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Ooievaar in
Vorden

In het buitengebied van Vorden is eni-
ge weken terug een ooievaar neerge-
streken. Het dier bleek nogal honk-
vast te zijn, want steeds kwam hij op
dezelfde plek terug. Na tuur l i e fheb-
bers hebben toen op aanwijzing van
het in fo rmat iecen t rum voor ooievaars
een ooievaarsnest gebouwd met een
doorsnee van ongeveer anderhalve
meter en vervolgens op een paal van
plm. zeven meter geplaatst .
De ooievaar vloog vorige week vrijdag
naar het nest en begon reeds met de
stoffering. De ooievaar b l i jk t niet ge-
ringd te zijn. Men verwacht niet dat er
nog een partner op zal duiken, maar
misschien komt het dier volgend jaar
terug.
De plaats waar het nest zich bevindt
geven wij op verzoek van de nestbou-
wers niet, bevreesd als zij zijn vooreen
grote toeloop.

Districtskantoor
Staatsbosbeheer heropent

Gedeputeerde Mr. J. Fokkens heeft afgelopen woensdag de opening verricht van het districtskantoor van
Staatsbosbeheer in de voormalige Medler-school.

Het voormalige schoolgebouw heeft inwendig een hele verandering ondergaan. De bestaande klaslokalen
werden opgesplitst, waardoor diverse aparte kantoorruimten ontstonden. Dertien personeelsleden kun-
nen thans hier met hun bureauwerkzaamheden veel beter uit de voeten.

In de kantoorruimte waar SBB tot
voor kort gehuisvest was, was het echt
woekeren met de ruimte.
In ons vorig n u m m e r schreven we
reeds uitvoerig over de t a a k s t e l l i n g
van het Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Fokkens maakte zich
in zijn rede nog sterk voor het kreëren
van een na t ionaa l landschapspark De
Graafschap. Hij daagde als het ware
de gemeenten in de Achterhoek uit de
goede kanten van een dergelijk land-
schapspark te onderkennen.
Het begrip Na t ionaa l Landschapspark

kent drie hoofdfuncties n. l . Natuurbe-
heer, houtproductie en recreatie.
Openluchtrecreatie zag de gedepu-
teerde hierbij posi t ief / i t t en voor de
Achtcrhoekse gemeenten.

De l ieer Drs. A.H. Dorresteijn, hoofd
SBB Gelderland was in zijn toespraak
een/elfde mening toegedaan. Gelder-
land heeft tot nogtoe -al thans wat de
Achterhoek betreft , wat in de luwte
gestaan, zeker wilt de optreden van de
SBB naar bui ten betreft.
De genodigden werden ontvangen in
een grote t en t op het voorterrein. Na

de opening door gedeputeerde Fok-
kens van het kantoor was er gelegen-
heid tot bezichtiging van de nieuwe
aanwinst van SBB. Er was een kleine
tentoonstel l ing ingericht en er werden
dia's vertoond. Vervolgens werd er
toast u i tgebracht .
Afgelopen donderdag maakten velen
gebruik van de gelegenheid het kan-
toor te bezichtigen.

De Medlerschool, er is in de loop der
jaren veel over vergaderd en geschre-
ven , heeft weereen funct ie . Een n u t t i -
ge funct ie , l i j k t ons.

Subsidie
Het college van B&W heeft besloten
de definitieve subsidie voor Sociaal
Kul tureel Werk voor de Vrouwenraad
Vorden vast te stellen op f397,90. Het
subsidiebedrag voor Emancipat ie-
werk voor de Vrouwenraad werd vast-
gesteld op f 194,25.

Het subsidiebedrag voor de Oranje-
vereniging werd vastgesteld op
f379,50.

De Stichting Volksuniversiteit Zut-
phen en Omstreken ontvangt.als sub-
sidie f930,-.

(Wegens plaatsgebrek vorige week n ie t opgenomen)

Uitslagen Kringconcours en
concour Hippeque de Graafschap
Uitslagen kringconcours voor paarden,
ring Berkelstreek.
L spr ingen: l . L. v.d. Mey met Romeo
van De Steffenrijders 3,5 fout, 2. H.J.
Veldhuis met Mekk i Hamelandserui-
ters 4 fout 78 sec. 3. mej. K.C. van
Beek met Pierot Semper F., 4 fout 80
sec.
B springen: 1. mevr. A. Berenpas met
Con Dios Gorssel-Xutphen, 72 pun-
ten, 2. mej. J.G. Schieven met TUsca-

lusa /e lhem, 70 pun ten , 3. G.J. N ij-
veld met Urel Zelhem 69 punten.
M sp r ingen : 1. mej. J.C. Knakke met
Tabor /elhem O fouten 91 sec., 2. J.
Klein Braskamp met Tompoes Hame-
Iandserui ters4 fout 91 sec.,3. H.Gric-
me l ink met Nooitgcdacht Hameland-
seruiters 4 fout 96 sec.
/ springen: 1. B.E. Wagen voort met
Ricardo Gorssel-Zutphen O fouten.
L se lek t ie spr ingen: 1. G.J. Boeijink

met Perquin Bergruiters O fout 103
sec., 2. J. Klein Braskamp met Germa-
na Hamelandseruiters 4 fout 87 pun-
ten, 3. B. Schuurman met Nimrod
Ruurlo 4 fout 95 punten.

M springen: l . J. Klein Braskamp met
Tompoes Hamelandseruiters O fout
95 sec., 2. J. Saalt ink met Topaas Ber-
gruiters 2,5 fout 113 sec.,3. J.Grieme-
link met Nooitgedacht Hamelandse-
ruiters 5,5 fout.
Rijpaarden nummer selektie Benne-
kom: 1. Mej. A. Fraas met Terebella
Steffenruiters, 2. H. Reur ink met On-
da Hamelandseruiters, 3. H. Flama
met Ulexo Hamelandseruiters.
Uitslagen dressuur
Ring 2 B. Dressuur: 1. B. Gilbers met
Vasco Varsseveld 120 pnt., Ring 3: 1.
mej. J.C.N. Hartman met Poesta
Ruurlo 127 pnt., Ring 4: 1. mej. W.
Joosten met Reggery Varsseveld 131
pnt. , Ring 5: 1. mevr. G. Vriese met
Wilco Zelhem 135 pnt.. Ring 6: 1. H.
Reurink met Onda Hamelanseruiters
138 pnt., Ring 7: 1. J. Klein Braskamp
met Tompoes Hamelandseruiters 132
pnt.. Ring 8: 1. mej. J.S. Fraas met Ro-
sita II De Luchte 137 pnt., Ring 9: 1.
mej. P. v.d. Pos met Odetta Steffenrui-
ters 131 pnt., Ring 10: 1. mej. G.W.
Nijland met Big Becker Zelhem 137
pnt., Ring 11 MZ: l . B.E. Wagenvoort
met Ricardo Grossel/Zutphen 131
punten.
L selektie: 1. H. Reurink met Onda
Hamelandseruiters 133 pnt.
M selektie: 1. mej. A. te Luggenhorst
met Oran Hamelandseruiters 136
punten.

Uitslagen ponies kring Achterhoek
noord é^
B springen Cat. C: l. KamBroot Jeb-
bink De Graafschap.
Cat. B: 1. Ronald Beukers Schildkna-
pen.
Cat. D: groep 1 : 1 . Angelique te Vel-
thuis Hamelandseruiter^fc
Groep 2: 1. Maaike Aald^w Scholten-
hof.
Groep3: 1. Jolanda Looman Hengelo.
1. springen Cat. C: 1. Anita Ruesink
Zelhem.
Cat. D: groep 1 :1 . Anita Beltman Ha-
melandseruiters.
Groep 2:1. Johnny Navis Varus.
M springen: Cat. B: 1. Judith Ribbels
Berkelruiters.
Cat. C: 1. Paul Kuster Montferland.
Z springen: 1. Michael Taken Gors-
sel/Zutphen.

B dressuur
Ring 1 : 1 . Nicole Aalders Scholtenhof,
Ring 2: 1. Caroline Maarsen Grolse
Ponyclub, Ring 3 :1 . Harold Reurslag
Steffenruiters, Ring 3a: 1. Joze Pos-
thumus Barchem, Ring 5 : 1 . Jolanda
Slagman Graafschap, Ring la: 1. Ma-
riska Gosseling Barchem.

L dressuur
Ring 4: 1. Edwin Ruessink Varus,
Ring 6: 1. Jaelah Kluivers Schildkna-
pen, Ring 7: (LI en L2): Annemiek
Smeitink Zelhem, Ring 8: 1. Edwin
Jongens Schildknapen, Ring 8a: l . Jo-
ke Luesink Zelhem, Ring 9 (L. Dres-
suur): 1. Ronald Taken Schansruiters,
Ring 10: 1. Christel Tangeier Varus,
Ring 11 (M. Dressuur): 1. Henkjan
Arendsen Barchem, Ring 7a: 1. Nico-
le Eenink Zelhem, Ring 12 (M. dres-
suur): 1. Lisette Grosman Grolse po-
nyclub.

Z dressuur
1. Annel ies Takke Varus.
Viertallen L: 1. Stoffenruiters Laren.
Achttallen MZ: 1. Grolse Ponyclub.

Welkomstdienst
opendeur dienst in de
Dorpskerk
De gezamenlijke evangelisatie-com-
missie van de Gereformeerde kerk en
de Hervormde gemeente nodigt uit
voor de welkomst-dienst op a.s. zon-
dagavond 19 jun i in de Vordense
Dorpskerk.
Ds. B. Holl, ziekenhuis-predikant te
Doetinchem, is gevraagd deze dienst

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

te willen leiden. Het thema voor de
dienst luidt: "De Bijbel vertelt iets
over jou". Dit onderwerp is gekozen in
het kader van het jaarthema: "Heeft
de Bijbel u nog iets te zeggen?"
Het blazers-ensemble Familie Boer-
stoel hoopt aan deze gezamenlijke
avonddienst mee te werken.
Eenieder is hartel i jk welkom.

Dorpskerk enkele
dagdelen open
In de maanden juni, ju l i en augustus
en ook nog een paar weken in septem-
ber is de Vordense Dorpskerk open
voor bezichtiging en ook als stilte-cen-
trum. En wel: dinsdagmorgen en
woensdagmorgen en donderdagmid-
dag.
Een bord bij de toreningang heet gas-
ten welkom en vermeldt de opening-
stijden. Ook gemeenteleden zijn ui-
teraard welkom in de Dorpskerk.
Een kleine folder geeft informatie
over het kerkgebouw en ook over het
Lohmanorgel. Enkele gemeentele-
den zijn gastvrouw/gastheer.

Zomer-orgelconcerten
in de Dorpskerk
Donderdag 30juni: Organist Rudi van
Straten en het Zutphens Barok-en-
semble.
Dinsdag 26 j u l i : Organist Dirk Jansz,
Zwart uit Rotterdam.
Donderdag 4 augustus: organist Rudi
van Straten.

Concert Studentenkoor
uit Mc. Pherson en het
Vordens Mannenkoor
Denkt U aan het concert woensdaga-
vond 22 juni in de Vordense Dorps-
kerk: Studentenkoor uit Mc. Pherson
en het Vordens Mannenkoor. (Zie ad-
vertent ie) .

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: N.F. Huetink en K.J.
Holdijk; G. van Middelkoop en K.J.
Jeeninga.
OVERLEDEN: I.M.G. Pijnappel-van
Laake, oud 54 jaar; W. Scheper, oud
75 jaar; G. Lindenschot, oud 84 jaar.

R.K. KERK K R A N E N B U R G
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 juni 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal. Bediening van de Heilige
Doop.
19.00 uur: ds. B. Holl (Doetinchem),
Welkomst-dienst/Open Deur-dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 19 jun i : 10.00 uur dhr. G.R.»
Wielenga, Lochem.
19.00 uur: ds. B. Holl, Doetinchem,
Evang. dienst in de N.H. Kerk m.m.v.
Johan en Dick Boerstoel.

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
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 18 jun i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
k i n k , tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst .

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19juni dhr. J. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
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: Kasümjelaan 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. 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 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.



Hengelsport
artikelen

KLUVERS ĵ «
SPORT-TOTAAL /•

VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

"Opheffings-
uitverkoop"

25% korting
op racebanen en accessoires

Met toestemming k.v.k.

"^^

Poelman, Burg. Galleestr. 12
Vorden. Tel. 05752-1364

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO
O

Te koop: jongensfiets ca. 12
jaar. Gazelle. 1 witte 1 deurs
legkast binnendeur mahonie
78 cm br.
Tel. 05752-2825.

Te koop een C.V.-ketel (olie)
met warmwater reservoir.
Tevens een dubbelwandige
astbest pijp, 4 meter, met
bocht en bevestigingsbeugel.
Te bevragen bij:
Huitink, Ruurloseweg 60,
Vorden. Tel. 6429. Na 18.00
uur.

Te koop: dragende en nm vaar-
zen en 1 dr. 2e kalfs koe aan en
bijna aan de telling. Ook wel
gen. te ruilen.
B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden.
Tel. 05752-6735.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphcnseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Uw banketbakker,
de gulle verwenner

van alle Vaders

Dat is lekker
vader

Kersenvlaai
speciaal

of

aardbeientaart
boterkoek

enz.

