaskamp 22
L. Schoolderman 12
A.G. Mennink 25
H.C.J. van der Linden 5
H.Weenk 17
A. Schipper 24
drs. A.J.A. Hartelman 42
Jansen (v), H.J 5
B.H. Wagenvoort 7
G.W.J. Tolkamp 9
H.G.Bakker , 17
W.F. van der Vuurst 6
J.H.M. Idemageb.
In den Bosch —
W. Klein Bramel 2
D.G.T. Spitholt
geb.Collet 6
F.W. Kruisselbrink 4
G.H. Schouten .. 9

Lust 2 (P.v.d.A.)
J.Bosch 700
A.J. Stoltenborg 173
A. Ploeger 79
W.M. Voortman 24
H. Jansen geb.
Aubel 41
O. Wempe 13
G.M.Eggiak 13
Jongbloed (v), C.A. 5
M.J. Westerik 4
G.J. Wolters 3
G.H. Slagman 8
G. Maalderink
geb. Arnoldussen 2
A.R.vanDijk 5
G.H. vanOijen 3

Totaal 1073

Lust 3 (V.V.D.)
H. Tjoonk 748
E. Brandenbarg 73
H.A. Bogchelman 82
M. Groen 182
R. Pelgrum
geb. Rietman 56
A.J. Kevelam 13
H. Bouwmeester 10
E.D. Bakker
geb. Doorenbos 25
D.J.Janssen 14
A. Burback
geb. Otken .. . 1 6

Totaal 1848

Totaal 1219

Op vakantie
met het Rode Kruis
Vakantie houden is een recht. Voor velen
in Nederland -de gehandicapten, de chro-
nische zieken, de bejaarden- is het echter
een voorrecht. Doorhun handicap zijn zij
niet of nauwelijks in staat zoals iedereen op
vakantie te gaan. Met veel andere instellin-
gen heeft het Rode Kruis zich ingezet om
daar een mouw aan te passen.
In 1949 kwam men op het idee van een drij-
vend ziekenhuis, dat een vakantiemoge-
lijkheid zou kunnen bieden aan hen die
aan bed, stoel of inrichting gebonden zijn.
Dit plan werd in 1950 gerealiseerd. Daa-
rom is het Rode Kruis nu in staat om ieder
jaar in de vakantieperioden enkele duizen-
den mensen een gastvrij verblijf aan te bie-
den op de vakantieboot de "J. Henry Du-
nant", die de Nederlandse Binnenwateren
bevaart. Het schip is onder andere geheel
aangepast aan rolstoelgebruik en heeft
beademingsapparatuur aan boord. Voor
verpleging zorgen verpleegkundigen,
help(st)ers en een scheepsarts.
Daarnaast beschikt het Rode Kruis over de
twee vakantiehuizen "De Valkenber" in
Rheden en "IJsselvliedt" in Wezep, die
speciaal zijn ingericht voor het verblijf van
gehandicapten, chronisch zieken en be-
jaarden. Naast de verpleging en verzorging
is er volop ruimte gemaakt voor ontspan-
ning. Zo is er in "De Valkenberg" een over-
dekt, verwarmd zwembad, speciaal voor
gehandicapten aangepast. Verder staan er
voor de deelnemers gedurende hun vakan-
tieweek allerlei activiteiten op het pro-
gramma. Vele honderden gasten genieten
zo jaarlijks van een vakantie in één van de
huizen. Een belangrijk aspect van deze va-

kanties is het feit dat de gasten grotendeels
worden begeleid door mensen die vrijwil-
lig een week lang hun tijd en energie geven
om het iedereen naar de zin te maken.

Naast deze \^intiemogelij kneden kan het
Nederlandf^^)de Kruis met de hulp van
Martinair efWorth Sea Ferries en via uit-
wisseling ieder jaar een vliegtocht, een
boottocht en vele busreizen naar het bui-
tenland organiseren voor meer dan 100 ge-
handicapte'^^n bajaarden. Tenslotte ar-
rangeren G^fc-schillende plaatselijke af-
delingen van^rct Rode Kruis binnenlands
ook op kleinere schaal enige keren per jaar
een dagje-uit.

Eerste Ratti-tournooi
geslaagd
Terwijl velen verkoeling zochten in het bos
en bij het water begonnen afgelopen zater-
dag 16 elftallen bij de sportvereniging Ratti
aan het tournooi voor elftallen 3e en 4e klas
G.V.B./T.V.B.
In poule l eindigde Voorst 2 met zes pun-
ten als eerste; in poule 2 Groen wit 7, ter-
wijl respectievelijk Denekamp 3 en Daarle
2 in poules 3 en 4 als eerste eindigden.
In overleg met de aanvoerders werd voor
de finale-partijen door de tournooileiding
bepaald dat gezien de hitte de duur van de
volgende wedstrijden werd ingekort tot
tweemaal 12,5 minuut.
De halve finale wedstrijd Voorst 2 - Dene-
kamp 3 eindigde onbeslist. Via strafschop-
pen wist Denakamp 3 zich te plaatsen. De
andere halve finale-wedstrijd eindigde in
een 1-0 overwinning voor Daarle 2.
Op het heetst van de middag namen de
wedstrijden om de ereplaatsen een aan-
vang. Duidelijk was toen te zien dat voor
menig speler de temperatuur te veel van
het goede was. Om de eerste en tweede
plaats wist Daarle met 1-0 te zegevieren
over Denekamp 3. Derde werd Groenwit 7
dat Voorst 2 met 2-0 terugwees.
De uitreiking van de bekers geschiedde
door speaker Paul Eykelkamp, die met zijn
commissieleden W. Sloetjes en E. Plomp
de organisatie een strak en vlekkeloos ver-
loop gaf. De fairplaycup werd uitgereikt
aan Groenwit 7.

Veteranen-tournooi
Zondag werd de tournooi reeks vervolgd
met een voor veteranen. Gelachen werd er
toen koperen Ab Oplaat met zijn dito echt-
genote Nolda per speciaal samengevoegd
rijwiel de accomodatie naderde. Een disso-
nant was het toen een kwartier voor het be-
gin de ploeg van Angerlo zich afmeldde.
De aanvoerder kon niet genoeg spelers op
de been krijgen. In poule l werd de ploeg
van Winterswijk l en Keijenburgse Boys 2.
In poule 2 verwierf Pax alle te behalen zes
punten en werd Ruurlo 8 tweede.
In de finale-wedstrijden won Winterwijk
de eerste plaats; werd Pax tweede, terwijl
Ruurlo op de fiets naar huis ging met de
derde prijs. Keijenburgse Boys dan vierde.
Vorden 8 won deze dag de Fair-play cup.
Na afloop wederom de ceremonie-proto-
colair. Dank bracht de speaker namens
Ratti aan alle deelnemers, de schenkers
van de bekers, de EHBO, die gelukkig bei-

Mijt/iekte noodzaakt
tot vervoersvertwd
voor bijen
In Vorden zyn gevallen van miltziekte
geconstateerd. Om verdere besmetting
te voorkomen is vanaf 8 juni a.s. rond de
besmettingshaarden een gebied afge-
bakend waarnaar en van waaruit het
vervoer van bijen verboden is.
Het gebied wordt als volgt begrensd:
de gemeente Vorden ten oosten van de
lyn die gevormd wordt door de Henge-
loseweg, vanaf de gemeentegrens met
de gemeente Hengelo tot aan de T-split-

sing met de Dorpsstraat-Ruurloseweg,
de Stationsweg beginnend by dit
kruispunt tot aan de Burgemeester Gal-
leestraat, de Burgemeester Galleestraat
tot aan de Almenseweg tot aan de ge-
meentegrens met de gemeente Warns-

veld.

de dagen maar l enkele maal in actie be-
hoefde te komen en de tournooileiding.
A.s. weekend wordt de reeks tournooien
vervolgd met die voor elftallen 2e klas
GVB, terwijl zondag 13 juni door liefst 16
dames-elftallen zal worden gestreden om
de hoogste eer.

De Insectipen verjaagd
vliegen in heel het huis
Insecten blijven, ondanks hun nut in de na-
tuur, voor de mens een ware plaag. Veel fa-
brikanten hebben dan ook jarenlang ge-
zocht naar een efficiënt verdelginsmiddel.
Spuitbussen, geurdozen, zoemeiJies, lam-
pen en de al-oude kleefband. ^A
Maar al deze produkten hebbern^hun na-
delen. Ze produceren veelal een geur,
kleur of geluid, waarbij je je soms moetaf-
vragen ofhet middel niet ernstiger is dan de
kwaal. De Insectipen van Vapo^^Jaarten-
tegen is een uniek insecticio^Hy geen
geur, chemische gassen of dai^en ver-
spreidt. Zodat u deze insecticide met een
grust hart in de keuken of slaapkamer kan
gebruiken.

Met de Insectipen word een kleur- en geur-
loze streep getrokken op de plekjes in het
huis waar insecten zich graag ophouden.
Langs ramen, op lampen, langs plinten en
drempels. Een enkele aanraking met de
streep is voldoende om het insect te doden.
De streep behoudt zo'n twee weken zijn
kracht en de 400 meter insecticide die in
depen zit is voldoende om de gehele zomer
zonder insecten door te komen.

Wegpiraat aangehouden
Vrijdag j.1. reed de 18 jarige H. uit Vorden
met zéér hoge snelheid met zijn bromfiets
met passagier op de Zutphenseweg. En dat
ook nog zonder verlichting! De Rij kspolitie
zette een achtervolging in en bij aanhou-
ding bleek dat de bromfiets was opgevoerd.
H. kreeg een proces-verbaal wegens het rij-
den zonder licht, terwijl de bromfiets uit
het verkeer werd genomen voor technisch
onderzoek.

Diefstal inlandse eiken
Bij de Rijkspolitie is aangifte gedaan van
diefstal van 9 inlandse eiken bomen, welke
in november 1981 waren geplant op een
perceel aan de Riethuisweg. Door de re-
cherche is een onderzoek ingesteld.

Aanrijding Ruurloseweg
De heer H.L. uit Goor, komende uit de
richting Ruurlo wilde op de Ruurloseweg
een uitrit inslaan. Hij zag echter niet dat de
heer J.W. te B uit Aalten, komende uit de
richting Vorden, naderde. Een aanrijding
was het gevolg. Beide voertuigen liepen
schade op.

Reebok Schuttestraat
De vorige week aangetroffen reebok aan de
Schuttestraat blijkt toch te zijn aangere-
den. De heer A. uit Vorden kwam dit mel-
den bij de Rijkspolitie.

Resultaat preventieve
verkeersaktie
Tijdense de preventieve verkeersaktie, ge-
houden in de periode van 28 mei tot 4 juni
heeft de Rijkspolitie op diverse parkeerge-
legenheden in onze gemeente 270 motor-
voertuigen - voornamelijk personenauto's

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

- gecontroleerd. Hierbij kwam naar voren
dat ongeveer 15% van de gecontroleerde
wagens gladde banden hadden. 10%van de
onderzochte wagens kampten met defectie
ruitewissers. Ook ontbraken nogal eens de
voorgeschreven buitenspiegels. Zelfs deel
III 1982 ontbrak nog wel een enkele keer.
In de toekomst zal streng worden gecontro-
leerd en opgetreden.

