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Fusie van Het Enzerinck en

De fusie tussen de verpleeginrichting
Huize het Enzerinck en het psychiat-
risch centrum Het Groot Graffel zal
met ingang van l juli een feit zijn. Vo-
rig jaar december werd de verwachte
fusie uitgesteld om redenenen van fi-
nanciële en personeelstechnische
aard.

Het bestuur van de stichting Oude en
Nieuwe Gasthuis, waaronder de stich-
ting Het Groot Graffel resorteert,

heeft 16 juni ingestemd met een fusie
per l juli.
Het Enzerinck dat nu aan ruim 120
patiënten verpleging en verzorging
biedt, zal in de overgangsperiode van
drie jaar het patiëntenbestand tot 80
verminderen. In die tijd zal aan Groot
Graffel verpleeghuiscapaciteit wor-
den toegewezen.

Het Enzerinck zal binnen de stichting
Oude en Nieuwe Gasthuis de functie

krijgen van behandeling en verzor-
ging chronische patiënten. De capaci-
teit zal voor een periode van tien jaar
het aantal bedden mogen verhogen
van 500 naar 580.
Met de ziekenfondsen is overeen-
stemming bereikt voor één verpleeg-

'prijs per dag voor beide centra. De
heer R. Ottens zal in de functie van
verpleegkundig coördinator leiding
blijven geven aan alle activiteiten van
Het Enzerinck.

Amerikaanse gasten aangekomen

gustus voor de vijfde maal in successie
een Avondfietsvierdaagse. Het ver-
trek is evenals voorgaande jaren vanaf
Hotel Bloemendaal. De wegen zullen
weer leiden door de mooiste plekjes
van Vorden en omstreken. De afstan-
den zijn 20 en 25 km. die men per
avond kan fietsen. Om vooreen herin-
nering in aanmerking te komen moet
men drie avonden fietsen. Voor de
grootste groep deelnemers wordt een
speciale prijs beschikbaar gesteld.
Aan dit lustrum van Jong Gelre zal
een extra feestelijk tintje worden ge-
geven.

Inzameling
Pretty markt

Evenals voorgaande jaren houdt
Z&PC Vorden 64 ook dit jaar weer de
Pretty Markt. Dit zal van het jaar ge-
houden worden op zaterdag 9 juli .
Met de opbrengst van deze markt be-
talen zij de huur van het zwembad.
Als u nog spullen(tjes) heeft waarvan
u denkt, dat u daar de vereniging mee
kunt steunen dan, komen zij die graag
bij u ophalen.
Zij komen door het hele dorp. Dit zal
gebeuren op zaterdag 25 juni en 2 juli.
Op 25 juni: halen ze dan spullen op
aan spoorzijde. Dus; In plan Boonk en
in de omgeving van de straten, Julia-
nalaan en Insulindelaan.
Op 2 juli: komen ze dan langs aan de
andere kant van het dorp.
Dus de wijken; Molenplan, Hoetink-
hof, Brinkerhof en Plan Zuid.
Ze komen beide zaterdagen vanaf 10
uur bij u langs.

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZft
BLAD

Ze /ijn dinsdagavond aangekomen in Vorden. 's Middags had men al een bezoek gebracht aan een klompenbedryf in Dinxper-
lo. Heden, woensdag 22 juni, is er een dagprogramma, o.a. boerderybezichtiging, rondleiding door de Zutphense Walburgkerk
en Librye en 's avonds geeft het Studenten koor samen met het Vordens Mannenkoor een concert in de Vordense Dorpskerk.
Iedereen is er van harte welkom. De entree is vrij; 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 bij-
zonder de gastgezinnen en het Vordens Mannenkoor, voor de goede, harteli jke medewerking. Mogen het voor onze verre gas-
ten goede dagen /ijn in Vorden!

Commissie algemeen bestuur
wil bestemmingsplan Wientjesvoort
nog drie maanden aanhouden
Op voorstel van CDA fraktievoorzitter C.Chr. Voerman besloot de
raadscommissie voor Algemeen Bestuur (met uitzondering van de heer H.
Tjoonk) dinsdagavond het college te adviseren het bestemmingsplan Wien-
tjesvoort nog niet vast te stellen maar nog drie maanden aan tehouden.

A vondfietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vanaf 9 tot en met 12 au-

Kerkdienst voor
alle leeftijden

De Kerkdienst op a.s. zondagmorgen
26 juni in de Vordense Dorpskerk
wordt een gezinsdienst of eigenlijk be-
ter gezegd: een kerkdienst voor alle
leeftijden. Immers, niet iedereen leeft
in een gezin.
Deze dienst werd voorbereid en wordt

De reden hiertoe was omdat de heer
Voerman de indicatie had gekregen
dat de eigenaar van de camping de
heer E. A.S. van Mengden nog gaarne
met het college om de tafel wil gaan
zitten om over een eventuele schade-
claim te praten. De heer Voerman
stelde evenwel duidelijk dat ook hij
van mening is dat de agrarische be-
stemming van het terrein aan de Zuid-
zijde van de Rijksweg wel voorrang
moet hebben. Burgemeester Vunde-
rink vroeg zich af wat je je nu precies
van zo'n overleg met von Mengden
moet voorstellen.
Hij vond dat von Mengden erin zijn
totaliteit niet op achteruit zou gaan.
Door wat uitbreidingen aan de Noord-
zijde van de Rijksweg is het zelfs zo dat
de capaciteit met 10 procent wordt
vergroot.

De heer J. Boschm, P.v.d.A. stelde
zich op het standpunt dat de gemeen-
te Vorden instandhouding van voor-
zieningen op recreatiegebied moet
bepleiten c.q. uitbreiden. Hij toonde
zich voorstander van ook kamperen
aan de zuidzijde van de Rijksweg. "Ik
onderken de problemen van de agrari-
sche bevolking. Je moet nu eenmaal
een keus maken", aldus Bosch.
De heer Tjoonk WD deelde deze
zienswijze totaal niet.

In de eerste plaats schuifje de proble-
men gewoon drie maanden voorje uit.
Wanneer er aan de Zuidzijde gekam-
peerd mag worden denk ik toch wel
dat de agrarische bedrijven er hinder
van ondervinden", aldus Tjoonk.
Burgemeester Vunderink gaf gehoor
aan het meerderheidsstandpunt van
de commissie en zei von Mengden het
voordeel van de twijfel te gunnen.
"Laten we maar eens kijken of hij met
een gunstige vondst komt", aldus de
heer Vunderink.