Banket-
bakkerij

J. WIEKART
Tel. 1750
Specialiteit
Zwanehalzen

4 zomerse aanbiedingen
Japonnen

59/— en 98,—

Herenpantalons
nu 50,- en 59,~

B lazers
nu

Overhemden
k/m 29,50

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond tot 9 uur
ook open van 6-7 uur.
Zaterdags de hele dag open!!
Ook tussen de middag.

Aanbieding:
Erf- of sleufsilo's veiflarden

Door aankoop van een zeer grote par î 1 e keus betonste-
nen kunt u mee profiteren van deze Î Pprijs.
De door ons aangelegde verharding betaalt u voor de béton-
stenen f 210,- %oo exkl. B.T.W. - grond- en straatwerk

WEGENBOUW

III STAL

05752-6691
VORDEN

Haal gratis een
kleurenfolder

Bij aankoop van Uw
VERLOVINGSRINGEN

een

JUWELIERSCHEQUE
KADO

t.w.v. 10% van de aanschaf prijs.

de
^

* A.GROOT KORMELIN K
\Vhorlogerie goud & zi l ver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

ALON
Kom kijken naar onze nieuwe

zomer-kollektie
pantalons
keus genoeg. In de modekleuren v.a. fl. 98,-.
Daarbij een overhemd met korte mouw.
Da's mode voor

Vaderdag bij

'

N

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

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

Café-Restaurant

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

VOOR4&UW

£***
WTU!DIIH

Wij kunnen U weer voldoende

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

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Voor vader een sportief geschenk

Echte jagerskijkers,
helder en scherp voor natuur en vakantie.

Vrijetijds kleding,
voor een mooie zomer. Shirts, shorts, zwembroeken.

Alles voor de

Tennissport
Jacht- en sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden

Martens
ttttdt dotllreffindl

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

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

HOLJSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

ROLLUIKEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO

L0GA
GEEF VADER

een boek
GEEF VADER

een schrijfmap
GEEF VADER

een brieven-
standaard

HUUR VOOR VADER

een videoband

LtGA
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100

boek en kantoor



Nog bijna niets, zo klein
en helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn
wat jij voor ons betekent.

Mijn naam:

SJORS

Margriet en Fred Jassies
Jeroen

6 juni 1983
7255 BR Hengelo (Gld.)
Westerstraat 74.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij bij ons 40-jarig
huwelijk mochten ontvangen

D. LETTINK
J. LETTINK-TEERINK

Vorden, Lieferinkweg 1
juni 1983

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken die wij bij
ons 60-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen. Ook na-
mens onze kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

G.J. MEIJERINK
T.F. MEIJERINK-OOMS

7251 RS Vorden
Strodijk 7

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk dankzeggen voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeau's, die wij bij ons 25-ja-
rig huwelijk mochten ontvan-
gen

J.W. OORTGIESEN
H.G. OORTGIESEN-

EGGINK

Vorden, juni 1983
Ruurloseweg 113

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau's die wij op ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen, danken wij u allen
hartelijk.

FAM. HELMINK-
NIJENHUIS

Juni 1983
Schuttestraat 15,
Vorden

Hartelijk dank aan iedereen die
persoonlijk of door r^et sturen
van een kaart, bloem of cadeau
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

B.ABBINK
A.ABBINK-

GR. ROESSINK

Vorden, juni 1983
„'t Nijland",
Kruisdijk 9.

Hartelijk dank aan allen, die ons
25-jarig huwelijk, in welke
vorm dan ook, tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

HJ. MEMELINK
A.W. MEMELINK-

JANSEN VENNEBOER

Warnsveld, juni 1983
" 't Addink"

Onze oprechte dank betuigen
wij aan allen die met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

JAN HENDRIK
VOSKAMP

De vele bewijzen van medele-
van zijn ons tot grote steun ge-
weest.

G.J. Voskamp-
Zweverink
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juni 1983
Ruurloseweg 94.

Te koop: 0,35 ha hooigras.
L.E. Steeman, Veldslagweg 7,

Vorden. Tel. 2905

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

GERRITBURKINK
en

TRUUSVANBENTHEM

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
vrijdag 24 juni a.s. om 14.30 uur in het ge-
meentehuis te Zwartsluis.

Kerkelijke inzegening om 15.15 uur in de
Geref. kerk te Zwartsluis door ds. Heule.

Hierbij wordt u uitgenodigd op de receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in „Motel Zwarte-
water", de Vlakte 18 te Zwartsluis. Ingang
havenzaal.

Juni 1983
Polweg 8, Wichmond
de Velde 20, Zwartsluis

Toekomstig adres:
Polweg 6, 7234 ST Wichmond

Op zondag 19 juni hoopt

MEVR. KIESKAMP

haar 85ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van half 4 tot 5
uur in het Pantoffeitje. Dorpsstraat, Vorden.

Vorden, Juni 1983
De Wehme, Nieuwstad 24

VAKANTIE
van 19 t/m 27 juni

KAPSALON

BEERNING

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 20 t/m 25 juni (1 week)

Sigarenmagazijn, Boek- en Tijdschriftenhandel

"Jan Hassink"
Maandag 27 juni weer tot U dienst!

CONCERT
Studentenkoor uit Mc. Pherson, Ame-
rika en Het Vordens Mannenkoor:
woensdag 22 juni, 20.00 uur in de Vor-
dense Dorpskerk.
Entree vrij.
Welkom.

Zondag 19 juni Vaderdag
Vaders houden ook van

TAARTEN
Bestel tijdig

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Vaderdagtips

Slippers , ,
Sandalen ,
Sportschoenen
enz. enz.

20,
20,
20,

Schoenen
Lederwaren

Repara t i e

KKINK
Nieuvvs t ad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

TAPTOE
HENCELO (Gld.)

Zaterdag 18 juni 1983
Sportpark Elderink
Aanvang 19.0O uur

Met medewerking van:
Kon. Muziekvereniging Concordia
Chr. Muziekvereniging Crescendo
Muziekvereniging en Schutterij
Sint Jan Keijenborg
Majorettenvereniging Hengelo
Lyra- en Majorettengroep
Sursum Corda, Vorden

Organisatie: V.V.V. Hengelo (Gld.)

Verras vader
met een nuttig en doelmatig kado

• riemen
• portemonaie
• portefeuille
• rijbewijsetui
• attachékoffer
• dokumenten mapje

enz.

MEUBEL- EN LEDERWAREN

LAMMERS
BURG. GALLEESTRAAT - VORDEN

„Se Herberg"
Salades voor Vaderdag?

Gaarne vroegtijdig bestellen.

Binnenkort iets te vieren?
Wij noteren uw reservering gaarne in de agenda voor 1983 of 1984

Houd U van Top-amusement?
In september houden wij op veler verzoek wederom een gezellige

dansavond m.m.v. het orkest "TRANSIT" en de hypnotiseur
"MADRAHASJ" (volgende week meer hierover).

Liefhebbers voor een gezellige
kaartavond?

Elke laatste dinsdagavond van de maand: Klaverjasavond.
Gezien de geweldige belangstelling van de afgelopen maanden gaan

we ook tijdens de zomermaanden gewoon door.

H.H. Landbouwers,

Voor het schoffelen van uw maïs, waarbij wij te-
vens kunstmest toe kunnen dienen als rijenbe-
mesting, houden wij ons beleefd aanbevolen.

LOONBEDRIJF

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo Gld. Tel. 05753-7361.

Alles op lederwarangebied
vind u voor vaderdag bij ons in ruime mate.
Van por f̂nonnee tot portefeuille en van riem
tot reistas.

WILLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL. 05752-1342.

Onbezorgd op vakantie?
Met een touringcar?

Ook dat kunnen wij verzorgen.

Wij bemiddelen in geheel verzorgde reizen per luxe touringcar,
overal naar toe.

U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende touroperators:
O AD, Neckermann, Arke, Holland International, De Jong

Intratours.

Rabobank C3
"VORDEN"

OOK GOED IN REIZEN

er per jaar maar
voor vader?

Natuurlijk niet! Maar er is wel één speciale dag, waarop je hem

eens extra kunt verwennen. Bijvoorbeeld met een handig stuk

gereedschap. Of een tijdbesparend hulp-artikel in de tuin. Of

een lekker-luie tuinstoel. Of met een ander welkom geschenk

uit de 1.001 kadowinkel van Barendsen.

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties die ik mocht ontvangen
met mijn 80ste verjaardag

B.J. NIJLAND-BOSCH

Zelledijk 5, Vorden.

Hartelijk dank aan een ieder,
die ons huwelijk, op welke ma-
nier dan ook, tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

HERMAN EN JENNY
HARTMAN

Dennendijk 7,
Warnsveld.
Juni 1983

BELONING f 100,-
Voor diegene die aanwijzingen
kan geven omtrent oranje Ba-
tavus wielrennersfiets.
Ontvreemd zondagavond 12
juni bij Bar de Herberg, Dorps-
straat 10a, Vorden.
Inlichtingen Bureau Contact.

"Opheffings-
uitverkoop"

20% korting
op treinen en toebehoren.
Met toestemming k.v.k.

Poelman, Burg. Galleestr. 12
Vorden. Tel. 05752-1364

Te koop: Ford Taunus 1.6. Bj.
1975. Gerev. m.l. behandeling,
nieuwe uitlaat, trekhaak. Km.
st. 93.000 km.
Tel. 05753-3110.

Te koop: aquarium mettoebe-
horen. 80 x 40 x 40 cm.
Het Hoge 50. Tel. 1958.

Lachtlopende damessandalet
Voor de pak-mee-priis van

M KKINK
Nieuwxiad 14 Vorden l di-ioo

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SIERBESTRAT1NG
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO



Net bier en fris en ijs
Brutaalweg de zomer in!

^^^^^-=^ JWiSmiths wokkels,
naturelof paprika, zak 70 gram __129

Soeppakket,
diepvries, pak 500 gram 99

Gebroken
snelkookrijst,
pak 400 gram _99

l m m
! :ï\m-'\\ ';*•'.. \ / &E:V' \

Burcht verse
kapucijners,
3/4 pot

Magere
chocolademelk,
houdbaar, literflacon

Melba toast,
pakje 100 gram

Kitkat,
pak 6 stuks

Chinese mie,
pak250gram

Muscadet,
f les 0,7 liter

99

Sunland

''NtittUkliyjjh^^^

99

Frisdrank,
hele liter, sinas, cola of drink

Raak appelsap,
literpak

Limonadesiroop,
flesO.6 liter, smasof framboos 129

Dom Ramos sherry,
fles O, / liter, diverse smaken 499

Cötes du Roussillon,
fles 0.7 liter 369

Tweedrank,
literpak.
abnkoos/sinaasappel
of
perzik/sinaasappel

Groenteman

Slagerij
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij

-ICQ Jonge kaas,
13:7

99
499

Appelstroop,
pot 450 gram, VrijProdukt ••••199

Duyvis geroosterde
pinda's,
zak 150 gram 169

VADERDAG
^3fl

W
Senorita's
sigaren,
ongematteerd,
kist 50 stuks

osteila
hazelnootcrème,
pot 400 gram 179

Margarine,
pakje 250 gram, VrijProdukt

Campina
vanille ijs,
literbak

Azijn,
f lacon 1 '/2 liter

Zilveruitjes,
1/3 potje

unox leverpastei,
blikje 56 gram voor liy
California soep,
zakje, groente, kip of tomaat 33

Vleesbouillon, .
pakje 12 tabletten, voor6liter, -ÏS^^rk
VrijProdukt ••••179

Chaud-
fontaine
bronwater,
literfles

Golden wonder
tomatenketchup,
f les 340 gram 89

d*-v

Keiler

«£• 10004 voor m\Jm\J\J

Sambal oelek,
potje 50 gram

Ketjap Benteng
79

flesTbOml. 169

Zilvermerk koffie, .
pak 250gram,gemalen, mmm-zA-i
vacuüm verpakt, Vrij Produkt«B««347

Bruggen cornflakes,
pak375gram 159

Bruggen ha>

Puntjes of
bolletjes,
zak 6 stuks

l

r

W M/Ê& ^«*'<i

kat

|V.'.»S* .'Vp.VlfX*1

Ncrh3ÖÖml
fiSnwfö,

299

24

PRUS5UG
NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 16 juni
45e jaargang nr 14

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 H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Inzameling chemisch afval
Zoals reeds meerdere malen in dit
blad is genoemd, bestaat er vanaf de
maand mei dit jaar gelegenheid om
twee maal in de maand chemisch af-
valstoffen, die in het kader van huis-
houdelijk gebruik zijn ontstaan, te de-
poneren bij het pand Zutphenseweg
50a, de gemeentewerkplaats.
Daarvoor bestaat gelegenheid de eer-
ste en de derde maandag van elke
maand, enwel tussen 16.00 en 17.00
uur.
De eerstkomende inzameldatum is
derhalve maandag, 20 juni a.s.
Voor de goede orde kan nog worden
vermeld, dat het bij de aan te bieden
afvalstoffen gaat om bijv. verfresten,
oude batterijen, medicijnen, land-
bouwvergiften e.d. Deze stoffen moe-
ten verpakt worden afgegeven.
Afgifte kan gratis geschieden. Voor
bedrijven geldt dat ook, doch tot een
maximum hoeveelheid van 50 kg per
jaar.
Een ieder, die dergelijke stoffen in
voorraad heeft, wordt dringend ver-
zocht, gebruik te maken van deze af-
gifte-mogelijkheden, ter voorkoming
dat deze stoffen via bijv. vuilniszak in
de bodem terecht komen en mogelijk
schade kunnen aanrichten.