Vissen zonder papieren
De heer B uit Terborg is door de Rijkspoli-
tie bekeurd wegens het vissen zonder vis-
kaart en visakte. Genoemde heer had zijn
dobber uitgeworpen in de Baakse Beek bij
de watermolen van 't Hackfort.

Aangifte
vermissing/vernieling
Op 7 juni is door de gemeente aangifte ge-
daan van vermissing c.q. vernieling van
een zitbank en afvalemmer, geplaatst aan
de Brandenborchseweg bij de brug over de
Veengoot. Een en ander is vorige week ge-
beurd. Getuigen worden verzocht zich met
de Rijkspolitie in verbinding te stellen.
Sporen wijzen uit dat de bank vermoede-
lijk is "gedropt" in de Veengoot.

"Is er geen...?"
Iemand vroeg me in de voorbije weekwen-
de: "Is er geen kerkdienst a.s. zondag 13 ju-
ni in de Dorpskerk?" Verbaasd-vragend
keek ik hem aan. "Het staat niet in het
Kerkblad", antwoordde hij. Natuurlijk is er
wel (zo is tenminste de planning) kerk-
dienst in de Vordense dorpskerk op a.s.
zondagmorgen en Ds. Veenendaal hoopt
de dienst te leiden. Ook in de Kapel de Wil-
denborch wordt op deze tweede zondag
van de maand, zondag 13 juni, dienst ge-
houden. De hoogbejaarde, nog zeer vitale
Ds. D.W.A. te Winkel uit Hengelo G.
hoopt daar de kerkdienst te leiden. Vele ja-
ren was de heer te Winkel hulpprediker te
Hengelo G. Velen in onze gemeente zullen
hem nog wel als zodanis kennen of gekend
hebben.

Johan, Joop en Leo
In de zondagavond-zang in de Hervormde
dorpskerk te Vorden op volgende week
zondagavond 20 juni hopen instrumentaal
mee te werken: Johan Boerstoel (klarinet),
zijn zoon Joop (trompet) en Leo van Zant-
voort (bas-klarinet). Ook het koor "Exel-
cior" werkt zingend mee aan deze geza-
menlijke zangdienst, volgende week zon-
dagavond 20 juni. Ook gasten/vacantie-
gangers zijn er uiteraard zeer welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H. Buist en H. Bargeman
J.L. Bakker en C. de Vlaming
OVERLEDEN: A. Bus, oud 69 jaar
E. Wijers, oud 84 jaar.

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 juni 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. D.W.A. te
Winkel, emeritus te Hengelo G.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. J.N. Nam-
mensma, Vaassen.
19.00 uur dhr. J. Versloot, Ede.

WEEKENDDIENSTEN HUISARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 juni dr. Sterrin-
ga, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende consulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 juni dr. Waringa,
tel. 1277. Tevens de komende week avond
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 juni W.F. Hac-
cou, Vorden. Telefoon 05752-1908.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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





Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

PETER

And ré Mooy
Wilma Mooy-ten Barge
Sandra
Linda

8 juni 1982
7251 ER Vorden
Julianalaan 24

Hartelijk dank aan allen, die
door hun felicitaties, bloemen
en kado's ons 25 jarig huwe-
lijk tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

JO EN BOB
NIJHUIS-BARENDSEN

Hartelijk dank voor de bloe-
men, kaarten, kado's en geluk-
wensen die wij ontvingen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest

MARINUS EN GERDA
BERENPAS

Warnsveld, Juni 1982
de „Scheurhorst"

Wij zeggen allen hartelijk dank
die ons 40-jarig huwelijksfeest
tot een blijde dag hebben ge-
maakt

H.J. BRINKS
J. BRINKS-v.WEIJ

B. v. Hackfortweg 34
7251 XD Vorden

Voor uw medeleven, dat mij en
mijn kinderen bereikte na het
overlijden van mijn lieve man
en in de dagen daarna, dank ik u
van harte.
Wij hebben uw belangstelling
als troostrijk ervaren

Johanna Hogendoorn-
Salemink

Damëlle
Sharon

Vorden, juni 1982
Mispelkampdijk 32

Te koop: g.o.h. Ford Escort
bouwjaar 197 3
H. Vliem.'Waarlerweg 2, Vor-
den
Tel. 05752-2369.

Perkplanten te koop
Zelledijk 12, Hengelo
Tel. 7318

Voor klachten over de bezor-
ging bladenman, uitsluitend
bellen, de bladenman.
G. Kramer, Ruurlo, Tel. 05735-
2532. Tijdens kantooruren.

Honing te koop.
H.J. Bargeman, Strodijk 4,
Vorden, tel. 1356

Warm hè
Kom vrijdagavond a.s. in de
Jeugdsoos afkoeling zoeken.
Jeugddisco van 19.00 tot
20.30 uur.

Te koop: boerderijtje met 45
are grond.
„Tolkamp", Deldensebroek-
weg 15, Vorden.
Inlichtingen: 05700-51323

Te koop: vierkante zwarthou-
ten tafel met glasplaat;
4 pits gasstel met onderplaat
2 stalen tuinstoelen met kus-
sens; 1 rotan stoeltje.
Te bevr. Staringstraat 9,
Tel. 2183

Te koop: z.g.a.n. electr. gras-
knipper (trimmer).
Leuverink, Tel. 2733
Burg. Galleestraat 4, Vorden.

Te koop: hooi of kuilgras bij
café Schoenaker, Kranenburg.

Vrijdagavond a.s. van 19.00
tot 20.30 uur

JEUGDDISCO
in de Jeugdsoos.

Te koop: Erres diepvrieskist
500 liter, ruim 2 jaar gebruikt.
Hoetinkhof 59, Vorden

Wegens overkompleet te
koop:

BOERENTOOGKAST
uit grootmoeders tijd.

1.30 breed, 2.10 hoog,
65 diep.

Sarinkkamp 23, Hengelo Gld.

DICKGOTINK
en

DINIEROËLING

kondigen hierbij hun huwelijk aan, dat vol-
trokken zal worden op donderdag 17 juni
1982 om 11.45 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.00 uur in de parochiekerk van St. Jan
de Doper te Keijenborg.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

Ons toekomstig adres is:
Nieuwstad 4, 7241 DN Lochem.

Dankbaar en blij hopen onze ouders, opa en oma

E. VAN RULLER
en

J.J. VAN RULLER-RUITERS

op 14 juni de dag te herdenken dat zij 50 jaar zijn ge-
trouwd.

leder die hen wil komen feliciteren is van harte welkom
op maandag 14 juni a.s. van 17.00 -18.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden (midden in het dorp, te-
genover de Hervormde Kerk).

Henk en Ada
Ester, Judith
Lieneke en Ids
Hanneke, Hilde, Jetske, Antke
Willemien en Frank
Vincent, Klaartje.

Beatrixlaan 28
7251 AN Vorden.

Op verzoek van onze ouders, willen wij ieder die hen een
attentie wil aanbieden vragen, het bedrag te bestem-
men voor het werelddiakonaat.
U kunt dit doen door middel van een hiervoor bestemde
bus in de receptiezaal of door te gireren op rek. no. 88
45 19 t.n.v. E. van Ruller - Vorden, met vermelding van
het doel.

Op woensdag 16 juni hoop ik samen met
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
mijn 85ste verjaardag te vieren

DERK HIETVELD

Hoekendaalseweg 1,
Vorden

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is
heengegaan, onze lieve vader en opa

ALBERT JAN JANSEN
weduwnaar van H.J. Norde

op de leeftijd van 79 jaar.

Namens kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
H.J. Jansen

Vorden, 5 juni 1982
"De Wen me"

Corr. adres:
Mevr. A. Meijerman-Jansen
Storm van 's-Gravesandestraat 15
7251 XE Vorden

De dienst van herdenking waarbij u wordt uitgenodigd
zal plaatsvinden donderdag 10 juni om 13.00 uur in het
rouwcentrum Het Jebbink 4 te Vorden, waarna de be-
grafenis om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaatste
Vorden zal plaats hebben.

Gelegenheid tot afscheidnemen 15 minuten voor aan-
vang van de dienst.

Condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum.

Na een kortstondige ziekte, is op de leefttijd van 79 ja-
ren overleden onze zwager

A.J. JANSEN
wed. n. van H.J. Norde

fam. D. Norde
A. Grendel-Norde
G. J. Vreeman-N orde
fam. J. Norde
J. Meijerman-Norde

Vorden, 5 juni 1982

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

U kunt ons feliciteren van 1 5.30 tot 17.00 <
uur in café Restaurant „de Boggelaar", Vor- |
denseweg 32, Warnsveld.

Jonge Bols
15,95

Qtroen Florijn
10,95

Aanbiedingen t/m 16 juni

Vmotheek SMTT
Dorpsstraat 10
Telefoon 1391

mepal... alleen voor

Toegegeven: Mepal servies is een be-
grip voor mensen, die er graag per tent
of caravan op uit trekken. Maar ook
voor wie thuisblijft is er prachtig Mepal-

servies in moderne kleuren en ontwerpen. Ook de Mepal voorraad-
dozen en andere praktische huishoudhulpen zijn mooi en duurzaam.
U vindt de hele Mepal-kollektie bij

Zutphenseweg 1 5 • Vorden • Tel. 05752-1261

Tegen uw vakmanschoenwinkelier
kan niemand tegen op!

Vrolijk en zonnig deze vlotte

TEENSLIPPER
met klein hakje en gevlochten
bandjes /

f25,-
SANDALET
slank, met sleehak, licht
als een veertje

f 35,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

'n stukje

vers van uw echte bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Ga je een baan zoeken,
haal dan dit gratis boekje
"leren solliciteren" bij de
Rabobank.

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vaderdag
kado bij L«GA

Mooie

BURO STANDAARD
+ gratis rol cellotape

f4,95

L9GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis informatie
* vrijblijvende prijsopgaaf
* gratis plaatsing

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

.Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.
Lessen in Opel Ascona.