De commissie vond het een goede
zaak dat er t.z.t. in bepaalde woonwij-
ken een maximum snelheid van 30 ki-
lometer ingesteld zal worden.

Op vragen van de heer Voerman deel-
de burgemeester Vunderink mede dat
er volgende week een gesprek zal
plaats hebben met de woningbouw-
vereniging "Thuis Best" over onder
andere kleinere wooneenheden.
Op verzoek van de heer Bosch zei de
heer Vunderink dat ten behoeve van
de verkeersveiligheid over meerdere
kruispunten adviezen ingewonnen
zullen worden.
Nu krijgt de raad een voorstel voor het
verlenen van een krediet voorgesteld
voor het kruispunt Rondweg/Het Ho-
ge/Baakseweg voorgelegd.

VVDer M. Groen:

„Sociaal kultureel werker heeft met
veel verenigingen nauwelijks kontakt"
De meerderheid van de commissie financiën schaarde zich dinsdagavond
achter het voorstel van het college om de Stichting Sociaal Kultureel Werk
voor 1983 een extra subsidie toe te kennen van f7500,-. Ook voor 1984 wil
men een dergelij ke bedrag voteren. Op dit moment geniet de SKW een jaar-
lijkse subsidie van f 30.000,-.
De heer M. Groen (WD) toonde zich
een fel tegenstander van het college-
voorstel, waarbij opgemerkt dat we-
thouder H.A. Bogchelman in het col-
lege een minderheidsstandpunt in-
neemt. Bogchelman acht een derge-
lijk voorstel onverantwoord.
Groen: "Mij is ter ore gekomen dat de
sociaal kultureel werker de meeste
van zijn beschikbare tijd van 20 uren
buiten de gemeente doorbrengt. Van
die tijd die overblijft wordt een groot
deel aan de disco besteed. Met veel
verenigingen heeft hij nauwelijks kon-
takten.
Gaan we deze extra subsidie wel ver-
lenen dan is dit een onredelijke zaak
tegenover de verenigingen die veel
zelfwerkzaamheid aan de dag leggen.
Hoe zullen dergelijke verenigingen
reageren?", zo vroeg de heer Groen
zich af. De heer H.J. Graaskamp
(CDA) kon zich de opmerkingen van
de heer Groen in het kader van bezui-
nigingen wel voorstellen maar vond

het sneu om nu tegen de SKW te zeg-
gen we stoppen ermee. "Ik gun hun
het voordeel van de twijfel", aldus
Graaskamp.
Zijn partijgenoot de heer R.J. van
Overbeeke was van mening dat wil de
SKW goed funktioneren die 7500 gul-
den wel nodig zijn.
"Bovendien, zo vond van Overbeeke,
we doen niemand wat tekort er is een
"potje" waaruit het geld gehaald kan
worden".
"Ik vind deze opmerking een tekort-
koming in financieel inzicht. Elk be-
drag dat verhoogd wordt moet nu een-
maal ergens vandaan komen", zo rea-
geerde de heer Groen fel.
Wethouder Bogchelman deelde nog
mede dat de Gamog een extra bijdra-
ge beschikbaar wil stellen voor aan-
sluitingen in onrendabele gebieden.
De heer Graaskamp vond dat toch
ook wel een stukje eigen belang van
de Gamog. "Het betekent een stukje
werkgelegenheid.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

gehouden in samenwerking met de
Zondagsschool in het dorp en in Med-
ler/Linde en de Jeugdkerk.
In deze dienst wordt afscheid geno-
men van elf kinderen die de zondags-
school in het dorp gaan verlaten en
welkom zijn op de Jeugdkerk.
Deze kinderen zijn en worden met
hun ouders, familie en vrienden uitge-
nodigd om na de dienst samen koffie
te drinken of een frisdrankje in "de
Voorde". Voor deze dienst voor alle
leeftijden worden liturgieën gesten-
cild en uitgereikt. Uiteraard is eenie-
der zeer welkom. De kinderen kun-
nen bij hun ouders, familie in de kerk
gaan zitten of even wachten op een lei-
der/leidster van de Zondagsschool bij
"de Voorde".

Het Vordens
Jongerenkoor zingt

Het Vordens Jongerenkoor "Inter-
christ" hoopt a.s. zondagmorgen 26 ju-
ni mee te werken aan de kerkdienst in
de Vordense Dorpskerk.
Joop Boerstoel leidt nu dit Jongeren-
koor.

Orgelconcert
door

Rudi van Straten
De organist van de Vordense Dorps-
kerk, Rudi van Straten, hoopt een or-
gelbespeling te geven op volgende
week donderdagavond 30 juni op het
fraaie Lohman-orgel (1834) in de ge-
noemde Dorpskerk.
Ook het Zutphens Barok Ensemble
hoopt aan dit concert mee te werken,
onder leiding van Rudi van Straten.
Genoemde avond, donderdag 30 juni,
is de toren-ingang open.
Graag wijzen we u nodigend op dit
concert.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: B.J.J. ter Woerds
en M.H.E. Essink.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.H.H. Bos, oud 70
jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 26 juni 10.00 uur Ds. J.C. Kra-
jenbrink, Gezinsdienst i.s.m. Zon-
dagsschool en Jeugdkerk m.m.v. het
Vordens Jongerenkoor "Interchrist".

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 26 juni 10.00 uur Ds. C.Z. de
Jong, Em.pred. te Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 26 juni 10.00 uur. Ds. E.J.
Duursema, Rotterdam;
19.00 uur Ds. E.J. Duursema, Rotter-
dam

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 juni dr. Haas, tel. 1678.
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 25 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 juni H. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Te koop: Ford Fiesta 1100
sport. Bwj. 1977. Kleur, grijs
metalic. Na 18.00 uur.
Tel. 05750-20591
Weerdslag 93, Zutphen.

Bij voldoende belangstelling
eendaagse kursus wolspinnen
in Vorden, op 29 juni of 2 juli
a.s. van 9.30-16.30 uur.
Kosten inkl. koffie, thee of
broodmaaltijd f 47,50 p.p. Op-
gaven 2 dagen vóór de ge-
wenste datum bij T. Wassink,
05752-3403.