Wet AROB publikatie
Wanneer een administratief orgaan
van de overheid een besluit neemt
waarbij aan een bepaalde burger of
een bepaalde groep van burgers een
recht wordt toegekend of geweigerd,
dan is dat in veel gevallen een beschik-
king in de zin van de Wet Arob. Der-
den belanghebbenden kunnen tegen
beschikkingen officieel bezwaren in-
dienen bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Onder
deze beschikkingen vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen, waarvan u on-
derstaand een overzicht aantreft. Een
bezwaarschrift moet binnen 30 dagen
na datum van publikatie worden inge-
diend.

2. Verleende bouwvergunningen

Aan de heer G. Oldenhave, Hoetink-
hof 55 te Vorden, voor het gedeeltelijk
veranderen van een b oerder ij won ing
aan de Peggenhofweg l te Vorden.

3. Laatste bijeenkomsten in het kader
van de brede maatschappelijke discus-
sie
In juni worden de laatste, door de
Stuurgroep georganiseerde informa-
tie/discussiebijeenkomsten gehou-
den, over meningen en opvattingen
die in Nederland leven op het gebied
van toekomstig energiebeleid.
Wie nog mee wil discussiëren, kan
hiertoe in de maand jun i 1983 nog in
diverse plaatsen terecht.

Verschillende maatschappelijke orga-
nisaties houden eveneens nog in deze
maand eigen bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden
vragenformulieren uitgereikt, welke
ingevuld uw mening geven met be-
trekking tot een te voeren energiebe-
leid.
De door de Stuurgroep verwerkte uit-
gebrachte meningen en opvattingen
vormen de kern voor de samenstelling
van het in het najaar aan Regering en
Parlement uit te brengen Eindrapport
van de B.M.D.
Wie geen bijeenkomst kan bezoeken
en toch haar of zijn mening over Ener-
giebeleid kenbaar wil maken, kan
alsnog zo'n formulier bij de Stuur-
groep aanvragen; schriftelijk via ant-
woordnummer 10542, 2500 WB Den
Haag of via Info-telefoonnummer:
070-624562.

De ingevulde vragenformulieren
moeten uiterl i jk lO ju l i ontvangen zijn
bij de Stuurgroep, om in de verwer-
king te worden opgenomen.
Vanaf jul i 1983 zal de Stuurgroep
zich richten op het schrijven van het
openbare Eindrapport. Een rapport,
dat in het najaar aan Regering en Par-
lement zal worden aangeboden.
Personen, welke reeds in het bezit zijn
van een vragenformulier, worden ver-
zocht dit ingevuld eveneens uiterlijk
10 juli 1983 in te leveren bij de Stuur-
groep via het eerder vermelde ant-
woordnummer.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag, 21 juni
1983 om 20.00 uur in de boerderij na-
bij het Kasteel Vorden. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:
- vaststelling bestemmingsplan

"Wienstjesvoort 1983"
- verkoop twee bouwterreinen in het

bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, no. 2" voor particuliere wo-
ning-bouw;

- beschikbaar stellen krediet voor het
treffen van veiligheidsvoorzienin-
gen t.b.v. het verkeer op het
kruispunt Rondweg/Het Hoge/
Baakseweg;

- wijziging gemeenschappelijke rege-
ling van het rekreatieschap "De
Graafschap".

De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert eveneens op dinsdag, 21 jun i
1983 enwel vanaf 19.00 uur in het
Koetshuis (Bureau Gemeentewer-
ken). Daar komen o.a. de volgende
punten aan de orde:
- aanvraag d.d. 22 april 1983 van het

bestuur van de Stichting Samenwer-
kingsschool Kranenburg te Vorden
om gelden beschikbaar te stellen
voor het aanschaffen van nieuw
meubilair voor de bijzondere kleu-
terschool "De Ganzerik" te Kranen-
burg;

- verkoop van twee bouwterreinen in
het bestemmingplan "Brinkerhof
1973, nr. 2" voor particuliere wo-
ningbouw;

- intrekking 6e wijziging en vaststel-
ling 7e wijziging Verordening on-
roerendgoedbelastingen;

- beschikbaar stellen krediet voor het
treffen van veiligheidsvoorzienin-
gen t.b.v. het verkeer op het
kruispunt Rondweg/Het Hoge/
Baakseweg;

- beroepsschrift d.d. 16 maart 1983
Wan de Stichting Sociaal Kultureel
Werk tegen het toekennen van een
subsidie van f. 30.000,- voor het jaar
1983.

De commissie voor Sport c.a. verga-
dert op woensdag 22 juni 1983 om
20.00 uur in de boerderij nabij het
Kasteel Vorden. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:

- beroepschrift d.d. 16 maart 1983 van
de Stichting Sociaal Cultureel Werk
tegen het toekennen van een subsi-
die van f. 30.000,- voor het jaar 1983;

- mededelingen V.S.F.;
- aktiviteitenlijst.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 22 jun i
1983 in het Koetshuis (Bureau Ge-
meentewerken), enwel vanaf 19.00
uur. Daarin komt o.a. aan de orde het
onderwerp:
- beschikbaar stellen krediet voor het

treffen van veiligheidsvoorzienin-
gen t.b.v. het verkeer op het
kruispunt Rondweg/Het Hoge/
Baakseweg.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddell i jk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke agenda begint.

De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent
dat voor een ieder de stukken ter vi-
sie liggen in zowel het gemeente-
huis als de openbare bibliotheek
aan de Dorpsstraat te Vorden.

5. Ter visie legging diverse
bestemmingsplannen

A. Bestemmingsplan "de Reehorst
1983"
Na de campings "de Goldberg" en "de

Wientjesvoort" van welke de terrei-
nen niet waren opgenomen in het vo-
rig jaar door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1982" is het thans de beurt aan de
camping "de Reehorst" aan de Enze-
rinckweg alhier. Qua terreinopper-
vlakte wordt er bij deze camping niets
gewijzigd. Zulks is wel het geval met
het aantal toegestane sta-caravans op
het terrein dat iets is verhoogd. Daar-
naast zijn er in het plan zelf geen noe-
menswaardige wijzigingen ten opzich-
te van de camping, zoals deze tot nu
toe geëxploiteerd wordt, opgenomen.

B. Bestemmingsplan "Buitengebied
1983, no. l"
De V. A.M.C. "de G raafschap rijders"
is - na een verkregen aanlegvergun-
ning - druk bezig met de aanleg van
een fietscrossbaan aan de Joostink-
weg alhier, in de hoek met de spoor-
lijn.

Voor dit terrein is bovengenoemd be-
stemmingsplan in procedure ge-
bracht. Binnen het plan is naast de
mogelijkheid voor een fietscrossbaan
ook gedacht aan andere speldoelein-
den..
Ook is een regeling opgenomen voor
de noodzakelijk op te richten gebou-
wen zoals een toilet en een berging.
Voor dat laatste heeft het college van
burgemeester en wethouders vorige
week tevens kenbaar gemaakt de be-
treffende bouwvergunning te willen
verlenen, vooruitlopende op dit be-
stemmingsplan.

C. Bestemmingsplan "Medler-Tol, no
l" ADit b^ptmmingsplan heeft betrek-
king op het bedrijfsterrein van de
V.L.C, "de Graafschap", welk terrein
in zuidelijke richting een vergroting
ondergaat.
Aanv^telijk was die uitbreiding ge-
dacht^^r de oprichting van een nieu-
we loods voor het verzamelen van par-
tieel aangevoerd slachtvee en het
daarna centraal afvoeren daarvan.
De behoefte aan die nieuwe grote hal
is inmiddels grotendeels vervallen,
omdat de benodigde capaciteit is ver-
kregen door de vestiging van de Cove-
co in Zwolle. Wel wordt nog gedacht
aan een geringe ui tbreiding van de
huidige aktiviteiten en de mogelijk-
heid om, zij het in het geringe mate,
voor de toekomst die uitbreiding te
benutten als overslagruimte voor
slachtvee.
Doordat de realisering van die nieuwe
grote hal achterwege blijft zal ook de
kalksilo van de VLC "de Graafschap"
niet verplaatst worden en dus op de
huidige lokatie gehandhaafd worden.
Dit bestemmingsplan is globaal al be-
sproken tijdens de voorlichtingsavond
in november j.1. in zaal Eijkelkamp te
Medler, waar de V.L.C, "de Graaf-
schap" en de "Coveco" hun plannen
voor de toekomst aan omwonende
hebben kenbaar gemaakt.

30 kilometer
per uur

Het college van B&W heeft be-
sloten dat op wegen waar ver-
keersdrempels liggen een ma-
ximum snelheid wordt inge-
voerd van 30 kilometer per
uur. B&W hebben tevens be-
sloten met de invoering van de
maximum snelheid te wach-
ten totdat er zogenaamde zo-
neborden zijn.
Zonder dergelijke borden
moeten aan het begin van de
straat borden worden ge-
plaatst, die aangeven dat niet
harder dan 30 kilometer per
uur mag worden gereden. An-
ders zou er een woud van bor-
den ontstaan, wat ten koste
gaat van de overzichtelijkheid.
Verwacht wordt dat de zone-
borden eind dit jaar afkomen
van het ministerie.
De gehele kwestie zal overi-
gens worden voorgelegd aan
de raadscommissie voor Alge-
meen Bestuur.

Het Studentenkoor van het
Mc. Pherson College

Het Studentenkoor van het Mc. Pherson College te Mc. Pherson, Kansas, Amerika geeft samen met Het Vordens
Mannenkoor een concert in de Vordense Dorpskerk op volgende week woensdagavond 22 juni.
De Amerikaanse studenten zyn samen met Dr. Jan van Asselt enkele dagen te gast in Vorden tijdens hun Europa-
reis.
De toegang tot het concert is vry voor iedereen. Er is een kollekte voor de kosten van het concert. Bert Ny hof diri-
geert het meewerkende Vordens Mannenkoor, (zie advertentie).

Gasten uit Mc. Pherson
Volgende week zyn een vijftigtal Amerikanen als gasten in Vorden.
Het zyn docenten en studenten van het Mc. Pherson College te Mc.
Pherson, Kansas l^fc-A. (o.a. de oud-Vordenaar Dr. Jan van Asselt).
Ze arriveren in ^Hen dinsdagavond 21 juni, nadat we 's middags
samen al een klIK'iihedrijl in Dinxperlo hebben bezichtigd.
De gastgezinneff^mden vriendelijk verzocht de gast/gasten rond
zeven uur (dinsdagavond 21 juni) te willen afhalen in "de Voorde",
Kerkstraat 15. Er i^Jaar dan koffie voor iedereen.

^
Woensdag 22 juni is er een dagprogramma, o.a. boerdery-bezichti-
ging, rondleiding door de Zutphense Walburgkerk en Librye en 's
avonds geeft het Studenten koor samen met het Vordens Mannen-
koor een concert in de Vordense Dorpskerk.
Iedereen is er van harte welkom. De entree is vry; wel wordt er een
kollekte gehouden om de kosten op te vangen.

Donderdagmorgen 23 juni reizen de gasten verder op hun tocht door
Europa en ook Nederland.
We danken eenieder, in het bijzonder de gastgezinnen en het Vor-
dens Mannenkoor, voor de goede, hartel i jke medewerking. Mogen
het voor onze verre gasten goede dagen zyn in Vorden!

wie de beste en grootste klootzakken
zijn uit Raamsdonkveer en Vorden.
Met een gezamenlijke maaltijd bij "de
Herberg" wordt dan zondagavond 26
juni afscheid genomen van de gasten
uit Brabant. Het ligt in de bedoeling
dat Jong Gelre in september een te-
genbezoek aan Raamsdonkveer gaat
brengen.

Jaarvergadering
Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs
"Ik heb stad en land afgelopen om een sekretaris of een sekretaresse
voor ons schoolbestuur te vinden. Tot op heden ben ik daar nog steeds
niet ingeslaagd", aldus sprak de heer W.F. v.d. Vuurst, voorzitter van
de vereniging voor Protestants-Christely'k Onderwys te Vorden.

Ontmoetingsdag
in de Wildenborch
Na hot succes van vorig jaar is
besloten om ook dit jaar weer
een ontmoetingsdag te organi-
seren voor Wildcnborchers en
oud-Wildenborchers. De com-
missie die de/c dag momen-
teel voorbereid heel t als ont-
moet ingsdatum zaterdag 25
j u n i vastgesteld, 's Morgens zal
er een wandeling gemaakt
worden door de tu inen van
kastee l de Wildenborch, waar-
na om 12.00 uur in de Kapel
een broodmaalt i jd zal worden
gehouden.