KORTING

IMtëffflfi

Ruurloseweg 35
Vorden - Tel. 05752-1523

Winkel
Magazijn
Werkplaats
Kantoor



hellema
prince fourre
300 gram
van 1.75 voor

129
Punselie
stroopwafels
pak 18 stuks
van 1.98 voor

169
Aardbeien cups
per pak
van 1.25 voor

109
Calve
borrelnootjes
d/v. soorten
van 1.98 voor 179
Klinkhamer
groninger koek
sucade of gember
van 2.29 voor 1?*
Macaroni
zak 1 kilo
van 1.89 voor

169
Boog azijn
geel
fles 0.75 liter
van 1.19 voor 0*9
Pampers
draagpak:
maxiplus max
VS prijs 29?3
Rundergoulash
blik 400 gram
van 2.89 voor

Sunil
koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Lux afwas
400 gram
van 1.79 voor

Heineken b/ej
krat 24 pijpjes
VS prijs

Olvarit
babyvoeding
blauw per potje
Olvarit
babyvoeding
rood, per potje

Olvarit
kleutervoeding
oranje, per potje
Pittah
hondevoer
baal 5 kilo
van 11.45 voor
Nivea so/o/re,
vakantie-
pakket
van 17.95 voor

Soufle
bood-
schappen
tas
van 12.95 voor

Spotkoopje!
pannenlap
ruitmotief
2 stuks
slechts

O?*
Sunday
afvalbak
starlet
van 8.95 voor

Vlot en glad
strijkspray
nu 400 ml.
van 4.50 voor

3.98

geldig van 10/6 -12/6

Haas of rib
karbonade
500 gram

kilo nog
e/i

598

voordeligerwf [98

Barbeque
worstjes
100 gram

098
Kuiken-
bouten
heel kilo 6?8

Grove
braadworst
500 gram 4**
Maandag:
magere
Speklappen
heel kilo

Zure zult
150 gram

698

199
Dim
Hamburgers 6 halen en
slechts 4 oetalen...

Geldig van 10/6 • 12/6
Heerlijke sappige groene
Granny
smlths
3xy2klio

^f* ^^^*«^^475
Forse
Citroenen
8 stuks

199
Ja ff a Late
sinaasappelen
20 stuks

495
Nieuwe oogst, boterzachte
Sperzie-
boontfes
500 gram

Maandag-dinsdag-woensdag:
Nieuwe oogst
Bletjes
2 bossen
Rode
radijs
2 bossen

f95

i?*
998

Zware bos
Alstroemerla
In 3 kleuren
pracht boeket

jong
vers van 't mes
deie week
heel kilo 675
Rambol
peper-krulden
100 gram
van 2.20 voor

169
VLEESWAREN

Shoarma
rollade
100 gram

'» ito* w

048
Lever
gelardeerd of
ongelardeerd
15u gram

n98
Rauwe ham
100 gram 459
Katenspek
100 g ram

Nieuw! Johma kaas/
ananas- salade
100 gram

Johma
komkommer
sdlade
bakje 200 gram

249

Karaf13
sherry
2 liter
van 14.95 voor

Delaforce
port
3 types
van 11.95 voor

1Q95
Paradis!
grapefruit
cocktail
van 14.95 voor

Tijgerbrood
gratis gesn.
800 gram

12?s

fjtm
189

Krenten-
bollen
zak 6 stuks nu

209
Punt-
broodjes
zak 6 stuks

Vruchtenkwark
4 smaken
nu 2 bekers a
200 aram
van 7.98 voor

1?9

^
469

ijkplank-
overrrek
div. dessins
van 4.95 voor

Ontbütspek
Voor de laatste ma
zware Rode gerqmum
de ouderwetse
per stuk 2.95
4 stuks

Peper-
gehakt
100 g ra m

Houdbare
volle melk
1 literfles nuWoensdag:

Gehakt h.o.h.
heel kilo

Philips
gloeilampen
75 watt
van 1.49 voor Oostenrijkse

HanggeraniumHausmacher
leverworst

In rood en rose
per stuk 2.95
4 stuks
Inclusief
roodstenen
hangpot

stuk
Kopen
schotel
doos 6 stuks
van 15.95 voor

MARKTAfwasbak
rechthoekig
"Curver"
van 6.25 voor

VE ENENDAALSU IRMARKl EN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENIG GOOR VORDEN

S.U. koffie
vacuum-bonen

280 gram van 3.45 voor

Geldig van 10/6 • 16/6-'82



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 10 juni
44e jaargang n r 13

Goed nieuws voor
peutertjes en hun moeder
MILUPA PEUTERVOEDING
GEEFT SMAAK EN VARIATIE
IN DE PERIODE TUSSEN
FLESJE EN VASTE VOEDING
De tijd is voorbij dat moeders voor de voe-
ding van hun peuters in de leeftijd tussen
de 3 en 12 maanden konden kiezen uit
slechts één konstitutie met vrijwel gelijke
smaak en kleur. Want na l april is er ook
Milupa Peutervoeding. Gewoon te koop
bij de levensmiddelen-super. Voor de al-
leszins alledaagse prijs van a63 cent per ge-
middelde peutermaaltijd.
Milupa peutervoeding is een nieuw kon-
cept op rijstbasis met verse groenten en/of
fruit. Puur natuur met een herkenbare
smaak en kleur. Dat geeft een voedzame en
gezonde smaakvariatie voor peuters tussen

de 3 en 12 maanden. Voor die wat ouderen
kan moeder er zelf wat vlees aan toevoe-
gen. Door z'n droge granulaatvorm is Milu-
pa vrijwel onbeperkt houdbaar, het pakje
hoeft dus niet in één keer leeg. Het is uitste-
kend te proportioneren naar de behoefte
van ieder individueel peutertje. Dus hoe-
ven er nooit testantjes te worden wegge-
gooid, 'n schepje extra is zó gemaakt, 'n
kwestie van alleen wat gekookt water bij-
voegen. Een folder verstrekt méérgegeve-
na plus een komplete produkt-analyse.

Milupa peutervoeding is te koop in 6 sma-
ken, de samenstelling staat duidelijk op het
pak en daar smaakt het ook naar. Het be-
staat uit uitsluitend natuurlijke ingrediën-
ten zonder extra smaak of kleurmakers.
Puur natuur en dat proefje! het geeft bo-
vendien de smaakgewenning die de peu-
ters toch nodig hebben als ze straks met de
gewone pot gaan meeeten.

Avonturenpark
Hellendoorn

Bi'j ons in d'n Achterhook
Al was 't dan zondag haos te heite umme in 'n auto te zitt'n, a'j wat afe-
sprokken heb kö'j d'r soms neet onderuut. 't Was al wel un jaor eleen dat
de Huuzink's uut lesseldarp bi'j ons op vesite waarn ewes dus wodd'n 't
volgens de vrouw tied da'w 's weer opzochten, 'n Tillefoontjen veuraf was
genog umme te wetten of ze in huus waarn. Vandaor da'w zondagmiddag
in 't bruujkasjen d'r hen toer'n.

De boerderi'je van de Huuzink's lig daor midd'n tussen de weidens, neet
zo heel wiet van de lessel. Met zuk heit weer is 't daor nog wel aardug vol te
holl'n, 't is d'r iets frisser as hier in 'n zanderuggen Achterhook.

Naoda'w de.thee ophadd'n en mekare 't wichtugste femilieni'js verteld
hadd'n stell'n Willem Huuzink veur 'n ende langs de lessel te loop'n, de
vrouwluu vemaak zich wel met makare, "die lolt wel un ende weg", aldus
Willem.

't Was t'r bes uut te holl'n, langs 't water. Allene wazze wi'j d'r lange neet,
veural vissers waarn d'r volle. Maor jao, wat wi'j ok a'j 'n hengel net weer
uut meugt gooien nao de geslotten vistied. "Now, now, kiek daor 's, da's
ok gin slech schilderi'je". Willem wees nao de kop van un kribbe, dree
vrouwluu van zo'n duuzend wekke leien daor" "topless" bruun te bakk'n
"Ak mien dat zo bekieke bunnen wi'j te vroggeboorn". "Dat hoef i'j mien
neet te vertell'n", zei Willem. Wi'j waarn zo'n veerrug trad wieter too de
vrouwluu inens begonn'n te reern "Roep die koeien eens terug". Zo'n
stuk of vieftien pinken waarn un paar honderd meter achter ons an es-
mokst maor hadd'n opens belanstelling veur de dree vrouwluu gekregen.
"Oh, maak ow maor neet bange, zee doot niks", zei Willem. "Zee wilt ow
allene maor wat better bekiek'n. Uiers met une memme komp ze hier
neet alle dage tegen, da's wat ni'js veur eur".

"He'j ok nog wel 's hinder van 't volk wat hier zo in de weidens kump?"
"Ok nog wel's, veural at ze d'r met auto's in komp. Want i'j hebt t'r soms ei-
genwieze pranzen tussen heur. Veurug jaor ha'w un visser die zien auto
altied in de weie neerzett'n. Wi'j willen dat neet meer hemmen en heb um
dat toen's un keer ezeg. Hee belaovenons toen at 't neet meer zol ge-
beurn. Maor jaowel heur, de andere wekke zaoterdag ston e d'r weer. Too
maak'n Dark (da's Willem's zönne) zich goed lilluk, met un halve giertank
vol is e too nao de weie ereen en hefum oaver de auto la'ög espuit. De kearl
had 't dak ok nog los staon. Den he'w in ieder geval nooit weer ezeen. 'n
Anderen heb ze de auto al's un keer in un moddergat ezet. Too de kearl
weg wol ri'jen draaien e zich natuurlijk knetter vaste. Hee had t'r schien-
baor gin nootsie van wie um dat eflikt had want hee haal'n onze jonges d'r
bi'j die wieterop met de weie an't slepp'n waarn. Met hun goeien trekker
he'j zo'n auto zo weer op de haddugheid. En bli'j dat de kearl was, heeft
gaf de jonges de man twintug gulden. Zo zie'j maor, hier an 'n lessel volt
van alles te beleaven".
En wat dat betreft is 't daor neet anders as bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Zaterdag 15 mei heeft het publiek bezit ge-
nomen van de eerste Wild-water-baan van
Nederland. Deze sensationele atraktie met
aan het eind een val an 12 meter zal dan
operationeel zijn. Terwijl timmerlui en sta-
tenmakers de laatste hand legden aan het
geheel, werden door ingenieur en mon-
teurs van de Zuid-Duitse firma Mack die
de baan konsrueerden groen licht gegeven

voor de ingebruikname. Nadat de eerste
boot zijn "vrije val" had gemaakt werden de
bouwers door de direktie op champagne
getrakteerd.
BOUWTIJD
"Ons bouwschema is volledig haalbaar ge-
bleken", verteld Ben van den Berg (31), die
de hele bouw onder zijn beheer heeft ge-
had. "Omdat er veel polyester in de buiten-
lucht gebruikt moest worden konden we
helaas niet vóór Pasen gereed zijn omdat
daarvoor een temperatuur van minimaal
12 graden voor nodig is. In de winter is
evenwel beton gestort bij een temperatuur
van min 12 graden in doorwerk-tenten.
TWEE MEREN
Vol enthousiasme leiden de drie broers
Van den Berg ons rond op het project dat
totaal 4 miljoen gulden heeft opgeslokt.
"Wij hebben gebruik gemaakt van het
hoogteverschil in ons park en daarom een
meer op het lage deel bij de uitloop en het

station en een meer dat 8 meter hoger ligt
bij de grote vaargeul gekonstrueerd. Hier
zijn twee aparte watercirculaties die de
hoog tempo door de goot sturen. De totale
waterverplaatsing is 9 miljoen liter water
per uur hetgeen neerkomt op 2,5 kubike
meter water per seconde. Doordat het wa-
ter echter bij dit systeem met 2 meren min-
der hoog hoeft worden opgepompt werkt
dit energiebesparend".
ENERGIE
Broer Jan van de Berg (28) die de financiën
en personeelsplanning beheert fronst bij
deze uitspraak toch wel even de wenkbrau-
wen want hoewel van energiebesparing
sprake is neemt deze baan 200 kilowatt per
uur, hetgeen voor Avonturenpark Hellen-
doorn een verdubbeling van de energie-
kosten betekent. Ook wat grond betreft
neemt de baan veel ruimte, namenlijk
20.000 vierkante meter, met een vaarlengte
van 500 meter in beslag.

OFFICIËLE OPENING
Hoewel de bezoekers reeds nu van de baan
gebruik kunnen maken zal de officiële ope-
ning nog enkele weken op zich laten wach-
ten. De direktie prijst zich erg gelukkig dat
Mr. Pieter van Vollenhoven zich bereid
heeft verklaart op 23 juni deze openings-
handeling te verrichten. Niet in de laatste
plaats komt dat gunstig uit omdat intussen
nog extra aandacht aan de aankleding van
het gazon, bloemen en terassen kan' wor-
den besteed.