Te huur gevraagd: voor me-
dio half augustus woonruimte
in directe omgeving van Vor-
den.
Poelman, Burg. Galleestr. 12
Vorden. Tel. 05752-1364.

Te koop: jonge konijnen.
Vlaamse reus.
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden. Tel. 05752-1404

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

Te koop: aardbeien
Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden.

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

PROVINCIE GELDERLAND

BEKENDMAKING
HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 5, eerste volzin juncto
artikel 24, tweede lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat
zij een gewijzigde ontwerp-beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag d.d. 7 januari
1983 van Burgemeester en Wethouders van Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een reeds bestaande sporthal aan het
Jebbink 13 te Vorden.

De aanvraag, de nieuwe ontwerp-beschikking en de overige stukken liggen tot het einde
van de termijn waarbinnen tegen de beschikking beroep kan worden ingesteld ter inzage
ten gemeentehuize te Vorden op elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot
16.30 uur, alsmede op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Tevens liggen de stukken tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de beschikking be-
roep kan worden ingesteld ter inzage in het provinciale kantoorgebouw, Marktstraat 1 te
Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken gegeven. Het maken
van een afspraak (085-592047), is gewenst.

De aanvrager, de adviseurs, alsmede een ieder die bezwaren heeft ingediend naar de aanlei-
ding van de aanvraag of eerste ontwerp-beschikking en degenen die aantonen daartoe re-
delijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen tot en met 6 juli 1983 gemotiveerde schrif-
telijke bezwaren naar aanleiding van de nieuwe ontwerp-beschikking inbrengen bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Degene, die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken diens persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ten slotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben inge-
bracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest, beroep kunnen instellen bij de Kroon, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 13 juni 1983 - nr. MH31/3-MH315
Gedeputeerde Staten van Gelderland
W.J. GEERTSEMA P.J. DE LOOR
voorzitter. griffier

Holtslag
Ruurlo
heeft weer eens wat:

1 e soort

BETONKLINKERS
voor erfverharding en/ of sleuf silo
Nu voor maarf 195,-excl. BTW per 1000 st. bij volle wa-
genladingen.

Deze aanbieding kan ook op afroep be-

steld worden.

Tel. 05735-2000

m

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

Motorgazonmaaiers

ers.

Voor nieuw en repara^Waar de vakman.

Nu ook het bekende merk HONDA in

voorraad.

FA. KUYPERS
TELEFOON 05752-1393

KLOKKENSHOW
en open huis op donderdag 30 juni, vrijdag l juli en

zaterdag 2 juli in onze nieuw ingerichte
klokkentoonzaal, Spalstraat 11... 30 meter verder

dan uw vertrouwde adres op Spalstraat 15.

Enorme keuze.
Door het grote en gevarieerde
aanbod is er voor u een
enorme keuze. We hebben
een geschikte klok voor elke
wens, smaak en interieur.
Kom uzelf overtuigen.
Profiteer tijdens onze
klokkenshow van de voordelige
aanbiedingen.

Uniek in Hengelo (Gld)...
Een sfeervol ingerichte
klokkentoonzaal van meer
dan 100 m2 volgepakt met
klokken van allerlei soorten
en maten. Dat is zeker uniek
voor Hengelo (Gld) en
omstreken.

Kijken kost niets...
Kom vrijblijvend een kijkje
nemen.

Wij staan dan voor u klaar
met een lekker kopje koffie of
een verfrissend drankje.

Zekerheid.
Een klok van Köhler-Wissink
geeft u de zekerheid van een
prima garantie en een
uitstekende service!

Horlogerie-goud-zilver-optiek
Spalstraat 11 en 15 Hengelo (Gld).

Volop keus in diverse soorten

koolplanten
Verder nog vele soort^^

éénjarige planten
voor de tuin voorradig.

b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508

Koop er gelijk twee
Heren zomerpantalons
Heren overhemden k/m

Modecentrum

nu per stuk

nu per stuk

Vrijdags koopavond tot 9 uur,
ook open van 6-7 uur

Zaterdags doorlopend open,
ook tussen de middag

Ruurlo

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoedertijd-
spullen
Inboedel en zolderopruimin-
gen.
B. Bartelds. Almenseweg 25,
Vorden. Tel. 05752-1762

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

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,- R.R.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA..V
Kantoor: Lange Hofstraat 30, Zutphen, tel. 05750-15404

ZONDAG 26 JUNI

EXCALIBUR
ZONDAG 3 JULI LEMMON FIVE

HENGELO GLD 05753-1461

GARANT
COMFORT
... doet meer voor uw voeten!

Heerlijke slipper voor thuis, op straat en op
de camping. PU-onderwerk - zeer soepel - met

anatomisch gevormd voet-
bed en ver-

stelbare
gesp.

Styled
by

Romika
's Morgens aan-
trekken .. .
's avonds laat weer
uit...
... en dan geen vermoeide
voeten, daarom is 't ook van
Romika. Styled by Romika

95

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



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje

SABINE JOH ANNA MARIA

Haar roepnaam is

SABINE

Gerrit Lubbers
Agnes Lubbers-

Nijenhuis
Rianne
Jeroen

15 juni 1983
7251 WR Vorden
Brinkerhof 6

Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

NIENKE WILLEMIJN

Wij noemen haar

NIENKE

Rommy te Vaarwerk
Siny te Vaarwerk-Katier
Barbara
Karlijn

7251WVVorden
22 juni 1983
Brinkerhof 97.

Hartelijk dank aan een ieder die
mijn 90ste verjaardag op wel-
ke manier dan ook tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

OMA EYKELKAMP-
HERMSEN

Vorden, juni 1983

Mijn oprechte dank aan allen
voor de felicitaties en cadeaus
op mijn 80ste verjaardag.

H.W. MULLINK

Hoetinkhof 46.

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

BERTUS
ROUWENHORST

Uit aller naam:
Fam. Rouwen horst
7251 EL Vorden, Juni 1983
Stationsweg 23.

L«GA
verhuurt video banden
LOGA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Te koop: z.g.a.n. Puch Maxi.
Rita Wesselink,
Zutphenseweg 127.
Tel. 05752-1521

Te koop: Gr. York beren en F1
zeugen.
D. Lettink, Lieferinkweg 1.
Vorden. Tel. 05753-1526.