Dit vanwege het feit dat de vereniging
afscheid heeft genomen van de huidi -
ge sekretaris de heer G.J. den Ambt-
man. Deze ontving van de heer v.d.
Vuurst op de jaarvergadering een boe-
kenbon voor de bewezen diensten
voor de school.
Tevens werd afscheid genomen van
de heer G.J. Ruiterkamp. Ook hij
mocht een boekenbon in ontvangst
nemen. In zijn plaats werd de heer
G.H. Vaags gekozen. Voorzitter W.F.
v.d. Vuurst vertelde tijdens deze ver-
gadering het één en ander over de re-
novatie die de school heeft ondergaan.
Zo zijn b.v. de plafonds verlaagd,
nieuwe verlichting. De school werd
opgeschilderd en kreeg o.a. een nieuw

boekencentrum.
Belangstellenden kunnen op vrijdag
24 j u n i tussen 13.30 en 20.00 uur in
school terecht voor een "open huis".

Uit het jaarverslag van sekretaris G.J.
den Ambtman bleek dat de vereni-
ging rond 300 leden telt. Penning-
meester G. van Zeeburg maakte be-
kend dat er een batig saldo was. Mevr.
I. de Jonge nam met bloemen af-
scheid van de oudercommissie en
werd later op de avond benoemd in de
medezeggenschapsraad. Tevens wer-
den gekozen: mevrouw Heusinkveld
en de heren J. Hul leman en H. Bos-
man. Na afloop van de vergadering
werd de school bezichtigd.

Jong Gelre
uitwisseling met

Raamsdonkveer
In het weekend van 24 jun i tot en met
26 j un i krijgt de afdeling Vorden van
Jong Gelre bezoek van de Katholieke
Plattelandsjongeren uit Raamsdonk-
veer. De groep die naar Vorden komt
bestaat uit 20 personen. Het gezel-
schap zal vrijdagavond 24 jun i bij de
familie Abbink aan de Kruisdijk arri-
veren. Zaterdagmorgen wordt om

10.00 uur vanaf het Marktplein ver-
trokken voor een excursie. V.oor de
middaguren is een fietspuzzeltocht
gepland.

's Avonds is er bij de fami l ie Abbink
een groot barbecuefeest. Hieraan
voorafgaand wordt om acht uur een
gekostumeerde voetbalwedstrijd ge-
speeld. Zondagmiddag wordt er om
half twee bij het Marktp le in vertrok-
ken voor een bezoek aan 't Broek te
Ruurlo. Hier zal het gezelschap gaan
klootschieten om erachter te komen

Inbraak bij boekhandel
De Raadhu i s s t r aa t is wel in t rek . Werd
vorige week het pol i t iebureau met
een bezoek vereerd, thans was boek-
handel Loga aan de beurt. Vermoede-
lijk middels valse s leute ls kwamen in-
brekers binnen. Er wordt echterenkei
enige vulpennen vermist. Wel werd
de te lefoonkabel doorgesneden.

Telefooncel
verdwijnt wel

B&W van Vorden hebben besloten
dat de telefooncel in plan Boonk defi-
n i t i e f gaat verdwijnen. Het college
heeft daartoe besloten omdat er maar
heeJ weinig woningen in de omgeving
zijn die geen te lefoonaanslui t ing heb-
ben en omdat de telefooncel de ge-
meente elk jaar behoorlijk geld kost.

Zwemvierdaagse
Vorden

De negende zwemvierdaagsc in het
Vordense Zwembad "In de Dennen"
slaat te gebeuren in de week van 1 1 t/
m 15 j u l i a.s.
Er wordt naast het zwemgedeelte ook
nu weer gestreefd elke avond een bij-
zondere attraktie in het programma te
krijgen.
Ondanks verhoogde prijzen voor me-
dailles etc. bl i j f t het inschrijfgeld hier-
voor op de oude prijs van f5,- gehand-
haafd.
Zaterdag 18 j u n i wordt de inschrijving
hiervoor aan de kassa opengesteld.
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heeft
't Vaste-lage-prijzen-

plan van uw VS-markt
maakt het dagelijkse
bestaan een stuk aange-
namer. Kijk maar.
Tel maar even mee in 't
VS-vaste-lage-prij zen-pl
Dat VS-voordeel op uw
dagelijkse bood-
schappen telt door.
Reken maar uit, reken
maar na... Op uw
VS-markt kunt u
rekenen.

Wie niets meer

Superunie roodmerk
vacuüm koffie 250 gram
Jonker Fris
sperciebonen l/l blik
Baya sateh
per pak

Calvc borrelnootjes
per zak

Top bronnen bronwater ij 59
rood, per fles %^ •

17
I, per fl

Riedel appelsientje
pak l liter

Superschoon
wasmiddel zak 2 kilo

Sinas-cola-drink
set a 6 blikjes

Hero erwtensoep
1/1 blik

Unox leverpastei
3 blikjes a 56 gram

398
398
169
149

kruidenier
Era halvarine

Sneetiwster
goed gevuld 3A9~

Sinasstengels
pak 200 gram

Kreyenbroek roombofer
zandgebak -1-.95-

Heraut bier
krat 24 flesjes VS. prijs

Caveau wijn
rood, wit of rosé

Cote d'or ChocotofT
zak 150 öram-2-r09"

Herschi Sinas, Pub
of Cola l literfles

V.S. fruit of pepermunt
rollen pak 4 stuks .LêO-

079

Campina dubbellik
ijslollies doos 14 stuks 409

398
1 Diamant |p&>j|;

m }•' 4 n^Stijggp

Diamant

Diamant vet
pak 500 gr

Driehoek wasbuilen
per pak -7r45"

183
6?5

Pittah
hondevoer
baal 5 kilo

P.C.D. zoute pinda's
250 gram

Beckers kroketten
doos 20 stuks 4r95-

1.19
395

Campina roomijs
bak l lit

189
Knorr soepen /\AQ
groente-kip of tomatensoep ^ J^/%^
Nu uitzoeken... ^^ •

Lux toiletzeep
pak 3 stuks 4^89-

Maggi aroma
nr. 3,

Zeller Schwarze Katz 575

bloemen
Niet alleen Moeder, maar ook Vader mag
wel eens in de bloemetjes gezet worden,
b.v. Voor zijn werkkamer:
3 Prachtige Planten:

Ficus Lyrata
per stuk
matige temperatuur,
licht en water

Nephrolepis Varen
per stuk
matige temperatuur en licht.
De potgrond vochtig houden

Pracht Begonia
per stuk
matige temperatuur,
licht en water
Deze 3 planten kosten u samen geen
16.50 maar '12.50

575
5.25

550
Tros Anjers
Pracht bos a l O tak

495
Een prijsbewuste huisvrouw van de Moesmate
die hield alle prijzen nauwkeurig in de gate
maar de prijzen bij Veenendaal
zijn 't laagst van allemaal
daarom wil ik het daar voorlopig bij late.

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteit en prijs!
Zutphen-Borculo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



tvoor vader weet
r kt achter de hand.

Bij uw VS-markt vindt u altijd wat voor vader. Kijk maar, van een
makkelijke stoel in de tuin tot een lekkere after-shave. Een wandelingetje door
uw VS-markt geeft u volop ideeën voor een leuk kado voor de man die 't echt
wel verdient op zo'n speciale dag. Enne... u weet toch dat de liefde van elke
man door de maag gaat? Nou, maak dan eens iets lekkers klaar speciaal voor
vader. Bij uw VS-markt vindt u alles.

Herenparaplu
met opberghoes,
kleur zwart 7r£&

650
: : Wash and shine

voorde auto,
met speciale spons nu

425

Fresh up after shave
depper of roller 50 ml.

595

Autoverband
doOS 1-3̂ 5

Bijpassende
All weather tafel
blauw of bruin -27^5

25?s

?nim after shave
met gratis anti trans-

parant roller deze week.

Fresh up scheerschuim
bus 300 ml. nu

Unica stoel
hoog model met l cm. dik
kussen, kleur blauw-JJ7r9516?o

kruidenier
Driehoek vloeibare
zeep l liter ̂ 45- •

Driehoek krasvrije
reiniger ±3$-

Karvan Cevitam
0.6 liter 23%-

u

Gena Gold appelsap
p.ik l l i t e r l . /?S

groenten
Geldig van 16/6 - 18/6 '83

Nieuwe oogst
aardappelen
2.5 kilo Italiaanse Alfa

Kersen
500 gram heerlijke
Italiaanse import

Stoofschotel

248
2?5
135
<• •Samengesteld uit een mix van<

5 soorten verse groenten. Dit ca.20 minuten
stoven met een klontje boter erbij.

Heerlijke Spaanse
Meloen

serveren
Maandag 20/6:

2 Malse kroppen slaToppei
mkomplus l Komkommer

195
Dinsdag 21/6:

l Bos Worteltjes
plus lOOgramPeultjes
boterzacht, samen voor

Woensdag 22/6:

Pracht Bloemkool

Goudse kaas
extra belegen, 500 gram

549
Coberco dagverse volle l 25
yoghurt l literpak A •

Coberco dagverse
halfvolle melk i literpak
bij VS altijd

Jacky chanty top
chocolade 2̂ 04-
Leerdammer gatenkaas
500 gram

Veluwse boerencake
met rum en rozijnen 800gram
deze week

Picknick puntjes
zak lOstuksJ^êë-

Krenten of rozijnen-
brood 700 gram deze week

slijterij | Jagermeister
fles 0.7 liter deze week

Coppelstock
jonge jenever
l liter

Bols
jonge jenever 15«

Martell Cognac V.S.O A 95
fles 0.7 liter &\J.

Baily's Irish cream 14*95
fles4&9&- A^/.

Chateau Le Bourg
du Cauze 1979
Saint Emilion Grand Cru
Vaderdagprijs nu per fles...

slagerij
Geldig van 16/6- 18/6'83

Schouderkarbonade
kilo

Ribkarbonade
kilo

Haaskarbonade
kilo

Soepvlees
250 gram

Magere speklappen
hele kilo

748
998

1098
395
598
t/m /6

1.19
Maandag t/m woensdag; 20/6 t/m 22/6_

Tartaar
per stuk

Verse fijne braadworstj
hele kilo

Varkenslever
hele kilo

498

vleeswaren
Geldig van 16/6- 18/6'83

Schouderham
150 gram

Boterhamworst
150 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Slagersleverworst
250 gram

salades

79
39
39
59

Haringsalade
150 gram

Shoarma saus
150 gram

Maandag t/m woensdag; 20/6 t/m 22/6

Varkenslever
100 gram

Ontbijtspek
100 gram

Kips leverworst
per stuk

Een jong vader van de Weerdslag
Sliep graag uit iedere zondag
Deze keer zal 't hem echter niet mee
z'n kroost kwam al vroeg met de thee
en een beschuit van de VS-markt 't was een hard
gelach.

159
t/m 22/6

OT9

Q98
128

MA R K Tl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hcngclo(Gld)-Rijsscn-Grocnlo-Goor-Vorden



VORDEN
't Hoge 78
Goed onderhouden hoekwoning met fraai
uitzicht, CV, garage, schuur en ruime achter-
tuin. Indeling:

* entree met meterkast, toilet en kelderkast.
* woonkamer met schrootjesplafond en zijraam
* open keuken met modern okerkleurig aanrecht-

blok v.v. wafelblad, gedessineerde wandbete-
geling en afzuigkap.

* bijkeuken met aan- en afvoer wasmachine en
deur naar terras (thermopane beglazing).

* beklede trap naar 1 e verdieping
* douche met wastafel
* 3 slaapkamers met ingebouwde kasten
* vliering

Vraagprijs f 135.000,- k.k.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAev

Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752 1468

VR 2021-VR 2022

Verwen vader
met een echte video 2000

2 x 4 uur speelduur.
Programmeerbaar tot 16 dagen vooruit

van 5 programma's.
26 voorkeurzenders. Klok.
Speciale vaderdagprijs van

1885,-
Installatiebedrijf

Winters
Spalstraat 8, Hengelo Gld.

VADERDAG
Verwen hem met een heerlijke taart.
Ruime keus in verschillende soorten.

SLAGROOMTAART

MOKKATAART

CH l POLATATAART

KWARKTAART

VRUCHTENTAART

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

wëïkoéjï
vaderdaggeschenken

TUINGEREED-
SCHAPSET

Een krabber, een
schopje en een
vork.

Normale prijs
21,25
Welkoop aktieprijs

REGENMETER
Van doorzichtig kunststof en
voorzien van een duidelijke
schaalverdeling.

Normale
prijs 10,95
Welkoop
aktieprijs

SKIL HEGGESCHAAR
532-H
Dubbel snijdend
model. Lengte
42 cm. Sterke
300 Watt motor.