OPENINGSTIJDEN
Avonturenpark Hellendoorn is geopend
van 5 april t/m 15 september degelijk, 16
september tot de herfstvakantie in de wee-
kende, herfstvakantie t/m vrijdag dage-
lijks.
Bereikbaar dagelijks met dagtocht 38 van
de N.S. die U op de topdagen in het voor-
seizoen en van l juli tot 31 augustus zelfs
tot de poort van het park brengt en U daar 's
avonds weer ophaalt.

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

s

De Vordense dorpsbeek gezien van de Peppelbrug. In de verte het Komvonder. Deze foto
werd in 1910 gemaakt. In die tijd werd de beek nog gebruikt door Vordense huisvrouwen
voor het bleken van de was, daarna werd deze in de beek gespoeld. Sommige Vordenaren
hebben er moeite mee dat ook dit plekje gaat verdwijnen, er zijn boompjes geplant en er
komt een trapveldje.

Voormalig Caté Zwaantje aan de Deldensebroekweg 11, ten tijde van de foto be-
woond door de familie Seesink, daarna door Semmelink en nu woont er de fami-
lie Elsman. De Cafévergunning werd een vijftig jaar geleden verkocht en de
naam het Zwaantje bleef gehandhaafd bij het huidige café aan de Hengeloseweg.

Nieuws van het aktiecomité Ruurlo,
Barchem en Vorden helpen Polen
Dinsdag 11 mei kwam het totale Polen-comité, dus Ruurlo, Barchem en Vorden,
bijeen in de Sprankel te Ruurlo.

De heer van Langen gaf nog eens een totaal overzicht van alle kleding, schoeisel,
levensmiddelen en medicijnen die met het transport zijn verzonden naar Lwasin
en omgeving. Trots toonde de heer van Langen een document afgegeven door de
gemeente Lwasin als blijk van waardering voor de ontvangen hulpgoederen. De
chauffeurs van beide vrachtwagens ontvingen van de stad Lwasin een ere-me-
daille.

Evenals in Vorden, heeft de heer Snijders verslag gedaan van de reis. Deze men-
sen werden in Lwasin verwelkomd door een blij ontvangstcomité. Dit comité
was samengesteld uit alle lagen van dé bevolking. Van diverse kanten werd dank-
baarheid getoond en verzekerd dat de spullen hard nodig waren.

Het Polencomité had die avond graag een totale financiële verantwoording wil-
len geven. Dit was echter nog niet mogelijk omdat de restituties van de EG nog
niet bekend waren. Het betreft in ieder geval een bedrag van enkele duizenden
guldens. Er zal nu worden bekeken of tegen komende winter met onder andere
dit geld nogmaals een transport naar Lwasin kan worden verzonden. Van het Po-
lencomité hebben we vernomen dat er nog steeds geldelijke giften binnenko-
men en die zijn uiteraard van harte welkom!

Het kontakt tussen Lwasin, Ruurlo, Barchem en Vorden verloopt goed. In de
loop van de afgelopen maanden zijn ettelijke honderden kaarten en brieven bin-
nengekomen en dit zal nog wel even zo blijven. Een drukke tijd voor mevrouw
Renate te Fruchte die al het vertaalwerk op zich heeft genomen. Volledigheids-
halve willen we nogmaals haar adres vermelden: R. te Fruchte, Heemselerweg4,
Mariënvelde. Velen onderhouden nu een persoonlijk kontakt met de afzenders.-

Mensen die een pakje willen versturen zouden we willen adviseren nog even te
wachten tot het volgende transport naar Lwasin gereed wordt gemaakt of mee te
geven aan een transport dat in de buurt van Lwasin komt. Wellicht kan het aktie-
comité daarover inlichtingen verstrekken.
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TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

PAARDRIJDEN
Stoeterij de Hessenkamp, Vor-
den. Tel. 1737

Te koop: Dyane 6 confort '73,
i.pr.st.
Tel. 05752-2584

Honing te koop. Nieuwe oogst
Waarle
Hamsveldseweg 2, Vorden
Tel. 6865

Gereedschap voor hout, me-
taal, kunststof en de tuin.
Opbergkastjes, Rollykits en
gereedschapkisten. Werkban-
ken,
Lijmen en kitten.
Doe het Zelf centrum Harmsen
Vorden, Tel. 1486

IKMIil'Olli

wij staan
helemaal

achter
Rockport.
Het zijn

fabelachtig
sterke, stoere

schoenen.

Schoenen
l cikT«arcn

Reparatie

Nn.-uw.iad 14- Vorden Telcloon 05752-2.1H6

Uw banketbakker,
de gulle verwenner

van alle Vaders

Kersenvlaai
speciaal

Aardbeien of
gesorteerde
vruchtenvlaai

Moccataart
Hazelnoot-

schuimtaart
bonbons,

div. soorten

l Tel. 1750

J. WIEKART
Specialiteit:
Zwanenhalzen
Knopen laantjes

Rolgordijnen
Rolhorren
Hordeuren
Balastores
Lamellen zonwering
buiten zonwering
Doe het Zelf Centrum Harmsen
Vorden, tel. 1486

Vaderdag
sandalendag

Laat zo de zomer en
de vakantie maar komen.
Met deze prima sandaal

van kwaliteits-leder zult u erg
veel

genieten.

WULLJNK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Uw oude horloge is nog geld waard!
Bij ons tussen F 25.- en F 75.-

Speciaal voor vaderdag.
Tijdelijk tussen f25.- en F 75.- terug

voor uw oude horloge
Geef vader eens een extraatje...geef hem een nieuw horloge...

Misschien vindt u het in deze tijd een beetje te duur, daarom maken
we het voor u extra interessant door een aantrekkelijke inruilprijs
te geven voor uw oude horloge. U krijgt tijdelijk tussen F 25.- en

F 75.- terug voor uw oude horloge! Het maakt niet uit; met of zonder
barst, dames- of heren horloge, of ie tikt of niet, met of zonder
deukje U krijgt tijdelijk voor uw oude horloge een flink bedrag

terug bij aankoop van een nieuw SEIKO horloge!
Profiteer nu Maak snel een keuze uit onze grote Seiko kollektie en

verdien op een eenvoudige manier F 25.- tot F 75.- Vader zal er
beslist tevreden mee zijn

SEIKO
Precies dat tikje meer stijl.

Alleen de
Bondsspaarbank heeft zo'n

snelle salarisrekening.
Iedere bank kan u helpen aan een salaris- of bankgirorekening. Maar de ene

bankgirorekening is de andere niet. Neem 'm daarom bij de Bondsspaarbank.
Want dat is de enige bank waarbij ieder kantoor is aangesloten op een uitgekiend
computersysteem. En dat betekent 'n razendsnelle afwikkeling van al uw bankzaken. ^

Dus: Geen lange wachttijd

Wij zoeken een ervaren

Part-time naaister
voor veranderwerk van nieuwe kleding in ons ate-
lier.
Ervaring met confectie machines gewenst.

Werktijden zijn in overleg te regelen en het werk is
sterk seizoen gebonden.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

aan de balie. Snelle toezending
van rekeningoverzicht. Snelle ver-
werking en verstrekking van
informatie.

Daardoor kunnen we ook
automatische betalina^direkt
wijzigen. En dat alles^Reel zonder
kosten voor u.

Kortom, redenen genoeg
om zo snel mogelijk 'n bankgiro
rekening bij de Bondsspaarbank
te nemen. U krijgt dan ook nog die
handige opbergmap.

BONDSSPAARBANK

CHELIEKES
18JÏ72/1360/300 l EN/OF MW SCHE

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

GOEIEBANK
NDSSPAARBANK

75 gulden voor uw oude luchtbuks
bij aankoop van een van deze kwaliteits buksen

DIANA Mod. 25 Kal. 4,5 mm. 2,3 kg. _ - _
97 cm. Rail voor richtkijker, solide kwal. Z4Ur—

DIANA Mod. 27. Kal. 4,5 mm. 2,7 kg. -- -
106 cm. Met regelbare drukpunttrekker J l Ui~"

DIANA Mod. 35. Kal. 4,5 of 5,5. „_
3,1 kg. 112 cm. Krachtige precisie luchtbuks O Duf ~~

DIANA Mod. 45. Kal. 4,5 of 5,5. 3,6 ̂ mnr
116 cm. Extra kracht, voor grote afstand 4Z«Ir""

WEIHRAUCH HW35 .Kal .4,5 of 5,5
gew. 3,8 kg. lengte 115 cm. 1*70
Sterke afstandsbuks «J / Ur~~

WEIHRAUCH HW 80, Kal 4,5 of 5,5 .-« c

3,9 kg. Krachtigste luchtbuks ooit gemaakt Ö l Ut'

Inruil aktie geldt tot 1 juli 1982

Wapen- en sporthandel

Marten;
Zutphenseweg 9 - Vorden

GESLAAGD
of gewoon aan een nieuwe fiets toe?
Komt U dan eens onze enorme blinken-
de collectie fietsen bekijken en probe-
ren.
Tot ziens bij:

Twee wie Ie rbed rijf

KUYPERS
Tel. 1393

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

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

VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Te koop: Alle soorten Kool,
Prei, Selderie, en Peterselie
planten.
Bieslook pollen. Jonge ko-
nijnen, Kleurdwergjes en
Siameesjes, Caviaas.
D. Klein Geltink, Schutte
straat 1, Vorden.
Tel. 1498

Hebt U leuke spulletjes voorde
Pretty Markt?
Bel dan 2407 en het wordt elke
1 e zaterdag van de maand bij U
gehaald.

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

PEDICURE
Mevrouw G. Went i n k, Hane-
kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

A ummium

bwewen



Vaderdag
sandalendag

„Easy going sandal" zuiver juchtleer
met natuurgevormd voetbed.

Een weldaad voor uw
voeten!

Styled by Colly.
40-47

89,sl

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

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

Vraag inlichtingen

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

Voor vader een sportief geschenk

natuur en vakantie.
helderen scherp voor

voor een mooie zomer.
Shirts, schorts, zwembroeken.

Alles voor de

Tennissport.
Jacht- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg 9, Vorden

De V.V.D. afdeling Vorden
dankt de 1219 kiezers die op
2 juni 1982 bij de gemeente-
raadsverkiezingen hun stem
op de V.V.D. hebben uitge-
bracht en er voor hebben
gezorgd dat de V.V.D. ver-
sterkt in de raad terug keert.

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wü vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide &-^ kollektie.

Desiree
ucrlooingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemerjnk
•oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

l l

bij de vakman,
l't bij Welkoop
J&

o

"M$

Skil elektrische
heggeschaar type 532 H

Skil klopboor-
machine type
1565 H.
Voor het zware werk een
eerste klas klopboormachine
va n 650 Watt.
Met o.a.
- Vari-Tronic Extra schakelaar
- 2 mechanische snelheden
- Thermische overbelastings-

beveiliging
- Schakelaarvergrendeling
voor continu werk

- Dubbel geïsoleerd radio & TV
ontstoord ^**r*

Van 395,-voor 329"

Rahsol doppendoos
19-delig van 10 mm tot 32
mm. Compleet met ratel,
schuifgreep, verlengstukken
en cardanstuk.
Wel koopprijs

Gloria hobbyspuit
5 liter.
Voor het verspuiten van
gewasbeschermingsmiddelen.
Kunststof tank, compleet met
schouderriem, manometer en
veiligheidsventiel. Q^

Van 119,- voor ^/ / ."
Prijs incl. BTW

geldig t/m 7-7-82

Gemakkelijke bediening.
Dubbel snijdend, dubbel geïso-
leerd. Lekker licht 42 cm snij-
lengte.