OOEMAAR!
Trendy teenslipper. Ook in de prijs
;it muziek! f. 20,

Mt^KKINK
Nieuw siad 14 - Vorden Telefoo

Vrijwel direktte leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel.05443-3315b.g.g.2220.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op 8 juli 1983 gaan wij trouwen in Vorden

ROB BAKKER
en

CLAUDYGILLE

Je bent van harte welkom!
13.45 uur Gemeentehuis "Kasteel Vorden".
14.30 uur Trouwdienst Hervormde kerk
15.30 uur Receptie tot 17.00 uur in "De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Ons adres:
Houtmankade 5", 1013 MP Amsterdam

Op maandag 27 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en ouders ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

H. OLTHOF f
en §

A.H. OLTHOF-SIGGER

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot ,
16.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24te $
Vorden. §

„'t Hamolt"
Galgengoorweg 4
7251 JH Vorden.

Dankbaarvooralles wat hij voor ons heeft betekend, de-
len wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JAN KORENBLEK
echtgenoot van Aaltje Bannink

eerder gehuwd met Aaltje Bruil

op de leeftijd van 77 jaar

Vorden:
Hengelo Gld.:

Zelhem:

Vorden:

Barchem:

Eefde:

Vorden:

A. Korenblek-Bannink
B.J. Bosch-Korenblek
G.J. Bosch
B.W. Regelink-Korenblek
B. Regelink
JA. Korenblek
H.R. Korenblek-Broekman
A.H. Elferink-Bannink
G.W. Elferink
H.J.H. Korenblek
M. Korenblek-Mines
R.G. Scheffer-Bannink
H. Scheffer
en kleinkinderen

Vorden, 20 juni 1983
Zeist weg 2

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink4ate Vorden, alwaar ge-
legenheid is tot condoleren donderdag 23 juni a.s. van
20.00 tot 21.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 24 juni a.s.
om 12.00 uur in De Herberg, Dorpsstraat 10a waarna
om plm. 13.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de
Algemene Begraafplaats te Vorden. Zij die de overlede-
ne de laatste eer willen bewijzen worden hierbij uitge-
nodigd.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleegtehuis
Nuova is rustig van mij heengegaan mijn innig geliefde
man

ANTHONIUS GERARDUS GEERTS

op de leeftijd van 80 jaar.

Zijn leven was geven.

M. Geerts-Heiloo

Vorden, 16 juni 1983
Pieter van Vollenhovenlaan 13

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van belangstelling en het hartelijke
medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame
vader, grootvader en overgrootvader

HENDRIK JAN ALBERTUS
WESSELINK

zeggen wij U onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
A.H. Wesselink-Wesselink

7255 DK Hengelo Gld.
Juni 1983
Beukenlaan 1.

Dokter Sterringa

geen praktijk
van 27 juni t/m 1 5 juli.

Voor patiënten wier achternaam begint met
A t/m K wordt waargenomen door dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62. Tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam begint met
L t/m Z wordt waargenomen door dr. Haas,
Christinalaan 18. Tel. 1678.

Nog vrij onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
vader en opa

MARINUS PARDIJS
weduwnaar van Maria Margaretha Hilferink

op de leeftijd van 74 jaar.

Dinxperlo: J.W. Ruesink
A. Ruesink-Pardijs

Voorst: M. Pardijs
G. Pardijs-Vels

Vorden: H.B. Lenselink
B.R. Lenselink-Pardijs

Vorden: H. Pardijs
en kleinkinderen

Vorden, 22 juni 1983
Het Wiemelink 3

Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag 25 juni a.s.
om 11.15 uurin het rouwcentrum. Het Jebbink4ate Vor-
den, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 12.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a
te Vorden.

W.A. , tandarts

Wegens vakantie

AFWEZIG
van 23 juni tot en met 8 juli.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 27 junit/mzaterdagSjuli.

RADIO EN TV SPECIAALZAAK

OLDEIMKAMP
Stationsweg 1, Tel. 2577

Pott

inmaakrum
54%
nu

20,95
Vieux
Florijn

15,95
Plantinga bessen 12,45

Jonge Gildester 14,95

Al geprobeerd onze wijnen of sherry v/h vat?
Kwaliteit en voordelig.
Aanbiedingen t/m 6 juli

Vïnotheek Smit
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

Wij willen even bijkomen
„Opladen", zoals men dat noemt voor
de naderende opruiming én ... die
wordt weer groots.

Vanaf maandag 27 juni t/m zaterdag 2
juli a.s. zijn wij

GESLOTEN
Onze zaak in Warnsveld, Rijksstraat-
weg 108, tel. 05750-23346 blijft
geopend

signatuur van beter woonkomfort

Vorden • Dorpsstraat 22 • Tel. 05752-1314

VERWEN UZELF
MET *N GAZELLE.
Meneer mag mee. Niet op een gewone
fiets. Nee, op een Gazelle! Want voor
meneer is alleen het beste goed
genoeg. Dus voelt-ie zich hondsblij als
't weer een Gazelle-ritje wordt.
Hééft u geen hond? Toch een Gazelle
nemen! Wij als vakman vertellen u
wel waarom.

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

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

Gevraagd:

verkoopster
en/of
leerling-verkoopster

Leeftijd 17 -18 jaar.

Verzoeke Uw sollicitatie te
richten onder no. 15-1 bij

weekblad "Contact", Postbus

22, 7250 AA Vorden.

Zomerse japonnen,
voor zonnige prijzen

Zonnejurkjes t/m 50

Japonnen k/m t/m 52
Topjes
Badstofsets

Modecentrum

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

59-
98-
9,95

29,50

Ruurlo

Openbare les Nuts Blokfluit en
Melodica club. Zaterdag 2 juli
a.s. in het Dorpscentrum, aan-
vang 19.30 uur.

Te koop: keuken. 3 mtr. breed
roestvrijstalen blad, dubbele
spoelbak, bovenkastjes, af-
zuigkap, kleur wit, alles in goe-
de staat.
Burg. Galleestraat 3. tel. 1381

Opheffingsuitverkoop
t/m 9 augustus

Nu op al onze artikelen

25% KORTING
Speelgoed - hobby en kadoartikelen

met toest. k.v.k.

Poelman
Burg. Galleestr. 12
Vorden.
TELEFOON
05752-1364



GEEN GELD!
Linnen damessandalet voor
nauwelijks geld! f. 20,

Mt iKKINK
felefoon 05752-2386

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

met
Televisie

reparaties
-=•- direct

i ' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

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

Te koop: alle soorten kool-
planten, slaplanten, aardap-
pelen, jonge konijnen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Te koop: jonge konijnen,
rood nieuwzeelanders en
kleurdwergjes.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.