195rNormale prijs 225,-
Welkoop aktieprijs

ETCGRASSCHAAR
In drie standen verstelbare
grasschaar. Normale prijs 25,35

AUTOWASSET
Een autowasborstel met kraan,

raamwisser, zeem
en 6 zeepstaafjes.
Normale prijs 17,95

Welkoop
aktieprijs

WIENESE J \DDER
Stabiele aluminiurr^psteekladder,
tweedelig reformmodel met

2 x 14 sporten. Werkhoogte
tot 6,50 m.
Normale pnis 339,-
Welkoop
aktieprijs

Welkoop verkoopt kwaliteitsprodukten. Zoals tuin-
artikelen, doe-het-zelf gereedschappen, en noem maar op;
altijd tegen voordelige prijzen. Daarom hopen duizenden
vaders elk jaar weer dat hun vrouw en kinderen voor vader-
dag naar Welkoop gaan.

Welkoop aktieprijs

KWASTTNETTE
De oplossing om het uitdrogen of
verharden van kwasten te voor-
komen. Er kunnen 8 kwasten in

deze vernuftige
'f H il Kwastinette.

Normale prijs 15,75
Welkoop aktieprijs 12?5

PLASTICZEIL
Handig voor van

alles en nog wat:
kamperen, schil-
deren, behangen
enz. Afmeting
4x 6 m.

BANDEN-
REPARATIESET

De doos bevat pleisters, solution en
2 bandenlichters.
Normale prijs 4,15
Welkoop aktieprijs

WELKOOP
CADEAUBON
Óók een aardig Vaderdag idee?
de Welkoop cadeaubon!
De gelukkige bezitter kan dan
zelf z'n keuze maken uit de
1001 artikelen in De Grote
Groene Vakwinkel.

HOBBYBRANDER
Voor verfafbranden en soldeer-
werk. Kompleet met fïjnpunt

^brander. Zonder vulling.
Normale prijs
37,50

Normale prijs 12,95
Welkoop aktieprijs 11?5

32?5
Welkoop aktieprijs

VERLENGSNOER
Flexibel verlengsnoer 20 m lang;

komt overal van pas.
Normale prijs 29,50

Welkoop aktieprijs

HOBBY-DEK
Onverwoestbaar, extra zware
kwaliteit zeil voor o.a. windscherm,
afdekzeil, tent, grondzeil, autohoes

Met 12 oogstrips en 8 m
touw. Kleur oranje,

formaat
3,50 x 2,40 m.
Normale prijs 21,95

Welkoop aktieprijs

KAMPEERSET
Bevat l grondzeil,
2 picknickkleedjes,
50 plastic zakjes,
8 afvalzakken en een
schoudertas.

Normale prijs 13,25
Welkoop aktieprijs 11?5

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis en Tuin,voor Mens en Dier.

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. B.T.W. Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 18 juni 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

ADVERTEREN ET VERKOPEN

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

ALLEMAAL GAZELLE-PLUSSEN
Alle onderdelen die te maken
hebben met veiligheid en degelijk-
heid krijgen bij Gazelle extra
aandacht. Dat is goed te zien en
goed te merken aan elke Gazelle.
Wilt u alle plussen weten van de
geweldige ervaring die Gazelle
in ruim 90 jaar heeft opgedaan?
En ook de plussen van onze
ervaring als fietsvakman.
Stap maar binnen!

Verwen uzelf met 'n Gazelle

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11, HENGELO GLD. TEL 05753-7278
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 16 juni
45e jaargang nr 14

Om het sociaal Kultureel werk, dat volgens de bedoelingen van de raad met
een subsidie van f. 30.000,- per jaar zou moeten worden geaktiveerd, niet
reeds in dit prille stadium schipbreuk te laten lijden, stelt de meerderheid
van het college, bestaande uit wethouder Geerken en burgemeester Vunde-
rink de raad voor de Stichting Sociaal Kultureel werk te Vorden lijdelijk een
extra bydrag te geven van f7500,- voor het lopende jaar en eenzelfde bedrag
voor 1984 als overbrugging naar het moment waarop de Stichting door zelf-
werkzaamheid e.d. kan voorzien in de door haar noodzakelijk geachte kos-
ten boven het gemeentelijk subsidie van f 30.000,-.

Deze extra subsidiebedragen kunnen
volgens het college van B&W geput
worden uit het reservefonds voor sub-
sidieverlening, welk fonds daarvoor
voldoende ruimte biedt.
In het kader van de algemene bezui-
ningen zal deze extra overbrugings-
subsidie na 1984 niet kunnen worden
gekontinueerd en dient de Stichting,
hetzij door verwerving van middelen
uit andere bronnen, hetzij door het
meer inschakelen van vrijwilligers, in
eventuele kosten boven de gemeente-
lijke subsidie van f 30.000,- te voor-
zien.
Het voorstel van het college aan de
raad gaat er voorts van uit dat tenmin-
ste eenmaal per kwartaal overleg
dient plaats te vinden tussen de
wethouder van sociale zaken en wel-
zijn en het Stichtingsbestuur over de
inhoud van het sociaal kultureel werk
van de Stichting.

WETHOUDER BOGCHELMAN:
"ONVERANTWOORD"

Wethouder Bogchelman kan boven-

genoemd voorstel niet onderschrij-
ven. Naar zijn mening dient de Stich-
ting SKW ook indejaren 1983 en 1984
te kunnen werken met de toegezegde
subsidie van f 30.000,- per jaar en
heeft de Stichting voldoende gelegen-
heid gehad zich te prepareren op het
roeien met de beschikbaar gestelde
riemen.

Hij acht, mede gelet op de noodzake-
lijke bezuinigingen en een evenwich-
tige behandeling van de gesubsidieer-
de verenigingen en instellingen, geba-
seerd op het in overleg met die vereni-
gingen en instellingen tot stand geko-
men welzijnsplan, de voorgestelde ex-
tra subsidie voor 1983 en 1984 on-
verantwoord.

De raadscommissies voor welzijn en
financiën zullen begin volgende week
over dit voorstel van de meerderheid
van het college van Vorden, worden
gehoord. T.b.v. de kinder-vakantie-
spelen krijgt de SKW voor 1983 een
extra subsidie van f 1800,-.

Jubileum Achtkastelen
fietstocht voor genodigden

Toen op 2 april 1913 de toenmalige sekretari van de Vordense VVV het ini-
tiatief nam om in de maanden juli en augustus op de woensdagmiddagen
een fietstocht te organiseren langs de acht Vordense kastelen kon hij niet
vermoeden dat de gemeente Vorden daardoor in latere jaren landelijke en
internationale bekendheid mee zou krijgen. Aan de eerste fietstocht in 1913
namen in totaal zeven dames en heren deel. Nu anno 1983 ligt dat aantal
wel even anders.

Tochten met over de 100 deelnemers per keer zijn al lang geen uitzondering
meer. Voor de grootste bekendheid van deze fietstochten zorgde voormalig
burgemeester van Vorden de heer A.E. van Arkel.

Als "fietsende" burgemeester bezorgde hij Vorden een toeristisch bekende
naam. Het huidige VVV bestuur heeft besloten om zaterdag25juni speciaal
voor genodigden een jubileum Achtkastelenfietstocht te organiseren. Het
vertrek zal zijn om 17.30 uur vanaf het Marktplein.

Een uur later zal bij kasteel de Wiersse koffie met broodjes door de VVV
worden aangeboden. Na terugkeer in Vorden zo tegen 21.00 uur krijgen de
deelnemers in Hotel Bakker van het VVV bestuur een tweetal drankjes aan-
geboden.

Bij kasteel Vorden zal een optreden worden verzorgd door "De Knupduuks-
kes", terwijl het napraten bij Hotel Bakker zal worden begeleid door de Boe-
renkapel.

De 8 kastelenrijders
V.R.T.C. De 8 kastelenrijders hield
dinsdag 14 juni een tijdrit op de Vars-
selring. De lengte was 10 km. Er werd
goed gereden en de meeste persoon-
lijk records sneuvelden dan ook. >
Er waren 17 deelnemers.
Uitslag:
l. G. Oplaat Vorden 14 min. 32 sec.; 2.
H. Hiddink Lochem 14.47; 3. J. Vis-
schers Vorden 15.04; 4. H. Eggink
Vorden 15.07; 5. J. Amtink Markelo
15.10; 6. H. Harmsen Borculo 15.19;
7. Joh. Pardijs Vorden 15.28; 8. P. Ni-
jenhuis Vorden 15.31.

Op zaterdag 2 juli starten de leden van
de V.R.T.C. bij het 't Zwaantje voor
een tocht van 200 km De Heuvelrug-
tocht, dit gaat via Driebergen.

Clubcrosses
"Graafschaprijders"

Voor de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" zijn de komende
maanden de volgende crosses ge-
pland: 18 j un i clubcross "Delden"; 2
juli wedstrijd tegen Hamac uit Harf-
sen te Vorden; 9 jul i clubcross "Del-
den"; 6 augustus clubcross "Delden";
20 augustus wedstrijd tegen Hamove
uit Hengelo te Vorden.
De "uitwedstrijd" tegen Hamac welke
onlangs moest worden afgelast, zal op
een nog nader te bepalen datum wor-
den georganiseerd.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Zomerrit
De Graafschaprijders
De V.A.M.C."De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag een
orienteringsrit welke was uitgezet
door Gerard Versteege en Benny
Horsting. Aan deze rit namen in totaal
66 personen deel en telde mee voor
het kampioenschap van de V.A.M. C.
alsmede voor het PCC kampioen-
schap afdeling Gelderland.
Na afloop reikten B. Regelink en G.
Versteege aan de volgende personen
de prijzen u i t :
PCC A-klasse (Gelderland): l . G. Kra-
nenburg, Borculo 74 s t rafpunten; 2.
W. Hleerkate, Laren 135 str.
PCC B-klasse (Gelderland): 1. B. de
Weerd, Zutphen 180 strafpunten; 2.
P. Platenkamp, Zutphen 182 str.
PCC A-klasse (Overijssel): l . H. Huy-
brechts, Dronten 30 strafpunten; 2. R.
Trip, Ommen 32 str.; 3. J. R. Jonker,
Wezep 48 strafpunten.
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink, Vor-
den 54 strafpunten; 2. J. Klijnstra,
Tietjerk 67 str.; 3. H. Sypkes, Stadska-
naal 74 str.
Auto's B-klasse: 1. G. Reekers, Alme-
lo 170 strafpunten; 2. J. Mennink,
Ruurlo 187 str.; 3. H.B.J. Horsting,
Vorden 197 str.; 4. L.H. de Boer, Zut-
phen 203 strafpunten.
Toerklasse auto's en motoren: 1. J.
Hannink, Raalte 40 strafpunten; 2. B.
Eilander, Zelhem 62 str.; 3. M. A.
Veldhuis, Wijhe 62 str.; 4. H. Wessels,
Raalte 64 s t rafpunten.
De poedelprijzen gingen naar A. T. J.
Wienholte, Wehl 433 strafpunten (A-
klasse) en H.B. Rouwenhorst, Henge-
lo 342 strafpunten (B-klasse).

/

Zomertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" ̂ fcaniseert op zondag 31 j u l i
een z<ÜRrtocht per fiets, voor hen die
graag een tochtje wil maken langs
mooie plekjes van Vorden en Heng' -
lo. De lengte is circa 40 kilometer. De
start is vanaf café Het Zwaantje aan de

tussen 13.00 en 14:00
uur.

Nieuws van de
Touwtrekvereniging

De touwtrekvereniging Vorden is - nu
de bouwvergunning is ontvangen - be-
gonnen met de bouw van kleed- en
douche-ruimten. Vele vrijwilligers
hebben hiertoe de eerste noodzakelij-
ke grond werkzaamheden verricht.
Bouwbedrijf Ruiterkamp b. v. is in-
middels begonnen met de metsel-
werkzaamheden. Vele klusjes echter
zullen nog door de leden van de vere-
niging worden verricht. Met de bouw
is circa f40.000,- gemoeid.
Men hoopt alles gereed te hebben
wanneer in augustus een groot beker-
en promotie-degradatie-toernooi
wordt gehouden. Inmiddels heeft de
grasmat van het vorig in huur verwor-
ven perceel vele bewerkingen onder-
gaan. Men wil de grasmat nu nog spa-
ren, om het veld in augustus optimaal
in conditie te hebben.
Gelukkig kan de vereniging voor haar

trainingen uitwijken naar een perceel
weiland, gelegen naast het kantoor
van Staatsbosbeheer. De gemeente
heeft hiertoe de vereniging vergun-
ning verleend.

Voetbaltoernooi Ratti
Rietmolen pakt vierde beker
Twintig heren-elftallen op zaterdag en
zestien dames-elftallen op zondag
hebben in het voor de achtste achter-
eenvolgende georganiseerde Ratti-
toernooi met enorm veel inzet gestre-
den om de bekers.
Afgelopen zaterdag was het e l f ta l van
Ambon 3 de succesvolste. Zondag
wist het dames-team van Rietmolen
met de grootste beker te gaan strijken.
De vereniging Rietmolen doet het
voortreffelijk. Wisten vorige week op
biede dagen de elftallen van Rietmo-
len het toernooi winnend af te sluiten,
nu gingen de dames van Rietmolen
naar huis met de door ons blad uitge-
loofde beker.
Zaterdagochtend om negen uur be-
gonnen de elftallen uitkomende in de
derde klas van de GVB/TVB aan hun
wedstrijden. In poule A won Ambon
alle wedstrijden. In poule B deed
WWNA evenzo.
In poule C toonde H.H.C, zich de
sterkste, terwijl in poule D Apeldoorn
de meeste punten vergaarde.
In de kwart-finales won Ambon van
WWNA en HHC versloeg Apeldoorn.
In de finale won Ambon overtuigend
met 2-0 van HHC, terwijl Apeldoorn
in de strijd om de derde en vierde
plaa ts met 1-0 won van WWNA.
Ambon veroverde alzo de uitgeloofde
beker.