Wel koopprijs

Valma Wash & Shine
Voor het beste auto-
onderhoud. 2 flessen
shampoo met speciale spons
voor ca. 40 wasbeurten.
wel koopprijs

Meinor
zwenksproeier
4 Standen instelbare zwenk-
sproeier. Gelijkmatige
verdeling van het water. Max.
sproeioppervlak 11 x 20 m.
Wel koopprijs

27.50

Labora
hobbyspade
Met stalen blad en
85 cm essen T-steel jjl
Wel koopprijs

38.80

Schaarvetspuit
Solide stalen constructie voor-
zien van blpkkeerinrichting,
stalen pijpje en hydraulische'
nippel. Inhoud 750 cc. Geschikt
voor alle soorten vetpatronen
en spuitvet. o ƒ*•
Weikoopprijs Zö.~

Hanning werkbankslijper
type WB-4
Met grove en fijne slijpsteen.
Steenbreedte 20/40 mm,
diameter 150 mm

--̂ 9.95

Plastic zeil
Voor onder uw tent of als""
bescherming van meubilair,
fietsen en tuinmeubelen.
Komt altijd van pas.

4 x 6 meter van
13.95 voor

5 x 8 meter
van 22.95 voor

11.95
19.95

Wel koopprijs

265.-

*m

Varios
lasapparatuur
Lasbenodigdheden zoals
elektroden, droogkasten, las-
tangen, lastrafo's verkrijgbaar
bij Welkoop. Altijd voorzien van
een goed advies.

WelkoopJiwaliteit war 'n lage prijs!y TT m ̂ ^ O ^^*

Skil graskant-
maaier type 537 H
200 watt.
Cazontrimmer met flauw
gebogen steel.
Voor optimaal grasmaaien
op de moeilijkste plaatsen.
Maaibreedte 225 mm. . f|
Van 169.-voor

129?0

Kenner
hondebrok 25 kg
De complete maaltijd voor
uw hond. Kenner is een
volledig en volwaardig
voedsel. Bevat de juiste
voedingsstoffen zoals
dierlijke en plantaardige
eiwitten, mineralen,
sporenelementen,
vitaminen.
Van 48,95 voor 4495

Valma
brandblusser
Om snel en goed te blussen
als het moet
Inhoud 1/2 liter. Voor boot,
auto, caravan of tent of
gewoon thuis. Compleet
met draagbeugel.
Van 19.25 voor

Prijzen incl. BTW geldig t/m 19-6-'82 14?s

Meer dan 150 winkels in Nederland. In uw regio:

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583doet z'n naam eer aan! f

Ga voor reparatie aan uw

GRASMAAIER
of aankoop van een nieuwe naar de
vakman.
Wij leveren U elk gewenst type. Inruil
mogelijk.

Tel. 1393

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwé en het onze

Café-Restaurant

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

Lood- en Zinkwerken
Gas- en waterleiding
Sanitaire installaties
Gasverwarming

Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorelen - Tel. 1656



Amateurronde
De Ronde van Vorden zal, parcours plan
Boonk, dit jaar een geheel ander program-
ma bieden dan voorgaande jaren. De orga-
niserende vereniging, R.T.V. Vierakker-
Wichmond, .heeft nu een volledig wieier-
programma opgesteld voor woensdag 16
juni. Er is een start van de nieuwelingen (l 5
en 16 jaar): daarna komen de liefhebbers
en beteranen aan de start en als sluitstuk
zullen de amateurs aan de start verschij-
nen.

In haar vijfjarig bestaan heeft de R.T.V.
zich ontwikkeld van een groep toerrijders
tot een actief gezelschap wedstrijdrijders.
Het ledental stijgt gestaag en de resultaten
in de wedstrijden, vooral bij de jeugd, zor-
gen voor een positieve en stimulerende
ontwikkeling om verder te gaan. Zodoende
heeft het bestuur van de wielervereniging,
die zelf ook actief zijn in het wedstrijdge-
beuren, zich er op toegelegd om in Vorden
een echte wielerdag te presenteren.
Vooral de voorzitter van de R.T.V. Jan Pie-
terse, heeft zich veel moeite gegeven voor
deze wielerronde, opdat het in Vorden op
16 juni een echt wielerfestijn zal worden.
Start nieuwelingen over een afstand van 40
kilometer. Enkele bekende renners die
voor deze categorie hebben ingeschreven
zijn: Ronny van Binsbergen, die onlangs
tweede is geworden bij het Gelders kam-
pioenschap, Gebert van Vrouwerff uit Zut-
phen: Wout Schaap uit Zutphen, een ren-
ner die zich de laatste weken constant bij
de eerste drie weet te plaatsen en voor de
R.T.V! uit komen Bert Verkerk uit Warns-
veld en Jeroen Brentveld uit Hengelo, die
op de Gelderdse kampioenschappen ze-
vende is geworden.

Start van liefhebbers/veteranen. Ruim
honderd renners zullen in deze categroei
van start gaan. Enkele kanshebbers voorde
eindoverwinning zijn o.a. Frans Havenaar,
winnaar ronde van Borculo, Nico Regter,
winnaar van vorig jaar en vanwege zijn leef-
tijd de nestor onderde deelnemers. Enkele
renners van de R.T.V! zoals Jan Pieterse en
Rudy Peters zullen ongetwijfeld proberen
de zege binnen de vereniging te houden.
Als hoofdschotel treden de amateurs aan
voor een afstand van 80 kilometer. Ook
voor deze categorie hebben zich veel ren-
ners laten inschrijven. Zodoende zal de
eerste amateurronde van Vorden een goe-
de bezetting krijgen, maar ook in kwalita-
tief opzicht is deze categorie goed verte-
genwoordigd. De bekendste amateurs die
in Vorden zullen starten zijn: Joop Rib-
bers, o.a. winnaar Hel van Mergelland:
Gerrit Möhlman, die bekend staat als de
criteriumspecialist: Frits Schür uit Didam
en Reinier Hassink uit Neede. De R.T.V.
zal vertegenwoordigd zijn door twee ama-
teurs: Wim Makkink en Gerrit Oldenhave.
Het parkoers voor deze ronde is gelegen in
plan Boonk.

Bondsspaarbank
introduceer unieke
spaarvorm
De Bondsspaarbanken Lochem Ruurlo,
aangesloten bij de Coöperatieve Vereni-
ging van Bondsspaarbanken introduceren
een unieke spaarvorm. Het unieke bestaat
uit de combinatie van onbeperkte opna-
me-vrijheid en een rentevergoedingsstel-
sel dat een zeer hoge rente-opbrengst mo-
gelijk maakt. De naam van deze spaarvorm
is: Patentrekening.
Eigenlijk bestaat deze Patentrekening uit
een serie van 4 rekeningen. De Patentbasis
en de Patent 1,2 en 3 rekeningen. Op al de-
ze rekeningen is het geld direkt opvraag-
baar. De rekeningen onderscheiden zich
door de aan te houden minimumsaldo en
rentevergoeding.
De rentevergoeding bestaat, behalve bij de
Patent-basis rekening, uit een basisrente
en een premie-rente. De rente- wordt half-
jaarlijks uitgekeerd zodat het effektieve
rendement hoger is dan het tarief. De ba-
sisrente wordt over het gehele kapitaal uit-
gekerd en de rentepremie van circa 50%
wordt uitgekeerd over de laagste saldo van
de halfjaarsperiode. Zo is op de hoogste pa-
tentrekening een rente-opbrengst moge-
lijk van 8%. Bijzonder is ook dat de rente ter

' beschikking komt op l juli en l december,
juist vóór de duurdere maanden.
Geen enkele spaarvorm geeft een zo hoge
rente zonder enige opnamebeperking en
rente-boete. De Bondsspaarbanken ver-
wachten dat deze spaarvorm een groot suk-
ses zal worden. De consumente hecht im-
mers in toenemende mate waarde aan een
hoge-opbrengst in combinatie met volledi-
ge vrijheid van beschikken over het spaar-
geld.

Veel deelnemers
fietsvierdaagse V.R.T.C.
De Avondfietsvierdaagse die de Vordense
Rijwiel V.R.T.C. organiseerde si een suc-
ces geworden. In totaal namen ruim 400
personen aan deze rit deel, waarbij Admi-
nistratiekantoor Vorden met 18 personen
de grootste deelnemende ploeg op de been
bracht. De deelnemers werd een interes-
sant traject voorgeschoteld. Onderweg kon
van veel natuurschoon worden genoten.
Start en finish waren bij café het Zwaantje
aan de Hengeloseweg. Na afloop ontving
iedere deelnemer(ster) een herinnerings-
medaille. Het was voor het derde achte-
reenvolgende jaar dat V.R.T.C. deze fiets-
vierdaagse organiseerde.

Wat heeft de huisvrouw die week-in, week-uft
de Prijs-slag in de gaten blijft houden?

Göbber
extra jam
confiture,
pot
450 gram,
aardbeien,
kersen,
abrlkozen
of ananas

Keukendoek,
formaat
50x50 cm.

Sunland
tomatensap,
llterpak

Palmolive
toiletzeep,
3 stuken
a 90 gram

wasverzach-
ter, flacon
4 liter

Blikje frisdrank,
0,33 liter, diverse smaken
Bavaria bier, „
blikje, 0,33 liter 53
Doperwten zeer fijn, .n
heel blik, Vrij Produkt 14»
Wortelen extra fijn, 4ft
pot 0,72 liter _ l

149
Unox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram
Rose zalm,
hele moot, blikje 220 gram
Mosselen in zuur,
potje 200 gram

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

Karnemelk,
literpak
Magere yoghurt,
literpak .
Volle melk,
literpak, minimumprijs

108
99

122

Winzerdank, t AAA
fles 0,7 liter, llllkll
'n witte Duitse wijn _ 3 voor l UU"

Graf Schaumburg, Iftftfl
fles 0,7 liter 5 voor l UUU

Keiler Geister, 1 AAA
fles 0,7 liter 3 voor l UUU

Licbfraumilch, 4QQ
fles 0,7 liter luw

Bcrcich Nierstein, 4AQ
fles 0,7 liter luw

Cazador sherry, Z7A
medium dry, fles 0,67 liter _ (II u

4QQ
"v v

Bordeaux Blanc,
démi-sec, fles 0,7 liter

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 12 juni a.s.

Varkenslappen,
mals, mager, kilo
Varkensrollade,
mager, kilo

995

Kuikenvleugeltjes,
kilo

12,95
_395

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 12 juni a.s.