Te huur: compl. inger. stallen
voor 7 paarden met of zonder
verzorging te Vorden.
Te huur: tennisbaan voor en-
kel of dubbelspel voor och-
tend- middag of per uur.
Informatie: Tel. 05752-2045,
of br. onder nr. 5-1 van dit blad.

ELKE DAG

VERS GEPLUKTE
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keyen-
borg - Telefoon 05753-1395

Goed nieuws
voor sportvrienden.

omwikki i

il

Sportief ondergoed heeft een merk:

HollandiaÉ/

A.S. BRUIDSPAAR
WIJ KUNNEN VOOR U MAKEN:

EEN GEWONE
EEN MODERNE
EEN VLOTTE
EEN ARTISTIEKE
OF EEN EXCLUSIEVE

bruidsreportage

WIJ ZIJN IMMERS SPECIALIST OP DIT TERREIN
EN... WIE BIJ ONS „HET BRUIDSPAAR 1983" WORDT, KRIJGT DE HELE REPORTAGE
GRATIS. ALS ALTIJD DE ORGINEELSTE!

'FOTOSTUDIO COR DIIMIUS ZUTPHEN
HOUTMARKT 63. TEL 05750 15106

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Toegewijde verzorging

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Nèar ieders le^isovertuiging.
Rekening houdende met de wensen^n de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel rAft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengeWvan overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, 'S 055 - 21 51 36

l l

W 1795,-
20VR23 catalogusprijs 2495,-. Opnemen en weergeven tot max 8 uur
per band, vooruit en achteruit weergave, stilstaand en vertraagd en ver-
sneld beeld enz. enz.

1895
20VR24 catalogusprijs: 2695,-. Alstype 20VR23 met extra moelijkheid
van stereo opnemen en weergeven!

MET VOLLEDIGE NEDERLANDSE GARANTIE*
* GARANTIEVERLENGING TOT MAX. 7 JAAR MOGELIJK! VRAAG NAAR DE
GUNSTIGE VOORWAARDEN.

Wij demonstreren, plaatsen en installeren de door ons verkochte apparatuur geheel gratis!
Alles met volledige Nederlandse garantie en service.

FA. MULLINK
Akkermansstraat 9, Velswijk-Zelhem
Telefoon 08344-301

VERKOOP VAN RADIO EN T.V.

EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

EN REPARATIE-INRICHTING.

Te koop wegens omstandighe-
den: Lada 1200. Bwjr. '80
(41.000 km) i.z.g.st. (incl. ver-
stralers, stereo-auto rad. cass.
ree. + speakers).
Vraagprijs f 4.950,-.
Tel. 05752-2962.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: bruine lammeren van
twee- en drieling.
Tel. 05752-3403

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

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles goed

regelen bij de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik alles prima

geregeld. Bij mijn eigen Rabobank.
Peseta's voor mijn verblijf in Spanje,
wat franse francs voor de doorreis en
reischeques als reserve. En niet te
vergeten 'n goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabobank,
voor 'n kleine vergoeding, op
waardevolle spulletjes, die ik niet
graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en regel
alle vakantiezaken bij de Rabo-
bank. Altijd in de buurt, snel aan
de beurt.

Rabobank G?
gelden goede raad

NIEUWE BEHANGETJES EN..
GOEDKOPER KAN HET NIET!

HUBO-DOLPHIJN
Barcnemseweg 13, Ruurlo.

Ook maandagmiddag geopend
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Nedac/Vriesbuur maakt van
Vorden een textielcentmm

Vriesbuur in het voormalig Empo gebouw

Op vrijdag 24 juni (15.00 uur) zal de heer Jac. H. de Jong als president-directeur van de Nedac/Sorbo groep onder
belangstelling van de Nederlandse textielwereld een bijzondere representatief textieldistributie-centrum openen
in Vorden
Vriesbuur heeft een lange geschiedenis achter de rug. Ruim 150 jaar geleden nl. in 1830 begonnen de "de Heeren"
De Vries en van Buuren in de Amsterdamse Jodenbreestraat, een kleinvak en textiel groothandel.
Met succes wisten zy een nationale reputatie op te bouwen. Gedurende de laatste wereldoorlog moesten vele vooral
Joodse medewerkers het leven laten. Niettemin bleef het bedrijf overeind en groeide ook na de oorlog uit tot een be-
drijf van ca. 150 man.
Inmiddels was het pand aan de Joden-
breestraat (met het toen bekende ge-
velbeeld van de twee schapen) inge-
ruild voor het Huys van de Westindi-
sche Compagnie aan de Haarlemmer-
straat.

Piet Heyn
Ook dit pand, had bijzondere histori-
sche waarde. Eens werd in de kelders
van dit pand de buit van de „zilver-
vloot" van Piet Heyn opgeslagen.
Een schitterend pand, dat door Vries-
buur geheel gerestaureerd en in zijn
waarde gelaten werd.
In december 1975 brandde het pand
echter uit, zodat Vriesbuur naar het
industrieterrein in Havens West
moest verhuizen.
Het Huys van de West Indische Com-
pagnie werd echter weer geheel in ou-
de staat gerestaureerd.
Dit geschiedde door een speciale
stichting die door o.m. de bekende
Amsterdamse huisarts dr. Sajet hier-
toe in het leven was geroepen.
Aan Vriesbuur zit dus een hele histo-
rie vast.

Internationale reputatie
Reeds in de vorige eeuw begon Vries-
buur het inkooppakket te internatio-
naliseren. Uit vele landen in de wereld
kwamen de textielgoederen naar de
Amsterdamse binnenstad en vonden
hun weg door heel Nederland.
De inkopers van Vriesbuur bereisden
de gehele wereld om voor de meest
gunstige prijzen aantrekkelijk textiel-
goederen te bemachtigen. Deze goe-
deren vonden hun weg naar textielde-
taillisten in Nederland maar ook ge-
deeltelijk in België.
De Vries - van Buuren later omge-
doopt in Vriesbuur bouwde hierdoor
een reputatie op die met ere in de an-
nalen van de Europese textielwaarde
mag worden vermeld. Vele generaties
waren betrokken bij de historische
ontwikkeling.
Een enorme pijnlijke bres sloeg de
oorlog in deze grotendeels joodse on-
derneming.