Veel bezoek op zondag
Onder ideale weersomstandigheden
begon zondagochtend het dames-
toernooi.

In poule l wist de darnj^an de orga-
niserende vereniging^ph beide te
plaatsen. Ratti l was de sterkste in
poule A. In poule B werden de girl van
Haakse Boys de eerste. In poule C
werd Ratti 2 ongeslagen de eerste, ter-
wijl in poule 4 RietmoJg^als hoogste
eindigde. ^^
In de halve finales moest Rat t i l ech-
ter met een 2-1 nederlaag het hoofd
buiten voor Baakse Boys. Ook Ratti 2
kon het tegen Rietmolen niet bolwer-
ken, al bleef de score beperkt (0-1). In
de finale liet Rietmolen duidel i jk blij-
ken wie de sterkste van de dag was.
Met een 3-0 nederlaag werd Baakse
Boys eervolle tweede. De dames van
Ratti vochten om de derde en vierde
plaats op veld twee het duel uit. Het
eerste team won met minimaal vqr-
schil.
Mevrouw Heuvelink-Broekman, lid
van de toernooicommissie reikte na
afloop de prijzen uit .
Wederom een geslaagd toernooi-wee-
kend van de vereniging Ratti. A.s.
weekend komt de jeugd aan bod. Za-
terdag is geheel gereserveerd voor de
C-jeügd, terwijl zondagmorgen een
toernooi van de B-jeugd wordt gehou-
den en 's middags voor de A-jeugd.

/ij hingen de schoenen
aan de wilgen
Afgelopen zondag werd na afloop van

de westrijd Ratti - Ratti 2 afscheid ge-
nomen van de dames Willy Schouten,
Diny Ruesink en Mariët Bergervoet.

Willy stopt met voetballen, daar zij nu
een andere sport gaat doen. Ruim ze-

ven jaar heeft zij bij Ratti gevoetbald.
Diny haakt af wegens studie, terwijl
Mariët elders gaat wonen. De schei-
dende dames kregen allen een ruiker
bloemen en naafloop werd ijs gegeten
op het terras bij Schoenaker.

Gemsbroek winnaar

Stratenvolleybaltoernooi Dash
Zaterdag werd in de sporthal 't Jebbink
het tweede gedeelte van het stratenvol-
leybaltoernooi afgewerkt. In de aller-
eerste plaats dienden er in vier poules
nog wedstryden afgewerkt te worden,
waarna een begin kon worden gemaakt
met de winnaars- en verliezerspoule.

Voor de finales plaatsten zich alsnog:
Harten Zes; Delden 1; Vuurwerk 2;
Amrobank; Hackfort; De Haar; Hoe-
t i n k h o f en Jong Gelre 2.
Vorige week dinsdag hadden zich
reeds de volgende teams geplaatst:
Herberg, Brinkerhof, PTT l, Meeval-
lers, Gemsbroek, Kerspel 4, Vaarwerk
l en Brinkersofjes.

Na een reeks van wedstrijden (aan het
toernooi van Dash namen in totaal
ruim 200 personen deel) gespeeld op
vijf velden kon het team van Gems-
broek zich uiteindelijk stratenvolley-
bal kampioen van Vorden noemen; 2.
PTT 1; 3. Delden l en 4. Vaarwerk 1.
Het team van Simko kwam als win-
naar uit de verliezerspoule te voor-
schijn; 2. Recreanten Dash; 3. Vojena;
4. Flierefluiters.

Het ligt in de bedoeling van Dash om
dit stratenvolleybaltoernooi tot een
jaarl i jks terugkerend evenement te
maken.

ÏM'j ons in d'n Achterhook
Mölders Jan wis eiges neet goed waor e now feiteluk opan ree. Bi'j un
stuk of wat boem was e vanmargen al ewes maor tot handel had e nog
neet können kommen. Of handel ko'j 't eigenluk neet nuumen. Na'öst
zien handel in meal, kunsmes en wat t'r bi'j dat soort zaak'n nog meer te
passé kump maak'n Mölders Jan d'r ok zien bedrief van umme varkens
bi'j de boern op te leggen. Jan koch dan de varkens, levern 't meal veur 't
vetmesten en de boer kreeg un van te veurn vast-estelde vegoeding veur
de vezörging.
Wat t'r dan nog oaverbleef was Jan zien wins, die vake de moeite nog wel
weerd was. En hoo meer hee d'r bi'j de boern had liggen des te veurde-
lugger kon hee 't meal inkoop'n en dus nog meer vedien'n. En daor was
Jan dizzen margen veur op pad ewes maor had t'r nog neet ene zo wied
können kriegen. 't Kwam meschien ok wel deurdat de boern weinug tied
hadd'n ehad. De meesten waarn te druk ewes met 't inkoel'n umme volle
andacht veur zien zaken te hemmen.

Hee prakkezeern d'r oaver umme maor nao huus te gaon, hee knapp'n
van de koppiene, die had e nog oaverholl'n van de brulfte van gisterao-
vund. Een van zien klanten was vief-en-twintig jaor etrouwd ewes en
daor hadd'n zee goed fees van egeven. Too 't in de zaal afeloop'n was
waarn ze nao un buurman egaon en hadd'n daor nog wat naoepraot en
ok edronken zoodat 't al tegen vier uur was ewes veur e in bedde was
erold, lange neet nuchter meer.

Toch nog 's effen bi'j Eavert Broekman angaon. Den had t'r eerder al wel
's van epraot dat e de deale van 't olde huus vol varkens wol gooien. Ha-
ve rt had t'r un nf j huus bi'j ezet, de beeste afeschaft en schen now goed
rond te können kommen van un schuure vol varkens en un bunder of tie-
ne mais die hee vebouw'n. Daornaöst hadd'n zee nog wel 's un ekstraat-
jen want in 't olde veurhuus heel'n ze vekansiegangers. Luu die van roste
heel'n woll'n d'r nog wel graag wean en geregeld hadd'n ze domeneers,
advekaoten en ander volk dat met de mond de kos vedinet as huurder d'r
in zitt 'n.

Eavert's vrouw was in de kokken doende met 't etten kokken.
"I'j mot de baas zeker hemmen, kiek maor in de varkensschuure, a'j d'r
ene ziet met un pet op is dat Eavert".
Nao wat hem en weer gepraot oaver 't weer begon Mölders Jan oaver de
deale en rekkenen Eavert veur wat e meer kon vedien'n at e d'r varkens
neerlei inplaatse van zo now en dan un vekansieganger.
"Och zei Eavert", 't zal allemaole wel waor wean wa'j daor zekt maor as
de varkens schetterug bunt hek'k daor un kop vol zörge oaver en ligge d'r
van wakker. Maor as de vekansiegangers dat oaverkump kan mien dat
gin zier scheal'n al doe ze 't ok oaver 't huus hen".

Mölders Jan beslot toen maor op huus an te gaon nao zien maalderi'je,
argens b i j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

FOTO-
STRIP
VER-
HAAL

over het
maken van
een vakantie-
logboek

/'SfsEr is niets nieuws onder de zon. Dat ontdekte lang geleden een
>5^ prediker uit het Oosten. Die spreuk geldt ook voor de fiets, beter
gezegd voor de fietsvakantie. Voor de oorlog was de tweewieler voor de
meeste mensen de enige mogelijkheid om met vakan t ie te gaan. Toen
kwam voor steeds meer vakantiegangers de trein en de bus. Daarna
werd de auto onze vakantiegezel, die ons naar verre landen bracht. En
niet te vergeten het vliegtuig. En nu staat in elke VVV-brochure wel een
serie fietsvakanties in eigen land. Wordt er een complete beurs aan dit
onderwerp gewijd. En vertellen steeds meer mensen elkaar een beetje
trots, dat ze er dit jaar met de fiets op uit zul len gaan.

Zo'n fietsvakantie is een ideale mogelijkheid om een
vakant ie logboek te maken. Dat kun je doen op de ge-
bruikelijke manier: filmpje kopen, regelmatig foto's
maken als je iets leuks beleeft en het filmpje na de va-
kantie door de fotovakman la ten on twikke len . Maar
het kan ook anders. In dat geval zorg je, dat je een
direct klaar-camera bovenaan in de bagage bergt met
een paar pakjes film. Elke dag maak je foto's van watje
meemaakt. Die foto's zijn - zoals u weet - direct be-
schikbaar .

En 's avonds als je op de camping of in het landelijke
hotelletje een rustig plekje hebt gevonden, dan plakje
die foto's in het vakantielogboek. Je schrijft bij elk een
onderschrift of maakt een kort verslagje van die dag.
Zo ontstaat er al een boeiend en met kleurige foto's
geïllustreerd journaal , dat k laar is op de dag, dat je
t h u i s k o m t . En dat laat zien hoe je met elkaar hebt ge-
noten op die ontdekkingstocht door een land, datje op
de fiets van heel dichtbij beter hebt leren kennen.



Kunstmelk voor biggen bij de zeug.

Te grote of zwakke tomen waarvan de zeug
te weinig melkproduktie heeft, kunnen met
Biba-mel goed worden opgevangen.
De biggen krijgen precies de aanvulling die
ze nodig hebben.
In de kwetsbare beginperiode geeft het
gebruik van Biba-mel een sterk verbeterd
resultaat te zien: minder uitval, snellere
groei en een zwaarder speengewicht.

$ Biba-mel kan het best
worden verstrekt d.m.v.
de speciale, door Hendrix
geteste, drinktorentjes.
Hygiënisch en ekonomisch.

hendrix voeders
Bel voor
inlichtingen en
direkte service: C. BONGERS, Vorden 05752-1327

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

WAND-EN VLOERTEGELS

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

Te koop: prima staat herenrij-
wiel Burgers zwart en jongens-
rijwiel z.g.a.n. Gazelle, 22 wie-
len.
Tel. 05754-329.

M-^KKINK

Te koop: 4 orgineel oude zon-
neblinden. 50 bij 175 cm.
J.W. Bloemendal,
Dorpsstraat 25.
7261 AV Ruurlo.
Tel. 05735-1208.

Vrijwel direktte leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-331 5 b.g.g. 2220.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORSTRAAT 28
TEL 05735-2000 RUURLO

"Opheffings-
uitverkoop"

25% korting
op mini-steek.

Met toestemming k.v.k.

Poelman, Burg. Galleestr. 12
Vorden. Tel. 05752-1364.

KONSTtiUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
-=-- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

De grote verrassing
voor Vader

Zo'n prachtige

herenf iets van
Rijwielbedrijf

„TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden. Telefoon 05752-1256

Keuze uit diverse modellen,
merken en kleuren.

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden liggen vanaf
17 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
inzage de volgende verzoeken met bijlagen van:

1. de V.L.C. "De Graafschap" BA., Stationsstraat 14,
7261 AD Ruurlo, datum verzoek 14 april 1983, adres
inrichting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie E, nummer 787
(ged), om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor de uitoefening in coöperatief
verband van een afdeling voor landbouwmechanisa-
tie, een kalksilo en een weegbrug, alsmede een de-
pot voor afgifte van mengvoeders en andere land-
bouwbenodigdheden;

2. de CAVEE-COVECO, Schaarweg 2, 6990 AA Rhe-
den Gld., datum verzoek 14 april 1983, adres inrich-
ting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie E, nummer 787 (ged), om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting ten behoeve van de
overname van vee.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van ver-
gunningen kunnen dooreen ieder gedurende één maand
na de dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk
worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingeko-
men bezwaren worden mede ter inzage gelegd. Indien
men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaarschrift indient niet bekend ge-
maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijker-
tijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach-
tigde bezwaren inbrengen op een openbare zitting,
waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling. Deze zitting zal wat de aanvraag genoemd on-
der punt 1 betreft worden gehouden op maandag, 4 juli
1983 vanaf 14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden en
de zitting voor de aanvraag genoemd onder punt 2 op
dezelfde datum en wel vanaf 15.00 uur eveneens in het
gemeentehuis te Vorden.

Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikkin-
gen kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door diegenen die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijke of mondelinge be-
zwaren hebben ingebracht, tenzij wordt aangetoond
dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig)
bezwaren in te dienen.

Datum: 16 juni 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. DRIJFHOUT. MR. M. VUNDERINK.

Kind wat drink je
toch veel.

Diabetes mellitus overvalt je. Op 'n dag merk je
bijvoorbeeld datje onophoudelijk aan het drinken bent.
Maar je dorst is niet te lessen. Of je blijft maar lamlendig en
sikkeneurig. Of je vermagert sterk.