Tomaten,
Hollandse, export kwaliteit, kilo
Perssinaasappelen, 0„
18 stuks _ ü99
Grote bloemkool,
per stuk
Komkommer,
Hollandse, per stuk

149
69

Frisdranken,
hele liter, sinas, citroen,
ola of jewel __
Califbrnia soep,
4-bordenblik, groente, kip
of tomaat
Honig Brinta,
pak 500 gram _
Boterhamkorrels,
licht of donker, zak 300 gram _
Karaat tafelmargarine,
kuip 500 gram
Magere chocolademelk,
houdbaar, literflacon
Magere vanille vla,
houdbaar, literpak
Remia fritesaus,
emmer 0,6 liter
Cocosmacronen,
pakGstuks
Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks
Smith's chips,
zak 120 gram, paprika of naturel
Campina vanille ijs,
literbak

79

59
159
129
85
79
99

199
179
189
99

179

Stationsplein 31. Zutphen
l PRIJS-SLAG

Nieuwstad 5, Vorden

Dammen
Het Vordense juniorenelftal heeft in Arn-
hem de 3e plaats bereikt bij de Geldersche
Kampioenschappen. Afgelopen zaterdag
werd eerst Huissen opgerold met de klin-
kende cijfers 8-0, en daarna wer met 4-4 ge-
lijkgespeeld tegen Harderwijk. Hier won
Wieger Wesselink van Egbert van Hattem,
maar niet na dat hij een eenvoudige kombi-
natie met schijfverlies toeliet. Gelukkig
schrok van Hattem zo dat hij zelf in een
damkombinatie liep, waarna Wesselink als
nog de punten kon laten opschrijven.
De eindstand bij de junioren: l. DVB Doe-
tinchem; 2. DCH Harderwijk; 3. DCV Vor-
den; 4. DCL Lent en BDV Bennekom; 6.
DV Huissen.
De aspiranten kwamen niet verder als een
gedeelde 4e plaats met DV Huissen. Tegen
BDSV Barneveld werd met 2-6 verloren,
en DV HuiSsen kwam tegen Vorden weg

met een 4-4 gelijkspel. De eindstand bij de
aspiranten: 1. BDSV Barneveld, 2. DVD
Doetinchem, 3. Slagvaardig Wamel, 4.
DCV Vorden en DV Huissen.
Bij de junioren was het Wieger Wesselink
met de beste skore, namelijk 9 punten uit 5
wedstrijden. Johan Krajenbrink behaalde
8 punten, Bennie Hiddink 6 en Gerco
Brummelman 2 punten.
Jürgen Slütter is bij de aspiranten de beste
Vordense speler. Hij behaalde 3 punten uit
2 wedstrijden. Henk Hoekman en Patrick
Eckringa behaalden ook nog een redelijke
score met 2 uit 2.
Bij de jeugd werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: groep 1. R. Slütter - M. van
Burk 0-2: A. Sloetjes - N. de Klerk 0-2: M.
Boersbroek - J. Slütter 0-2: J. Kuin - G.
Brummelman 0-2: M. van Burk - M. Boers-
broek 1-1: A. Sloetjes -J. SlütterO-2. Groep
2: G. Brinkman - E. te Velthuis 1-1.

Orienteringsrit
"De Graafschapqjders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag 13
juni een zomerrit. De orienteringsrit voor
toerrijders en een A en B klasse. De rit die
is uitgezet door de heren H.B.J. Horsting
en B. Regeling heeft een lengte van 45 kilo.-
meter. De start is 's middags bij café
Schoenaker.

"De Snoekbaars"
Aan de Ie onderlinge wedstrijd van de hen-
gelaarsvereniging "de Snoekbaars" namen
45 leden deel. De vangst viel mee en be-
droeg 1393 centimeter. De eerste plaats
was voor W. Vreeman met 166 centimeter;

2. DJ. Wuestenenk 164 cm; 3. A. Jansen
162 cm; 4. H.J. Maalderink 86 cm; 5. A.
Golstein 80 cm; 6. H. Golstein 72 cm; 7. A.
Vruggink 72 cm; 8. |. Wentink 72 cm.

Clubcross
"De Graafschaprijders"
Jan Koop is er in geslaagd om in de klasse
250 cc en hoger de eerste clubcross van "De
Graafschaprijders" te winnen; 2. Tonny
Harmsen; 3. Joh. Bijenhof; 4. Waatze
Veenstra; 5. Gerrit Hoftijzer.
Klasse 125 cc: 1. Gerrit Bosch; 2. Wim
Zweverink; 3. Hans Bosch; 4. Marcel Bul-
ten; 5. Jan Harkink.
Klasse jeugd 50-125 cc: 1. Frank Arendsen;
2. Tjeerd Stapelbroek; 3. Hans Berendsen;
4. Rob Groot Tjooitink; 5. Adri van Ark.

Eerste prys
Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft met veel
succes deelgenomen aan een zangcon-
cours georganiseerd door het gemengd
koor "Euterpe" uit Ermelo. Het Vordens
Dameskoor dat uitkwam in de eerste afde-
ling zong als verplicht nummer"Salrumfac
Regum" van Sachini en als vrij nummer
"Adoramus" van Di Lassa. Voor het eerste
nummer gaf de j ury 167 punten en voor het
tweede 165 punten. In totaal 332 punten,
hetgeen de eerste prijs opleverde.
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Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
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. Be-
langrijk is evenwer dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de V.L.C, "de Graafschap" B. A. Sta-

tionstraat 14 te Ruurlo, voor het veran-
deren van een woonhuis aan de Juliana-
laan 25 te Vorden

2. Aan de heer T. Krook, het Vogelbosje 8
te Vorden, voor het vergroten van de ga-
rage/berging aldaar.

3. Aan de heer L.A.M. Wolsink, P. van Vol-
lenhovenlaan 2 te Vorden, voor het ver-
groten van het woonhuis aldaar.

4. Aan mevrouw J.J. Brouwer-Postuma,
Schuttestraat 34 te Vorden, voor het ge-
heel herbouwen c.q. vernieuwen van
een varkensschuur aldaar.

Weergave van de folder "beroep tegen de
overheidsbeschikkingen" van het Ministerie
van Justitie
Bij de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State is het mogelijk beroep aan te te-
kenen tegen een overheidsbeschikking,
dat wil zeggen een besluit van een admini-
stratief orgaan van de overheid, waarbij
een burger rechtstreeks in zijn belang isge-
troffen. Die burger kunt u zijn, en daarom
de volgende inlichtingen over de regelin-
gen in de Wet Arob (afkorting voorde Wet
administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen).
Wat u precies moet doen om in beroep te
komen bij de Afdeling rechtspraak staat
verderop onder: "Beroep op de Afdeling
rechtspraak" en "Het beroepschrift". Het is
wel goed als u eerst even leest of u wel
(meteen) in beroep bij de Raad van State
kunt komen, en of u niet een bezwaar-
schrift moet indienen bij bijvoorbeeld de
gemeente.
Welke /ijn de administratieve overheidsor-
ganen, die een besluit kunnen nemen waar-
tegen u in beroep kunt komen. Wat voor soort
besluiten /ijn dat. Hoe liggen de mogehjkhe-
den van een beroep. Hoe is de gang van zaken
als u in beroep gaat. Waar kunt u meer of na-
dere inlichtingen krijgen.

Administratief orgaan van de overheid
In de Wet Arob gaat het om:
organen van de centrale overheid, zoals het
in de wet heet: rijksorganen, zoals een mi-
nister, een inspecteur of een andere
rijksambtenaar die beschikkingen geeft;

provinciale organen, zoals gedeputeerde
staten, de commissaris van de Koningin, en
soms ambtenaren;

gemeentelijke organen, zoals burgemees-
ter en wethouders, de burgemeester, en
soms ambtenaren;

organen ingesteld hij z.g. gemeenschappelij-
ke regelingen, bijvoorbeeld een orgaan van
een recreatieschap.

Bepaalde organen zijn met zoveel woorden
uitgezonderd in de Wet Arob, zoals de Ka-
mers van de Staten-Generaal, de stembu-
reaus, organen met rechtspraak belast (bij-
voorbeeld rechtbanken, raden van be-
roep), organen van openbare lichamen
voor beroep en bedrijf (bijvoorbeeld van
produktschap en bedrijfschap).
Tegen beschikkingen van die organen dan
dus geen beroep worden ingesteld op
grond van de Wet Arob.

Beschikkingen, wat /ijn dat voor besluiten
Wanneer een administratief orgaan van de
overheid een besluit neemt waarbij aan
een bepaalde persoon, onderneming of ve-
reniging een recht wordt toegekend of ge-
weigerd, bijvoorbeeld een besluit waarbij
een vergunning of toestemming wordt ver-
leend of geweigerd, dan is dat in veel geval-
len een beschikking als in de Wet Arob be-
doeld.
In de wet zijn met een beschikking gelijk-
gesteld een weigering om een gevraagde
beschikking te-geven om het onredelijk-
lang uitblijven van een beschikking.
Een besluit waarbij een algemeen verbin-
dende regeling wordt vastgesteld, zoals een
gemeentelijke of provinciale verordening^
of een wet, is geen beschikking. Ook zijn
bepaalde categorieën van beschikkingen
in de Wet Arob uitgezonderd. Bijvoor-
beeld: beslissingen die zijn genomen door
de Kroon op een ingesteld beroep, benoe-
mingen, examenuitslagen, beslissingen in
belastingzaken. Er is verder een bijlage bij

de wet, waarin bepaalde wetten zijn uit-
gesloten. Beschikkingen op grond van die
wetten vallen dus ook niet onder de Wet
Arob. Als u twijfelt, vraagt u dan eerst in-
lichtingen (zie slot van vouwblad).

Wanneer is de Wet Arob voor u van betekenis
De Wet Arob opent de mogelijkheid be-
roep in te stellen tegen een beschikking,
wanneer u daardoor "rechtstreeks" in uw
belang getroffen bent. Dat betekent:
Als u kunt aangeven dat de beschikking zo-
danig tegen (één van) uw belangen ingaat
dat van schade zou kunnen worden gespro-
ken, dan kan de Wet Arob misschien voor u
van betekenis zijn. Het gaat daarbij niet al-
leen om financiële schade. Het kan immers
ook zijn, dat u schade lijdt die niet in geld is
uit te drukken.
VOORBEELD:
U wilt in uw woonhuis ijs of iets dergelijks
(vis of dranken om "mee te nemen") gaan
verkopen. U vraagt daar toestemming
voor. Die wordt u geweigerd. Het i's duide-
lijk dat u dan van oordeel zult zijn dat u
"rechtstreeks in uw belang bent getroffen".
Het kan ook zijn dat de toestemming (mo-
gelijk een vergunning) wel is verleend,
maar onder voorwaarden die u, naar uw
oordeel, teveel op kosten zouden jagen.
Ook dan zult u zich "rechtstreeks in uw
belang getroffen" achten.
Wanneer de toestemming wel aan u is ver-
leend en u kunt zich ook met de gestelde
voorwaarden verenigen, dan zult u geen
bezwaar hebben tegen de beschikking
waarbij die toestemming is verleend, maar
uw buren mogelijk wel. Zij vrezen bijvoor-
beeld voor lawaai, voor vervuiling van de
omgeving door weggegooide verpakkin-
gen, voor stank. Ook al is dat bezwaar niet
zo ernstig dat bijvoorbeeld daling van de
waarde van het eigen huis door de buren
kan worden aangetoond, dan toch kan er
sprake van zijn "rechtstreeks in hun belang
zijn getroffen".

Let op! Als u zelf van oordeel bent dat u
rechtstreeks in uw belang bent getroffen of
uw buren hebben bezwaren, dan betekent
dat nog niet dat de overheid een andere be-
schikking had moeten geven. De overheid
heeft niet alleen met uw belang te rekenen.
Het betekent alleen, dat de Wet Arob mis-
schien voor u of uw buren van betekenis
kan zijn.