Naoorlogse jaren
Droevig uitgedund hernam Vriesbuur
na de oorlog zijn koers met een gemis
aan een aantal bijzondere medewer-
kers die altijd een stempel van koop-
manschap op het bedrijf hadden ge-
drukt.
Het oorspronkelijke familiebedrijf
werd omgezet in een andere vorm
waarbij toch de oorspronkelijke tradi-
tie zoveel mogelijk werd doorgezet.
De aandelen van het bedrijf kwamen
in een stichting waarbij in alle opzich-
ten aan de belangen van het personeel
werd gedacht.
Eind van de zeventiger jaren telde
Vriesbuur circa 150 medewerkers.
Het bedrijf had dan ook met succes in
de stormachtige groeijaren een goede
positie weten in te nemen binnen de
distributie van de textiel.
In de tweede helft van de zeventiger
jaren begon zich echter reeds een be-
langrijke wijziging af te tekenen in de
distributiestruktuur van de Neder-
landse textielwereld.
Deze evolutie was trouwens al veel
eerder begonnen, denk aan de zoge-
naamde textiel-supers etc. Ook vond
een verder verschuiving van het distri-
butie-patroon plaats. Van de traditio-
nele textiel detaillist naar andere ka-
nalen zoals de levensmiddelen bran-
che.
Vriesbuur haakte hierop in, maar de
aard van het bedrijf kon zich toch
moeilijk conformeren met de wensen
van nieuwe afzetkanalen.
In 1981 kwam de onderneming in eco-
nomische problemen, zodat begin
1982 het bedrijf werd opgenomen in
de Nedac/Sorbo groep.

Onderhandelingen
Omtrent de onderhandelingen betref-
fende de overname vroegen wij nade-
re inlichtingen bij de heer Jac. H. de
Jong, die ook hier weer de basis legde
voor een verdere ontwikkeling van het
Nedac-gebeuren.
Allereerst vroegen wij hem wat hem
ertoe gebracht heeft Vriesbuur over te
nemen.

De heer de Jong stelde dat reeds enke-
le jaren voor de overname kontakten
waren ontstaan waarbij hem werd ge-
vraagd te adviseren betreffende de
juiste weg die Vriesbuur zou moeten
kiezen ten aanzien van de distributie.
Een corn^ksariszetel werd door de
heer de J^^geweigerd, maar hij bleef
toch zijdelings geinformeerd betref-
fende het wel en wee van deze textiel
distributiemaatschappij.

Einde kwam het aanbod tot

Wij vroegen de heer de Jong of zijn
oorspronkelijke geboortestad Am-
sterdam een rol heeft gespeeld in de
bereidheid tot overname van Vries-
buur.
Hij vertelde ons dat zijn betrokken-
heid met het verleden van Amster-
dam zeker een rol heeft gespeeld,
doch dat uiteindelijk de zuiver econo-
mische motieven doorslaggevend zijn
geweest bij de beslissingen.

Dat neemt volgens de heer de Jong
echter niet weg dat het typische Am-
sterdamse karakter van dit bedrijf
hem boeit.

Hij maakte er geen geheim van dat
ook het Joodse verleden van deze stad
nauw verbonden is geweest met zijn
jeugdherinneringen.
De Amsterdamse cultuur is altijd
nauw verbonden geweest aan de cul-
tuur van de 100.000 Joodse burgers
die eens in de kern van Amsterdam
die stad toch een stad maakte vol cul-
tuur, kunst en wetenschap en niet te
vergeten de humor. Ook mijn jeugd
was hiermede verbonden.

De heer de Jong stelt, dat natuurlijk
bij iedere zakelijke beslissing ook an-
dere overwegingen betrokken worden
bij de uiteindelijke beslissing.
In de hal van het gerestaureerde ge-
bouw, waar eens de trotse Empo ze-
telde zullen een aantal historische
voorwerpen in één speciale vitrine
permanent worden tentoongesteld.

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.

Raadsvergadering op 28 juni 1983
Tijdens deze vergadering zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen:
- aanvraag van het bestuur van de

Stichting Samenwerkingsschool
Kranenburg te Vorden om gelden
beschikbaar te stellen voor het aan-
schaffen van nieuw meubilair voor
de bijzondere kleuterschool "De
Ganzerik" te Kranenburg;

- verkoop van twee bouwterreinen in

het bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, no. 2" voor particuliere wo-
ningbouw;
vaststelling bestemmingsplan
"Wientjesvoort 1983"
instrekking 6e wijziging en vaststel-
ling 7e wijziging verordening onroe-
rend goedbelastingen;
beschikbaar stellen krediet voor het
treffen van veiligheidsvoorzienin-
gen t.b.v. het verkeer op het
kruising Rondweg / Het Hoge /

Baakseweg;
- wijziging gemeenschappelijke rege-

ling van het Rekreatieschap "De
Graafschap";

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

Deze vergadering zal plaatsvinden in
het gemeentehuis en vau^t aan om
19.30 uur.

Respekt voor grondleggers
van Empo
Vol respekt uit de heer de Jong zich
over de grondleggers van de Empo die
eens de bouwers waren van de Empo-
rijwielenfabriek.

In die tijd gold de industriële bouw
van de Empo als bijzonder progressief
voor de bouwtrant in de dertiger jaren.
De heer de Jong heeft als blijk van
waardering voor hetgeen de familie
Emsbroek in het verleden Vorden
heeft gebracht mevr. Emsbroek uitge-
nodigd voor de opening.

Het Nedac-oost complex
De opening van Vriesbuur loopt in fei-
te vooruit op de opening van het totale
Nedac-Oost complex waarbij aan het
oorspronkelijk Empogebouw een
hoogbouwmagazijn is toegevoegd,
plaatsbiedend aan circa 3000 pallets.
Ook is in het Nedac-Oost complex een
speciale produktieafdeling gepland
voor o.m. plastic afwasborstels.
De heer de Jong vertelde ons terloops
dat begin 1984 de produktieaktivitei-
ten zullen worden uitgebreid met het
artikel Soappads (staalwol met zeep).
Hiertoe start reeds' vanaf augustus een
grootscheepse televisie - radio en re-
clame campagne.
Men zou kunnen zeggen dat Nedac-
Sorbo op vele bruiloften danst.
"Juist in deze tijd vol pessimisme doet
het je goed te mogen constateren dat
het ondernemerschap in Nederland
toch bereid is met nieuw elan de uit-
daging van de toekomst te aanvaar-
den", aldus de heer de Jong.