Bij vele Nederlanders openbaart zich diabetes
mellitus (suikerziekte). Een aangrijpende aandoening.
Honderdduizenden zijn het slachtoffer van hun onwillige
alvleeskier.

Slikken tabletten, houden dieet of injekteren zich
dagelijks met insuline om in leven te blijven.

Diabetes Fonds Nederland. Postbus 9210,3506 C i l : l ï t r ech t .

Vorig jaar startte Geef's voor diabetes. Een eerste
stap op weg naar uitbanning van deze volksziekte.

Dankzij uw gift wijdt de wetenschap zich aan
alvleesklierweefsel-transplantatie, 't insulinepompje,
dieetvoeding, menselijke insuline, behandeling van
oogcomplicaties enz. enz.

De wetenschap vecht. Vecht u mee? Het is hard
nodig. Juist nu.

Postgiro 5766. Bankrekeningnummer 70.70.70.805.

jüü 1983

Geboren

De een had een jongen verwacht
de ander .een meisje bedacht.
Maar aan die wens kan ik mij niet storen
zoals ik was, ben ik geboren.

Mijn naam is

Leontien
Gewicht 3720gram, lengte 52 cm.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

intcruinl

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

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

Voor vaderdag
TUINSTOELEN
BARBECUE
TABAKSPOTTEN
ASBAKKEN ENZ. ENZ.
SPECIALE VADERDAGAANBIEDING:

HOUTEN LATTENBANK

Bazar SUETERS
Dorpsstraat 15, tel. 3566
Ruurloseweg 91, tel. 6658

Voor vader
hebben wij een ruime sortering
goede electrische cadeaux
o.a.

bureau- en leeslampen
scheerapparaten enz

DEKKER ELECTRO bv
ZUTPHENSEWEG 8 - TELEFOON 2122

Pracht sandalen voor vader
Soepele en sportieve sandalen
voor z'n vrije tijd.

Luchtig en gemakkelijk voor de
zomer.

In onze kollektie zijn diverse modellen in ruime mate aanwe-

zig-
Kom gerust eens kijken bij

WILLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL. 05752-1342.

500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404'

Met vakantie ...
Gaat u straks ook?
Voorkom dat u in de rij* moet
staan voor een reisverzekering,
op een moment dat u toch al
zoveel aan uw hoofd hebt.
Bel ons even.
Eén telefoontje is genoeg.
Wij regelen in een mum van
tijd, dat u goed verzekerd op
pad gaat.

makelaars-en
assurantiekantoor

Vorden



aintTropez..uw bank met de
Vreemde valuta, cheques, reisverzekering

Doe meer
met de spaarbank,
uw bank met de S,
in de buurt.

spaarbank

DOOR INRUIL VERKREGEN:

VOLVO 66 DL groen

VOLVO 345 GL Koper mett

VOLVO 343 L Gee. L P G

VOLVO 343 DL BOUW
VOLVO 345 L eiauw
VOLVO 343 L Rood
VOLVO 343 GLS B. mett
VOLVO 343 DLS Zilver mett

VOLVO 244 DL Bruin
VOLVO 245 GL met L P G

SAAB 900 GLS automaat 1982
met stuurbekrachtiging en schuifdak,
lichtmetalen velgen.
Nieuwprijs f 43.500,- nu Z.Ö,

AUDI 100 L 5E Koper mett.1979,
mistlampen, trekhaak, load a justers

DATSUN VIOLET 1930
koper mett.

DATSUN CHERRY 1,2 GLX
1980 45.000 km

AUTOBIANCHl950cc1977

LADA 12001980

SIMCA1308 S 1978

12.

7.

10.
3
5
3

750-

500,-

500,-

250-
000,-
000,-
750-

VOH.VO
dealer voor Lochem, Borculo en
Ruurlo en omstreken.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

'^ Altijd goed en goedkoop
Het supercentrum voor u en uw vereniging

A\*
***

Prachtige herensandaal.
Met een leren voetbed en
uitstekende pasvorm. Nu alle
maten: *A*

90

Prachtmuil.
In Oporto juchtleer met leren
voetbed en een ijzersterke
.tankzool'. Nergens zo voordelig.
Maten 36-46.
Voorde
grote voet,
47-48 44.90

Juchtleren vrijetijdsschoen
Een dijk van een schoen,
gemaakt van sterk flexibel jucht-
leder op slijtvaste loopzooi.
Naturel Maten 40-46.

90

Voor modebewuste vaders

Weekend aanbieding
Kinder-T-Shirts en topjes

10,2 voor

Modecentrum

Ruurlo

Modebewust zijn alle
vaders; de één wat
minder, de ander wat
meer. Kies daarom
een aktueel kado uit
de herenmode-
sektor; dat is altijd
welkom.
Een blazer, shirt,
pantalon, riem,
stropdas, jack, kort-
om keus genoeg in
ons uitgebreide
assortiment.

iwear

L.M.B. "Vorden"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163.

CASE-DEALER.
TE KOOP:
— Diverse inruiltractoren.
— gebr. opraapwagens - cyclomaaiers o.a. Weiger en PZ

— Nieuw in ons programma:
Bögballe kunstmeststrooiers:

- centrifugaal strooier met roestvrijstalen strooinie-
chanisme

- Lage opvulhoogte - 275 t/m 1500 Itr.
— Ook te leveren in overbemestinguitvoering

— Kyllingstad ploegen.
— Deense kwaliteit tegen zéér scherpe prijzen.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:
.

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

ZONDAG 19 JUNI

RENDEZ-VOUS
ZONDAG 26 JUNI EXCALIBUR

HENGELO GLD 05753-1461

TAPIJTREINIGEN
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

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORBIELZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO

DJAAR S VADERDAG
magnetische
schroeve-
draaier

bisondoe
kado doos

Black & Decker
decoupeer- schroeve-

draaierset
steek-
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dient soms de voorkeur, de vraag is
dan - en voor elk land zal de raad an-
ders klinken - in welke munt.
Om het rekenen te vergemakkelijken
heeft de bank tegenwoordig ook rei-
scheques in Nederlandse guldens.

Paspoorten

"Mijn man wil a l t i jd in één keer doorrijden naar Spanje. Hoe houd ik hem tegen?"
Deze vraag werd onlangs genoteerd aan de reizenbalie van een Rabobank, /.ij staat
model voor een typisch vakantieprobleem. Het probleem bleek oplosbaar, want de
ervaren reisadviseur kon een hotelkamer op gezinsgrootte reserveren in een pas-
santenhotel langs de Franse autoroute, halverwege de reis naar het verre Spanje.

Mede ook door de goede contacten
met de ANWB (De Rabobank kan
ANWB Reis- en Kredietbrieven afge-
ven) en uit overleg met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken hebben de
reisadviseurs een goed idee gekregen
van de kwetsbaarheid van de huidige
vakantieganger. "Voor bepaalde geva-
ren kan men de toerist niet genoeg
waarschuwen", is de conclusie. Vooral
paspoorten raken snel zoek. De Ne-

derlander is slordig met zijn paspoort.
Conculaten en ambassades moeten er
per seizoen honderden vervangen
door doorlaatbewijzen. Paspoorten
moet men slechts in noodgevallen en
dan alleen voor zeer korte tijd afgeven
bij hotels en campings, zo raadt de
reisbalie aan. En elk lid van het reisge-
zelschap behoort steeds zijn eigen pa-
spoort bij zicht te dragen.

Dat geldt ook voor de kinderen wan-
neer deze met anderen in een auto
meerijden, vooral wanneer daarbij
grenzen worden gepasseerd.

Kortom, gaat u op reis, ga dan nog
even langs bij uw reisadviseur voor
wat laatste praktische wenken en ad-
viezen.

Bodymilk na douche,
bad en zonnebad

Het is een goed voorbeeld van de
reeks contacten die in het moderne
toerisme bestaan tussen de kopers en
verkopers van een vakantie. Het eer-
ste contact wordt vaak al in december
gelegd als de zomerbrochures uitko-
men en de vakantiegangers in spe zich
laten voorlichten. Daarna volgt het
maken van een keus en het "boeken",
maar een moderne reisbalie is dan
nog te allen tijde beschikbaar voor
persoonlijke dienstverlening. De
bank ziet zeer veel vakantiekopers la-
ter weer terug voor verzekeringen en
vooral voor reischeques en vreemd
geld of gewoon voor het inwinnen van
enkele laatste inlichtingen.

schriften over kentekenbewijzen, ca-
ravanpapieren, over verzekeringen
van zeilplanken en tentuitrusting, uw
reisadviseur hoort het allemaal in huis
te hebben.

Verzekeringen

Vraagbaak
De reisbalie is een complete vraag-
baak geworden. Hoe beveilig ik huis.
en hof tijdens de vakantie? De reisba-
lie moet er een folder over beschik-
baar hebben of kunnen verwijzen
naar een goed geïnformeerd adres
vlakbi j . Vaak is dat het pol i t ieburea.
"Onze ervaring is", zegt een balieme-
dewerkster, "dat men op een wijk- of
dorpsbureau niet alleen goede raad
kan geven, maar ook blij is te weten
wie er wanneer op vakantie is. Men
patrouilleert dan een keer extra".

Controlelijsten voor "niet te vergeten"
zaken zoals telefoonnummers van de
verzekering, bij familie of vrienden
achter te laten adressen, de reisbalie
heeft ze. Verwijzingen naar voor-

U i t de ervaring aan de reisbalie bl i jkt
ook dat veel vakantiegangers, zich niet
goed op de hoogte stellen van de ver-
zekeringsvoorwaarden. Overschatting
van de prestatie van de verzekeraar
komt vaak voor, onderschattingen
echter ook. Tot welke leeftijd van de
auto geldt een repatriëringsverzeke-
ring? Dat is een vraag die iedere auto-
mobilist zich zou moeten stellen, de
kleine lettertjes weten het antwoord.

Wat behelst precies een annulerings-
verzekering? Ook dat zou men moe-
ten nagaan. "Verzekeraars", zegt een
ervaren reizenverkoper, "zijn wel
goed maar niet gek. Ze zijn gebonden
aan strikte regels, ze willen bewijzen
zien, politieverklaringen en aankoop-
nota's, als ze met schade, verlies of
diefstal worden geconfronteerd".
De vertrekkende toerist heeft natuur-
li jk ook altijd behoefte aan vreemd
geld. Wie per auto reist, zal voor elk
land dat men passeert voldoende
klein geld voorhanden moeten heb-
ben voor automaten, tolwegen, benzi-
nestations en toiletten. Eurocheques
of girobetaalkaarten zijn helaas niet
overal welkom om er benzine mee te
betalen. Reischeques meenemen ver-

Oorlogen Donorwerving Vluchtelingen

Hongersnood Epidemieën Rode Kruis Korps

Aardbevingen Wegenhulpposten Rampen binnenland

OPISOP.HELP!
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.

Juist deze maanden vraagt onze huid
meer aandacht
Nu de zonnestralen meer kracht be-
ginnen te krijgen, laten de meesten
geen moment voorbij gaan om ervan
te profiteren. Maar die extra belasting
kan voor de huis - nu en later - gevol-
gen hebben. Daarom is in deze maan-
den een beetje extra zorg en aandacht
voor de huid helemaal geen overdre-
ven luxe. U kunt bijvoorbeeld wat va-
ker een bodymilk gebruiken, vooral
na het douchen en baden, en vóór en
na het zonnen. Als u echt verbrand
bent, is een gewone bodymilk niet vol-
doende. Maar er is nu een nieuwe bo-
dymilk van Purol, die - als u te lang in
de zon hebt gelegen - uw zonverbran-
de huid sterk verkoelt, verzacht en die
ook nog vervellen tegengaat.

Invloeden op de huid
De huid staat de hele dag bloot aan
sterk wisselende omstandigheden,
zoals temperatuur, vochtigheid en al ,
of niet knellende kleding. Door onze
goed verwarmde woningen wisselen
die omstandigheden veel vaker dan
vroeger. Vooral de combinatie van
veranderde temperatuur en vochtig-
heid'stelt hoge eisen aan het vermo-
gen van de huid om vochtigheid en
temperatuur in het lichaam op peil te
houden. Naast die ongewilde belastin-
gen zijn er ook andere situaties - zoals
na het zonnebaden - waarin we de
huid een handje kunnen helpen.

Beschermend laagje
Er bestaan diverse cosmetische pro-
dukten om de huid voldoende soepel

en het vochtgehalte op peil te houden.
De bekenste is wel de bodymilk: zoals
de naam al zegt een melkachtig pro-
dukt. Bodymilk bestaat uit een combi-
natie van een vettige stof met water,
die zich makkelijk laat uitsmeren. Dat
maakt bodymilk bij uitstek geschikt
om relatiefgrote oppervlakten van on-
ze huid effectief te behandelen, als
aanvulling op het dunne vetlaagje dat
de huid van nature beschermt tegen
uitdrogen.