Beroepsmogelijkheden
Het kan zijn, dat er een andere mogelijk-
heid dan volgens de Wet Arob bestaat om
te trachten een beschikking gewijzigd of in-
getrokken te krijgen. Vele wetten en veror-
deningen hebben namelijk een afzonder-
lijke regeling van beroep. Als er zo'n moge-
lij kheid bestaat ten aanzien van de beschik-
king waartegen u bezwaar wilt maken, dan
moet u daarvan (eerst) gebruik maken.

Zulke andere beroepsmogelijkheden zijn
bijvoorbeeld:
een beroep op de gemeenteraad of een ge-
meentelijke commissie tegen bijvoorbeeld
een beschikking van het college van burge-
meesters en wethouders;

een beroep op burgemeesters en wethouders
tegen de beschikking van een ambtenaar;

een beroep op het college van gedeputeerde
staten tegen een beschikking van een
gemeentelijk of provinciaal orgaaan of van
een provinciaal ambtenaar.

beroep op de minister.

Krijgt u op een dergelijk beroep een be-
schikking waardoor u zich nog steeds of
weer op andere wijze rechtstreeks in uw be-
lang getroffen acht, dan kan daarvoor de
Wet Arob wellicht voor u van betekenis
zijn.

Beroepsmogelijkheden via de Wet Arob:
Het instellen van beroep tegen een be-
schikking waardoor u zicht rechtstreeks in
uw belang getroffen acht bij de
Afdeling rechtspraak van de Raad van Sta-
te, of het indienen van een bezwaarschrift
bij het orgaan dat de beschikking, waar-
door u zich rechtstreeks in uw belang ge-
troffen acht, heeft gegeven.
De regeling is verschillend voor beschik-
kingen van rijksorganen enerzijds en voor
beschikkingen van b.v. provinciale of ge-
meentelijke organen anderzijds.
Acht u zich rechtstreeks in uw belang ge-
troffen door een beschikking van een rijk-
sorgaan en wilt u proberen de beschikking
vernietigd of veranderd te krijgen, dan kunt
u in het algemeen beroep instellen bij de
Afdeling rechtspraak van de Raad van Sta-
te. Maaralleen als ergeen andere mogelijk-
heid is om dat doel te bereiken (zie "andere
beroepsmogelijkheden")
Gaat het om een beschikking van bijv. een
provinciaal of gemeentelijk orgaan, dan
moet in het algemeen begonnen worden
met het indienen van een bezwaarschrift
bij het orgaan dat de beschikking heeft ge-

geven. Als u een beschikking krijgt, zal er
vaak iets bijstaan overhel indienen van een
bezwaarschrift tegen de beschikking of het
instellen van beroep.

Beroep op de Afdeling rechtspraak
De procedure begint met de indiening van
een beroepschrift, dat moet worden inge-
diend binnen dertig dagen na, algemeen
gezegd, de datum van verzending van de
beschikking, waartegen u in beroep komt.
Het adres van de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State is Binnenhof l, 2513 AA
's-Gravenhage.
U wordt verder in de procedure "apellant"
genoemd. De apellant kan zich laten bij-
staan door een advocaat of iemand anders
maar dat hoeft niet. Wilt u de bijstand van
een advocaat, maar kunt u de kosten daar-
van niet dragen, dan kunt u het Bureau
voor Rechtshulp vragen om toevoeging
van een advocaat. Hoe u dat kunt doen
vindt u in een vouwblad "Kosteloze
Rechtsbijstand" dat u onder meer kunt
krijgen bij het Stafbureau Voorlichting van
het Ministerie van Justitie, tel. 070-706850.

Het beroepschrift
In het beroepschrift moet staan:
uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het "be-
zwaar", dus de reden waarom u zich recht-
streeks in uw belang getroffen acht door de
beschikking. Bij het beroepschrift voegt u
zo mogelijk de beschikking waar het over
gaat, of een fotocopie ervan. Kan dat bes-
list niet, vermeldt dan in het beroepschrift
precies de datum en het nummer van de
beschikking; verder het onderwerp, en het
orgaan dat de beschikking heeft gegeven.
U betaald bij de indiening van het beroep-
schrift bij de Afdeling rechtspraak f85,- op
giro 507590, ten name van de griffie van
de Raad van State. Er is sprake van dat dit
bedrag wordt verhoogd tot f85,-. Dat ge ld
krijgt u teri^Ws de beroepszaak gunstig
voor u afioo^Bent u in het geheel niet in
staat dit bedrag te betalen, dan kunt u bij de
gemeentesecretarie een verklaring van Üe
burgemeester daarover vragen en die bij
het beroepschrift voegen. U kunt in be-
paalde gevi^fckdan vrijstelling van beta-
ling krijgen^^
Over hetgeen u in deze procedure verder
mag of moet doen ontvangt u bericht van
de Afdeling. Daarbij kan zich het geval
voordoen, dat de voorzitter van de Afde-
ling rechtspraak uw beroepschrift eerst aan
de betrokken minister toezendt met het
verzoek uw beroep als bezwaarschrift te
behandelen. Willigt de minister dit ver-
zoek van de voorzitter in, dan wordt u in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord
waarna u een beslissing krijgt. Kunt u zich
met die beslissing niet verenigen, dan kunt
u daartegen alsnog binnen 30 dagen be-
roep bij de Afdeling instellen. Ziet de mini-
ster geen aanleiding voor een behandeling
als bezwaarschrift, dan neemt de Afdeling
rechtspraak uw beroepschrift meteen weer
in behandeling.
Aan het eind van de procedure volgt als re-
gel de mondelinge behandeling in een
openbare zitting van een Kamer van de Af-
deling. U als apellant en het orgaan dat de
aangevochten beschikking gaf, worden op
die zitting in de gelegenheid gesteld het ei-
gen standpunt toe te lichten. Ook kunnen
getuigen en/of deskundigen worden ge-
hoord.

Het onderzoek en de uitspraak
De Afdeling rechtspraak van de Raad van
State, de rechter dus, gaat na of de beschik-
king al dan niet rechtmatig is. Onderzocht
wordt:
of de beschikking wellicht in strijd is met
een algemeen verbindend voorschrift
(bijv. met een wet of verordening);
of het administratieve orgaan bij het geven
van de beschikking zijn bevoegdheid niet
voor een ander doel heeft gebruikt dan
waarvoor die bevoegdheid aan dat orgaan
is gegeven.
of het administratieve orgaan bij de afwe-
ging van alle belangen in redelijkheid tot
de beschikking heeft kunnen komen;
of het administratieve orgaan heeft be-
schikt in overeenstemming met een in het
algemeen rechtsbewustzijn levend begin-
sel van behoorlijk bestuur(b.v. of het in
precies gelijke gevallen gelijke beschikkin-
gen heeft gegeven).

Dit zijn de vier zogenaamde "b<eroepsgron-
den". Acht de Afdeling rechtspraak van de-
ze beroepsgronden geschonden, dan
wordt het beroep verworpen, zoals dat
heet.
Dit betekent, dat de rechter van oordeel is
dat er geen reden is de aangevochten bes-
lissing te vernietigen, zodat deze dan in
stand blijft. Heeft het administratieve or-
gaan naar het oordeel van de rechter wél in
strijd met één van de hiervoor genoemde
beroepsgronden gehandeld bij het geven
van de beschikking, dan wordt de beschik-
king geheel of gedeeltelijk vernietigd. Uit
de uitspraak kan voor het orgaan de op-

dracht voortvloeien om een nieuwe, an-
dersluidende, beschikking te geven. Als u
erom vraagt en daar ook aanleiding toe is,
kan het zijn dat u in een geval waarin de
rechter vernietiging uitspreekt, ook scha-
devergoeding krijgt.

Bezwaarschrift
Zoals al is gezegd kunt u in het al-
gemeen, als u zich rechtstreeks in uw be-
lang getroffen acht door een beschikking
van een niet tot de centrale overheid beho-
rend orgaan, dus bijv. een provinciaal of ge-
meentelijk orgaan, daartegen niet direct
beroep aantekenen bij de Afdeling recht-
spraak. Eerst moet een bezwaarschrift wor-
den ingediend bij het orgaan dat de be-
schikking heeft gegeven.
Ook dat bezwaarschrift moet ingediend
worden binnen dertig dagen na, algemeen
gezegd, de datum van verzending van de
beschikking waardoor u zich rechtstreeks
in uw belang getroffen acht. De indiening
is vrij van kosten. U als indiener van het be-
zwaarschrift moet in de gelegenheid wor-
den gesteld uw bezwaarschrift nader toe te
lichten, of- met de woorden van de wet - te
worden gehoord door of namens dat or-
gaan of door een commissie, ingesteld voor
de behandeling van bezwaarschriften.
Ten slotte geeft het orgaan een beslissing
op het bezwaarschrift. Bent u van oordeel,
dat u door de beslissing op het bezwaar-
schrift nog steeds of misschien op andere
wijze rechtstreeks in uw belang bent ge-
troffen dan kunt u tegen die beschikking
vervolgens beroep instellen bij de Afde-
ling rechtspraak van de Raad van Saté, op
de wijze zoals hiervoor is aangegeven.

Schorsing van de beschikking. Voorlopige
voorziening.
Wanneer u tegen een bepaalde beschik-
king een beroepschrift bij de Afdeling
rechtspraak of een bezwaarschrift bij het
orgaan heeft ingediend, kunt u tevens aan
de voorzitter van de Afdeling rechtspraak
vragen, de aangevochten beschikking te
schorsen in afwachting van de beslissing op
het beroep of op het bezwaarschrift. Wordt
het verzoek om schorsing ingewilligd, dan
werkt de beschikking niet zolang nog niet
op het beroepschrift of het bezwaarschrift
is beslist. Ook kunt u een z.g. voorlopige
voorziening vragen, d.i. een sn^ftle rege-
ling voor de tijd die verloopt u^V het be-
roep of het bezwaarschrift is Wslist. De
voorzitter gaat alleen tot deze maatregelen
over als hij van oordeel is, dat u onevenre-
dig in uw belang zou wordens t ro f f en
wanneer de beschikking
zou werken.
Natuurlijk weegt de voorzitter het belang
van u die de schorsing of de voorlopige
voorziening vraagt, aftegen het belang dat
ermee is gediend dat de beschikking direct
gaat werken.

Inlichtingen
Als u een beschikking krijgt, zal er zoals
reeds is gezegd, veelal iets bijstaan over het
indienen van een bezwaarschrift tegen die
beschikking of het instellen van beroep
daartegen. Als de mededeling voor u niet
duidelijk is, of als er geen mededeling be-
staat, doet u het beste inlichtingen in te
winnen ter secretarie, afdeling I, ook kunt u
terecht bij een advocaat, uw vakbond, een
rechtswinkel of het Bureau voor rechts-
hulp.
Als u inlichtingen wilt hebben, moet u dat
wel snel doen, anders verloopt uw beroep-
stermijn (de dertig dagen waarover is ge-
sproken). Is u gedurende de procedure iets
niet helemaal duidelijk, dan kunt u ook in-
lichtingen krijgen bij de griffie van de Afde-
ling rechtspraak.