Amerika
Begin juli zal Nedac-Sorbo zich voor
het eerst in Amerika presenteren.
Hiertoe is een speciale TV film opge-
nomen van Vorden en omgeving. Dit
als achtergrond van de basis van Ne-
dac-Sorbo in Nederland.
Deze film zal nationaal in^feial acht-
maal worden uitgezondenlBrHolland
Satellite in de Verenigde Staten. Dit
programma is in handen van Henry
Remmers (Veronica). Hiermede zal
Sorbo trachten ook in Amerika te pe-
netreren.

Opening Vries buur
Vorden wordt in het algemeen niet ge-
zien als kern van industriële- en han-
delsaktiviteiten.
Dit overigens tot spijt van de heer de
Jong, die het gebrek aan aktiviteit bin-
nen Vorden en in het bijzonder wat
betreft het soms wat trage en formele

bestuurlijk beleid, nog al eens als wei-
nig stimulerend onder vindt.
"Ik voel mij echter Vordenaar zegt hij
en daarom moet ik mij wel ^ens "in-
houden".
Naar buiten ben ik dan ook voorzich-
tig met mijn mening".
Daarom wil hij hieromtrent ook niet
verder uitwijden.
„Naar buiten houd ik Vorden hoog".
Een gemeente besturen in deze tijd is
zeker geen eenvoudige zaak, aldus de
heer de Jong.

Wel wil hij kwijt dat vooral in deze tijd
het toch als positief mag worden erva-
ren dat ondernemerschap en inzet van
medewerkers vrucht kan dragen.
De herleving van Vriesbuur vanuit de
nieuwe vestiging in Vorden is een feit
dat het vermelden waard is.
Ca. 4000 m2 bedrijfsoppervlakte en
showrooms zijn hiertoe ingericht.

De aktiviteiten zullen zich voorname-
lijk richten op het leveren van huis-
houd textiel aan de Nederlandse tex-
tieldetailhandel.
Dezer dagen werd tevens het in i t ia t ief
genomen tot de oprichting van een
verkoopkantoor voor textielfabrieken
onder de naam Sibo-tex b.v.
Deze nieuwe onderneming zal zich in
het bijzonder bezighouden met de le-
vering van text iel a;m de groothandel
op dit gebied.
In deze tijd van dikwijls minder goede
berichten is het goed ook optimisti-
sche geluiden te horen uit een zich zo
goed mogelijk vernieuwend be-
drijfsleven.

Met Nedac-Sorbo, waaraan nu weer
een geheel nieuw element van textiel-
distributie is toegevoegd blijft Vorden
in 't nieuws. Juist in deze tijd, het ver-
melden waard.

Open huis school „Het Hoge"
Op vrijdag 24 juni a.s. houdt de school „Het Hoge" open huis. Na 'n ver-
bouwing van ca. 10 maanden is het interieur van de school danig vernieuwd.
Het bestuur en personeel is erg in haar sas met deze renovatie.
Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd 'n kijkje te komen nemen.
Zie verder advertentie in dit nummer.

Crosswedstrüd
"Graafschaprijders"

De Vordense auto- en motorclub "De
G raafschap rijders" organiseerde za-
terdagmiddag op het "Delden"-circuit

een clubcrosswedstrijd welke in de A-
klasse gewonnen werd door Walter
Arendsen uit Hengelo; 2. Jan Koop,
Warnsveld; 3. Rolf Oosterink, Vor-
den; 4. Joop Wuestenenk, Zelhem.

De overige rijders gingen in de B-klas-

se van start. Hier werd Marcel Bulten
uit Vorden winnaar; 2. Jan Harkink,
Lochem; 3. Jan Klein Brinke, Vorden;
4. Erik Bulten Vorden; 5. Jan Willem-
sen, Hengelo.

Klasse jeugd 125 cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek, Wichmond; 2. Gerrit Pardijs,
Vorden; 3. Frank Arendsen, Hengelo;
4. Rob Groot Tjooitink, Warnsveld.

Klasse jeugd 50/80 cc: l . Erik van Ark,
Vorden; 2. Hans Berendsen, Henge-
lo; 3. Lubert Lenselink, Eefde.

Klasse bromfietsen 50 cc: 1. Laurens
Bouwmeister, Vorden; 2. Rene Brum-
melman, Vorden; 3. Wim Schoena-
ker, Warnsveld.



Geldig van 23/6-29/6'83 25'83 Mooi gloeiend vuurtje
pittig sausje...dus barbecuen»
kruidenier

Paclan
ijsklontjeszakjes-2r§0-

vloeibaar schuurmiddel 4-̂ 46-

Tom Poes brokjes
groot blik 810 gram-2r*5r

Biotex groen of blauw
pak 500 gram-2r75-

225
129
189

Duyvis
zoute
pinda's
250 gram

Honig macaroni
rood of groen pak 500 gram
Honig mix
voor macaroni of spaghetti

198

129
li»

Zeettws meisje
kuip 500 gram 4r

Kroepoek
Gemengd of speciaal zak 4ré9-

W.K.kruidijn
koek 500 gram 2^9"

1.39
229

Ovenwant
r%öf cfl llf *^ 7^-JJtl DlLllV O. f +J

Ananaspun^es
pak 200 gram-2rt5-

Manna
zak 200 gram-9^8-

KreYenbroek
vruchtenvlaatjes 3 soorten
pak 4 stuks -2r25"

Heineken bier
krat 24 flesjes

250
159
Q89
179

Heraut bier
krat 24 flessen
V.S. prijs

Zonnig zomeiweekend, tijd om te barbecuen en dat gezellige grillen
kan overal. Op uw 48 bunder landgoed of op uw balkon, barbecuen is
overal even leuk. Goede voorbereiding is alles. Inkopen doen, natuurlijk
bij uw VS-markt, want daar vindt u werkelijk alles om een weekend lang
te roosteren. Zoek zelf maar uit van 't houtskool tot de barbecue, van 't
malse vlees tot de sauzen, van 't stokbrood tot de wijn uw VS-markt
heeft 't nu extra voordelig en... inkopen is ook een feest op zich. Even
een paar tips: Ga eens marineren, dat kan al zo eenvoudig en is zo
lekker. En... wees voorzichtig, gebruik altijd blokjes om uw barbecue
aan te steken en geen losse spiritus. Per saldo hoeft uw eigen vlees niet
geroosterd te worden.