Optreden tegen zonnebrand
Schade door jarenlange invloed van
zonlicht en slecht weer, die aan de
huid wordt toegebracht, wordt mees-
tal pas op latere leeftijd merkbaar.
Daarom is het aan te raden nu al maat-
regelen te nemen om later teleurstel-
lingen te voorkomen. Doe het daarom
langzaam aan met bruin worden: de
eerste dag niet langer dan een kwar-
tiertje zonnebaden. Anders droogt uw
huid te snel uit. Houdt u er ook reke-
ning mee dat uw huid al weer een jaar-
tje ouder is geworden. Een niet meer
zo jonge huid bezit een veel minder
sterk herstellingsvermogen dan een
jonge, elastische huid.

Vocht- en vetgehalte op peil
Purol bodymilk heeft een uitgebalan-
ceerde samenstelling om uw huid
weer zacht en soepel te maken. Daar-
mee voorkomt u dat uw huid gaat
schilferen of uitdrogen. Purol body-
milk werkt verkoelend. De milk wordt
snel in de huid opgenomen, zodat uw
huid mooi gaaf en soepel wordt. En zo
wilt u het toch houden deze zomer.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-

groep voor ouderen in het Dorpscten-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

2 ju l i Openbare les Nutsblokf lu i t -en
melodicaclub

9 ju l i Pretty markt

Stofzffiger: een onmftbare
huishoudelijke hulp

Op de lijst onmishurc hiiidhoudelijke apparaten neemt de s io l /u i< ;cr één vun de belangrijkste
plaatsen in, tevens is het een van de oudste hulpen in de huishouding. De eerste stofzuiger ver-
scheen rond de eeuwwisseling en was gebaseerd op een systeem waarbij vrijliggend, grot' vui l
werd opgezogen om vervolgens door filtering van die lucht te worden gescheiden. In feite is er
aan dit principe niets gewij/igd. In de loop der jaren is de stofzuiger vooral efficiënter, kleiner
en lichter geworden. Ken voorbeeld van "de moderne stofzuiger" is de nieuwe serie stofzuigers,
die Philips onlangs introduceerde en waarvan de belangrijkste kenmerken /ijn: een verbeterd
reinigend vermogen, ze zijn "stiller", en ze vergen minder onderhoud.

lielangrijksie nieuwtje van </<• zojuist geïntroduceerde Philips stofzuigers is het speciale
'e/ec/ret' filter, (lul de uitgeblazen lucht lol 9/1 /><• / . reinigt.

Geschiedenis
We hoeven n ie t eens zo ver in on/c ge-
schiedenis te d u i k e n om te /ien hoe
vroeger h u i s v r o u w e n en bediendes u i t -
s l u i t e n d met s t o f f e r en b l i k het s to f
ach te rna jaagden. Minder welgestelde
huishoudens l ie ten he t we l u i t hun
hoofd stof aantrekkende meubels en
kleden als hu i s r aad te nemen. Vol-
doende personeel hebben om het h u i s
nog enigs/ ins schoon te houden was
een t eken van r i j k d o m . Overigens was
er bij het plegen van hygiëne vaak
meer sprake van het verplaatsen van
stof dan van het verwijderen e rvan .
Meestal moest de n a t t e doek goedma-
ken wat de s tof fe l l i e t l iggen. Om de
woon vertrek ken niet al te onaange-
naam te laten r ieken werden parfum
en reukwater gesprenkeld. Bijna we-
k e l i j k s gingen in proper Hol land de
kleden en meubels even de deur uit om
ze op s t r aa t te kloppen. Zo ontstond
tevens een heel opmerkel i jke eerste
daad van milieubescherming. Door de
toegenomen industrieaktiviteiten en
de daardoor vervuilde lucht vond de
p laa t se l i j ke pol i t ie het vaak wense l i j k
het u i tk loppen van kleden op sommige
t i jdst ippen te verbieden. Het vrijgeko-
men stof vormde een te grote overlast.

Stofzuiger
Met recht kan worden gezegd dat de
u i t v i n d i n g van de stofzuiger f i g u u r l i j k
heel wat stof deed opwaaien. Het was
in 1901 dat Hubert Ceeil Booth een
methode uitvond om stof en v u i l van
de vloerbedekking en stoffering te ver-
wijderen door middel van zu igk rach t .
De gigantische machine die hij daar-
voor nodig had, werd geïnstalleerd op
een grote, door een paard getrokken,
•kar. Aangezien het onmogelijk was

met de/e machine het huis te betreden,
werden lange slangen aangesloten op
de/e "s tof /uiger" . V a n a f de s t r a a t -
kan t of vanui t de t u i n gingen deze
slangen door deur en raam naar bin-
nen teneinde het huis te ontdoen van
v u i l en ongedierte. Door de lengte en
d i k t e van de s lang was een enorm va-
cuüm nodig om de gewenste /u ig-
kracht te bewerks te l l igen .
Vooi de explo i ta t ie van / i jn ui tvinding
s t i c h t t e Booth samen met vrienden het
eerste s choonmaakbedr i j f dat over
een heuse s to f /u ige i beschikte .

Doorbraak
De voornaamste a a n b e v e l i n g e n voor
/ i j n s c h o o n m a a k a k t i v i t e i t e n beston-

den ui t mond tot m o n d r e k l a m e . Van
enorme belang was het daarom dat
Booth de gelegenheid kreeg / i jn ma-
chine wereldkundig te maken. Dat ge-
beurde toen de Fngelse koning Ed-
ward VII persoonlijk een demons t ra -
tie met de "s tof /u iger" wens te in Buc-
kingham Palace. Het voor iedereen
verbluffende resul taa t leverde Booth
een i n t r o d u k t i e bij alle F.uropese
v o r s t e n h u i z e n op. De s t o f z u i g e r had
zi jn bruikbaarheid bewezen en de op-
mars was begonnen.

Konstruktie

Het was du ide l i jk dat slechts zeer in-
g r i jpende k o n s t r u k t i e w i j / i g i n g e n de
s t o f z u i g e r a a n t r e k k e l i j k zouden ma-
ken voor een breder p u b l i e k . De eerste
bedienbare machines hebben iets weg
van de grote ketelstofzuigers, die ge-
b r u i k t worden in z i e k e n h u i z e n en voor
i n d u s t r i ë l e doeleinden. Toch beteken-
de dit apparaat de i n t roduk t i e voor
h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k . De vootgan-
gers van onze s to fzu ige r m a a k t e n een
hels kabaal . 7e joegen bij w i j z e van
spreken met het ongedierte en het stof
ook de bewoners tijdelijk het huis uit .
Nog lang bleven deze hu i shoude l i jke
h u l p j e s door g e w i c h t en vorm onhan-

,\'ieuwe Philips stofzuigers: voornaamste kenmerken zijn hel extra filter vuur schonere
lucht, de stil/e werking en hel vermogen tot maximaal 1150 I t ' a t t .

delbaar . S to fzu igen had veel weg van
een wat eenz i jd ige voorloper van de
h u i d i g e body-bui ld ing rage. Met de in-
t r o d n k t i e van de hand- of steelstofz.ui-
ger ve rbe te rde de handelbaarhe id
enorm. V r i j snel daarna volgde het
model van de s ledes tofzu iger . Van de
eerste accessoires hoeven we ons n i e t
al te veel voor te stel len. Die bleven
lange t i jd beperkt tot een g ro te en k le i -
ne zu igmond en een borstel.

Ontwikkeling
In het overgrote deel van de Neder-
landse gez innen (W/o) is nu een s to f -
zuiger a a n w e z i g , t e r w i j l ook het dub-
belbezit in de gezinnen toeneemt.
Verbeteringen aan s t o f z u i g e r s z i j n de
laatste jaren duidel i jk geënt op het
v e r h o g e n van het gebru iksgemak en
he t v e r m i j d e n van i r r i t a t i e s b i j d '
b ru iker over een apparaat dat v r i j w e l
dagel i jks gedurende zo'n 45 m i n u t e n
wordt gebruik t en w a a r v a n het werk
nie t als plezierig maar als een nood-
zaak w o r d t e r v a r e n .

Phi l ips h e e f t daarom een serie s t o f z u i -
gers op de m a r k t gebracht , die vergele-
ken met hun voorgangers veel belang-
r i j ke verbeteringen hebben onder-
gaan. Deze types beschikken onder
andere over een n i euw en ext ra f i l t e r ,
waardoor de uitgeblazen lucht tot
W "'M is g e r e i n i g d . Je zou kunnen zeg-
gen dat ze nu een dubbe l - re in igende
func t ie hebben gekregen; stof wordt
van de v loe r opgezogen en t e v e n s
wordt de uit te blazen l u c h t gereinigd.
Ze zi jn "s t i l le r ' geworden en de
k o n s t r u k t i e van de s to fzu iger is ver-
eenvoudigd waardoor de service aan-
zienl i jk vereenvoudigd w o r d t .

Luchtfilter
In deze s to fzu iger is een e x t r a f i l t e r
toegevoegd, dat heel kleine slotdeel
tjes waaronder vet, roet, bacterieën,
huidschi l fers en t a p i j t v e z e l s tot 90 "'u
kan vasthouden. Voorheen verlieten
deze overigens onzichtbare stofdeel-
tjes met de luchtstroom de stofzuiger
en dwarrelden zo de kamer weer in.
Dit zogeheten electret f i l t e r is elec-
trostat isch geladen en kan met de
daardoor ontstane aan t rekkings-
kracht het vuil aan de lucht onttrek-
ken.

De/e f i l t e r s hebhen b e h a l v e de hoge
reinigende w e r k i n g een lage l u c h t -
wee r s t and zodat het niet ten kos te gaat
van het zuigvermogen. Philips bereikt
met d i t u n i e k e f i l t e r i n g s s y s t e e m , da t
a a n m e r k e l i j k schonere l u c h t de s t o f -
zuiger v e r l a a t .

Geluid
Veel stofzuigers maken erg veel la-
w a a i , wat leidt to t i r r i t a t i e s b i j huisge-
no ten en hu i sd ie ren t e r w i j l de hu i sbe l
en t e l e foon niet te horen z i j n . Hoe
weldadig is de rus t als het apparaat is
afgeze t . Ph i l ips hee l t daarom een in-
t e n s i e f onderzoek gepleegd n
l u i d s b r o n n e n en geluic lsbeheers ing

111/ t/c nieuwste Philips stofzuigers zorgt de
tere vorm en voor een lichter proilukl.

kunststof hl-huizing vooreen ergonomisch hè

waardoor deze s t o f z u i g e r s tot de
s t i k t en kunnen worden gerekend, en
toch zonder dat het zuigvermogen v e r
minderd wordt . De reducering van het
geluid is onder meer bereikt door de
ophang ing van de motor te w i jzigen en
de/e t e v e n s goed te i s o l e i e n .

Service en gebruiksgemak
Om de d u u r / a a m h e i d van de n i e u w e
zuigers te garanderen, worden door

(irole achterwielen met rubberen banden, een verend z
bevorderen hel gebruiksgemak van de jongste generatie

•tik wiet en de praktische druailop
Philips stofzuigers.

m i d d e l van s teekproeven onder andere
de aan/ui t schakelaar, de s t e r k t e van
de draaitop, de mechanische belast ing
op de behuiz ing en het u i t schu iven van
de borstel tot K) . (XX) keer getest . Het
proefmodel legt meer dan 140 km af
en passeert maar l i e f s t 20.(XX) keer een
drempel.

Omdat ve r sch i l l ende v i t a l e delen apart
k u n n e n worden vervangen en de i n t e r -
ne k o n s t r u k t i e vereenvoudigd is, zijn
eventuele reparaties in enkele minuten
gebeurd, wat de kosten d ruk t . De
kuns t s to f behuizing zorgt voor l i ch t -
gewicht stofzuigers, die bovendien
zeer wendbaar z i jn , vooral dankz i j de
grote achterwielen en het verende
/ w e n k w i e l . De stootrand voorkomt
beschadig ingen in huis en aan de ma-
chine.

Vijf nieuwe modellen
Zoals gezegd brengt Philips vernieu-
wing op het gebied van stofzuigers
door v i j f nieuwe modellen. Alle ver-
sies z i j n s t i l l e r , sterker en wendbaar-
der dan hun voorgangers en beschik-
ken over het werkeli jk unieke l u c h t f i l -
ter. Allen bezitten een zuigkracht indi-
kator en een mechanische zuigkracht-
regelaar. De twee topmodellen be-
schikken zelfs over een elektronisch
systeem om de zuigkracht te regelen.
Ook zi jn alle modellen thermisch be-
veiligd. Het absolute summum op ge-
bied van stofzuigers, het type HR
6277, heeft ze l f s een indikatielicht
voor de zuigkracht . Een uitgewogen
pakket hu lps tukken maakt voor de ge-
bruikster iedere schoonmaak-klus de-
f in i t ie f m o g e l i j k .
We mogen stellen, dat Philips met de-
ze introduktie voor eeuwig afscheid
neemt van oma's tijdperk. De vernieu-
wing bereikt, sinds de uitvinding van
de stofzuigmachine, een ongekend
hoogtepunt. Wie zich kan voorstellen
hoe slechts 90 jaar geleden een paard
nodig was om te kunnen stofzuigen,
zal aangenaam verrast zijn door wat
de moderne techniek ons nu biedt.
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