Tenslotte maken wij u er op attent dat de
gemeente Vorden één van de beschikkin-
gen waartegen beroep mogelijk is, te weten
de verleende bouwvergunningen, weke-
lijks publiceert in Contact onder de ru-
briek „Gemeentenieuws".
Daarnaast ligt wekelijks ter secretarie en in
de openbare bibliotheek de besluitenlijst
van het college van Burgemeester en we-
houders ter inzage. Tegen veel van die be-
slissingen is ook beroep mogelijk. Mocht
u in een specifiek geval beroep willen in-
stellen en twijfels hebben over de moge-
lijkheden daartoe dan kunt u daarover in-
lichtingen verkrijgen ter secretarie afdeling
I.

Vordens Tennis Park
Het tweede mixed zaterdagteam van Vor-
dens Tennis Park trad in Eibergen aan te-
gen Mallumse Molen. De winnaar zou pro-
moveren naar de vijfde klas. Tiny Hompe
kwam snel tot winst. Ondertussen leverde
Hans Chevalking, invaller voor Frans
Hompe, een gelijkopgaande strijd. Beide
sets gingen echter net verloren, zodat de
stand 1-1 was. De mixed van Tonny van
Houte en Jan Krooi liep minder goed. Het
werd een nederlaag. De dames dubbel
kwamen wel tot winst, waardoor de strijd
tussen de herendubbels van beide teams
de beslissing moest brengen. De heren ver-
loren echter zodat MaJlumse Molen, dank-
zij een 3-2 zege promoveerden. Het Vor-
dense team mag het volgend jaar nog een
keertje overdoen in de zesde klas.

Ontmoetingsdag
Wildenborch
Overgenomen uit de Wildenborcher

Wildenbarcher en old Wildenbarchers at-
tentie.

In het veurige blaadjen he'j natuurl i jk wel
zeen staon da'j op 17 juni naordenWilden-
barch mot gaon en u dit toch veural neet te
vergetten wille wie'j in dit blaadjen nog een
stuksken zetten. Op 17 juni kommen wie'j
in de kapel bie'j mekare en verwacht der
daor natuurlijk "een grote schare mensen
die vrogger in de Wildenbarch hebt 'e-
woond en altied nog eur belangstelling
toont. Daor is dan gelegenheid um 's over
vrogger te praoten. Wat wie't moggen
doon, ofwel mossen laoten. O, dat is leuk
dat jong en old met mekare kan sprekken.
lej zult is zeen hoo gauw de tied is verstrek-
ken. Misschien meuge wiej de tuin van mr.
Staring kieken dat zal zeker een ieder wel
wat Heken.
Um tien uur zal 's margens de deure van de
kapel los staon en kun iej daor rustig naor
binnen toe gaon. Wat de commissie nog
wel graag wil wetten is wee der smargens
komt en ok blieft etten. Biej koffie met
brood ok gezellig wat praoten. Iej bunt vriej
in oew doon en laoten. Um veer uur denke
wiej de dag te besluten. Wiej hopt good vol-
daon van binnen en buten. Geeft dit be-
richt ok veural an anderen deur dan hef dis-
sen dag vaste een extra fleur.

de commissie

Hier bunt de namen waor ielle oew op kunt
geven met de telefoonnummers der achter
'eschreven.
Mevr. Eggink 05752-6778
mevr. Jansen 05752-6740
mevr. Leunk 05752-6702
hr. van Amstel 05752-6638
hr. Klein Brinke 05752-6780
hr. Meulenbrugge 05730-4137.

Avondvierdaagse van start
Begunstigd door fraai lenteweer ging dins-
dagavond de vijftiende Avondvierdaagse
van start in Vorden. De organisatie van de-
ze wandeltocht is in handen van de gymve-
reniging "Sparta". Tijdens deze eerste
avond gingen de ruim 800 wandelaars rich-
ting buurtschap Delden. Woensdag wordt
er in het Galgengoor gewandeld, donder-
dag is de route richting Hackfort en vrijdag
richting Linde.

Inzameling Bartiméus
OM het blindeninsti tuut in Zeis, Barti-
méus, en het centrum Bartiméushage in
Doorn te helpen met wat extra's, gaan de
leerlingen van de Chr. Kleuterscholen "De
Sprinplank" en "De Timpe" en alle leerlin-
gen van de lagere school "Het Hoge",
School met de Bijbel, op vrijdag 2 juli a.s.
een grote markt organiseren op het school
plein van de lagere school het Hoge. ,

Niet al het werk dat de prot. Chr. Vereni-
ging Bartiméus te Zeist en Doorn verricht
voorde blinde en slechtziende kinderen en
een groep kinderen en volwassenen die
verzorgd worden op het centrum Barti-
méushage in Doorn, wordt betaald door de
overheid. Heel veel van het benodigde geld
komt uit akties, zoals die op 2 juli a.s. op het
schoolplein gehouden zullen worden.
Personeel, bestuur, oudercommissie en de
kinderen van de scholen zijn druk in de
weer om alles voor te bereiden.

Wanneer op 2 juli 's avond de markt wordt
geopend, staan er een 20-tal kramen met
o.a. grabbelton, touwtjetrekken, naamra-
den, pijltjes werpen, briefjes trekken enz.
Daarnaast zijn er nog diverse kraampjes
van waaruit allerlei zaken worden verkocht
zoals: speelgoed, drop, artikelen door de
leerlingen van de verschillende scholen ge-
maakt. Ook mogen we niet vergeten de eet-
en drinkstands, de bloemen en fruit-
kraampjes enz.
het moet een feestelijk gebeuren worden
met als doel: gelden bijeen te brengen voor
de blinde, slechtziende en meervoudig ge-
handicapte kinderen van Bartiméus in
Zeist en Bartiméushage in Doorn. Dus 2
j u l i als. 's avonds op het schoolplein van de
school "Het Hoge".

Jeugd T.CVorden
weer één
Tijdens de competitie-wedstrijden afgelo-
pen zondag in Noordijk gehouden toonde
de jeugd van de touwtrekver. Vorden op
nieuw aan tot de sterkste te behoren. De
jeugd-A werd eerste voor Bisons en Bath-
men. De jeugd-B deed niet onder voor de A
en werd in haar klasse eerste vóór Eibergen
en Bekveld. De senioren-uitslagen zijn als
volgt. 720 kg. Eiberge, Bisons en Bekveld
640 kg. Eibergen, Bussloo en Bisons
640 kg. EHTC, DES en Bathmen
560 kg. Eibergen, Heure en Vorden.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

HENGELO
Raad 78 Staten '82 Raad 1982

zetels perc. perc. pare. zetels «temmen

Opkomst
CDA
PvdA
WD
Overigen

13 78,6 76,4
8 62,2 57,1
3 21,6 15,1
2 16,2 17,3

- 10,5

76,5 13 4456
61,5 8 2738
13,0 2 803
20,5 3 915

STEENBEKEN
Raad '78 Staten '82 Raad 1982

zetels perc. perc. perc. zetels stemmen

Opkomst
CDA
PvdA
WD
Overigen

11 85,4 83,2
8 70,1 60,0
2 19,5 13,6
1 10,4 15,4

- 11,0

82.2 11 2644
66,0 7 1745
18.3 2 483
15,7 2 416

VORDEN
Raad '78 Staten '82 Raad 1982

zetels perc. perc. perc. zetels stemmen

Opkomst
CDA
PvdA
WD
Overigen

13 82,6 79,9
6 46,7 42,6
4 31,1 18,3
3 22,2 25,0

- 14,1

76.5 13
44.6 6
25.9 3
29,5 4

4140
1848
1073
1219

RUURLO
Raad '78 Staten '82 Raad 1982

zetels perc. perc. perc. zetels stemmen

Opkomst
CDA
PvdA
VVD
Gr. Gem. Bel.
Overigen

13 82,0 75,2
4 32,3 33,6
4 27,7 20,9
3 25,4 33/4
2 14,6

- 12,1

77,0 13
30,5 4
22,9 3
34,2 4
12.4 2

3990
1217
914

1363
496



Gezocht voor landgoed in de
graafschap, 5 km. van dorp:
rustig verantwoordelijk per-
soon, of bij voorkeur echtpaar,
boven 50, om klein huisbe-
waarders-appartement te be-
wonen en dagelijks enkele on-
derhoudswerkzaamheden te
verrichten. Geen volledige
baan (ander personeel aanwe-
zig), maar mogelijkheid part-
time werk b.v. met paarden, in
tuin of huishouding. Brieven
met persoonlijke gegevens on-
der
Bureau Contact no. 13-4.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENS£WEG 29 - VOflDEN- TEL. 05752-1971

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

SPECIALE AANBIEDING
ACTO

motormaaier
35 cm. snijbreedte

baièndsen
Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1261

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
even
nameten!

bovenstebeste
Bunnies

Uw kinderschoenenspecialist

NMKKINK
l 1 4 - V u u l o i - K-k-loon (

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
—- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

2 Canon
filmcamera's

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Martens
neeJs Joeltrtffcndl

Zutphenseweg - Vorden

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Type«318-M,
Inclusief "tas!
Adviesprijs f 348,-
per stuk. Gratis
beschikbaar gesteld
door:
BORSUMIJ FOTO B.V,

Roelofarendsveen.

13 Originele
AaBe-rokken

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
overal waar tijdschriften

verkocht worden of

Gemaakt van zuiver
scheerwol, altijd
modieus ruitdessin.
Bovendien gemakkelijk
te combineren met
kleding die U al hebt.
Deze 13 rokken (winkel-
waarde: f 220,- per
stuk) zijn beschikbaar
gesteld door:

KONINKLIJKE AaBe FABRIEKEN
B.V., Tilburg.

Telefonisch: 070-469595.
toestel 50039

Thee- en
glasserviezen
Winkelwaarde T JbU.'

Deze prachtige prijzen zijn
spontaan beschikbaar
gesteld door: Stg

J SCHOTT-ZWIESEL
GLAS- EN KRISTAL B.V., OVERVEEN

ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000, -
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Onze grootste
supporter is 4 jaar
Hij kreeg een oranje "Piet Pelle 14".
Een Gazelle dus. Met terugtrap-
rem, reflectorpedalen, grote
achter-reflector, kettingscherm
en Piet Pelle bel.
Blij dat-ie was! Maar dat is élk
kind dat bij ons wegrijdt op een
Gazelle. Wij hebben er weer
veel staan: kinderfietsen,
jeugdfietsen, crossfietsen.
Ook onze jeugdige klanten
kunnen rekenen op onze
volwassen service!

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden.J_i>_> J. J_ill* MOLllViraUi ^^

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-K^JENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie
Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

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

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

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

Adverteren?
m Contact!

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

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

Gevraagd voor tijdelijk met
kans op vast hr. kapster of kap-
per. Dames en Heren kapsalon
Heersink, Tel. 05752-1215,
Vorden.

Te koop: z.g.a.n. motorrijwiel
merk Suzuki GSX 250 cc, 2
cilinder. Speciale prijs voor
snelle beslissers.
Tel. 05735-1860

Te koop: houten regentonnen
ca. 100 Itrs. Hoogte 1 m. Door-
snee 50 cm.
Inlichtingen, tel. 0^753-
2759.

j, Op vrij korte termijn te leveren:
i diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

ZONDAG 13 JUNI

RENDEZ-VOUS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

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

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

drukkerij wee vers b. v.
nieuwstad 12 — telefoon 1404

inrcrc
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