kruidenier

Stöwe grill 1795
met draaispit I&95- A f •

Zeiler Scnwarze katze

Smith wokkels
3 soorten

Top bronnen citroen
l üterfles

Omo
koffer 2

Briketten
zak 3 kilo

Gibalbin Andalucia
Een lichtdróge, verfrissende
witte wijn uit het Zuiden van Spanje
Per fles4r95-nt

Houtskool
zak 2 kilo

Vin de Pays des
Coteaux de l'Ardeche
Een prima wijn voor de barbecue nu
3 flessen voor slechts 10.- Doos a 6 flessen
voor

VS-VASTE-IJ4GÏ-PRUZEN-PUVN
gg *m m - • ^ ̂  '

Gottdband koffiemelk f*± KG. theezaltf _,
05 liter *̂ • nak0.5 Üter

Cornu co chips
zout of paprika zak 120 gram

Iglo schepklaar y 11 liter
vanille of vanille/aardbeien

pak

Prince fourree
rol 250 gram

Calvé pindakaas
pot

Coca Cola
l Üterfles

Hero confitarejam
aardbcien-abrikozen- kersen

RtdQes margarine
pak 250 gram

Een sneeuwster voor een dichter...

Een deemtjen in Vodden
is huusvrouw ewodden,
as klant van de V.S.
woagen ze dat bes:
Ze zit door de prieze achter de vodden.

M.H. te Vorden

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

Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vordcn



lekker stukje vlees,
uw VS mar kt weet er alles van.
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Stokbrood
wit en bruin, 400 gram

Calvé tomatenketchtip
Grote fles 425 gram 3r39 Aanmaakblokjes

pak 28 stuks

Calvc vleessauzen

Carnaby
vruchtentaart -&95-

Hibachi
dubbel

Geldig van
23/6-25/6/1983198

298
2?8

Krentenbollen
zak 6 stuks

Lantau
aluminium folie 25 mtr2r96

Hak

Champignons
Bakje a
250 gram

Krentenwegge

Veluwse boerencake
400 gram £49-

Paprika of gemengde
groentesalade 4-r95-

Spercieboontjes
1 kilo boterzachte

Heerlijke Jaffa's
25 stuks barstend vol sap

2 Paprika's
klasse I, rood of groen

Aardbeien Hollandse
500 gram, klasse I

Dagreklames:
Maandag 27-6-'83
Kilo Andijvie
Dinsdag 28-6-'83
2 Kilo Tuinbonen
Woensdag 29-6-'83
2 Kilo SpinazieGoudse kaas

ers van het mes!
Port saluud
100 gram Nu volop prachtige rozen:

Lange Sonia Rozen
l O stuks met gratis
zakje Substral
Baby Roosjes
l O stuks in div. kleuren
met zakje Substral

Bon O Mei
karnedrank
aardbeien of

Campari
fles 0.75 liter 4&45

Floryn
citroenbrandewijn
l liter

bramen
l literpak Let op de eerste kwaliteit prachtige

Kamerplanten, tegen Zomerprijzen:

Pracht Fris groene
Kamer Conifeer
Kaapse vioolles
3 stuks in div. kleuren

Bols
bessenjenever

g^neverlmer Potchrysan^es
3 stuks

slagerij
Geldig van 23/6 - 25/6/1983

Kuikenbouten
gemarineerd, hele kilo

Barbeque worst
In diverse smaken 5 stuks

Karbonade
gemarineerd, hele kilo

Kipfilet
gemarineerd, 100 gram

Kant en Klaar
Satévlees
100 gram

Hamburgers
5 stuks plm. 500 gram

Ribbetjes
hele kilo

Shoarma vlees
250 gram
Maandag t/m Woensdag; 27/6 t/m 29/6^

Gehakt h.o.h.
hele kilo

698
365
998
159
169
398
2?8
398
o i/ m zy/ o

698
Magere speklappen
hele kilo

Bieflapjes

Ravigóte saus
bakje 200 gram

Knoflooksaus
bakje 200 gram

Whiskysaus
bakje 200 gram

Zigcunersaus
bakje 200 gram

98
98
98
98

vleeswaren
Geldig van 23/6 - 25/6/1983

Saks
200 gram

Tongeworst
150 gram

Bacon
100 gram

Palingworst
150 gram

Maandag t/m Woensdag; 27/6 t/m 29/6

Champignongehakt
100 gram

Ringleverworst
plm. 500 gram

Knakworst
pakjes 6 x 40 gram

Een sneeuwster voor een dichter...
In Borculo bij de V.S.-markt, daar moet

je zijn
Het personeel is er vriendelijk en fijn.
Ook de sortering is ruim en groot
Zeker als je komt op de afdeling brood.
Laat dit voor alle huisvrouwen een lesje zijn.

R. Daahvijk te Borculo

Q98
39
69
45
•

D t/m 29/6

149
198
350

MA RK
rJMHM

TCoberco griesmeelpap 1 59
l literpak 4£& A •

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
^» l T^ 1 T T i 1 l ^*1 _ï\ T^ •• ^* — 1 ^* — \ T ^ ^^Zutphen-Borculo-Hengclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Pandin de
Lussaudière,
'n rode Franse wijn,
f les 0,7 liter

Heineken bier,
blikje 0,33 liter

Driehoek
wasbuiltjes,
doos 12 stuks _

Zeeuwse mosselen,
potje 220 gram _ 149
Soep,Spa citroen,

literfles
_

4-bordenblik,groente,kipof
tomaat, Vrij ProduktMandarijnen,

hele parten, blikje 312 gram Jaffajuice
druivensap, Clorix toiletbloc,

2 stuks a 56 gramAbee huzarensalade,
bakje 150 gram 99

AABDBEIEN EN SLAGBOOM Karaat
tafel-
margarine,
kuip 500 gram _

Bon-o-mei

Gouda's
Glorie
slasaus,
fles 0,75 liter karnedrank,

literpak, perzik of aardbei _ 139Bastogne koeken,
pak 280 gram a 24 stuks _ 159 Nescafé extra,

pot 200 gram

frisdrank,
literftes.sinas
cola of drink

Stlmorol kauwgom,
5pakjesa12stuks _ 189
zoute pinda's,
zak 250 gram, Vrij Produkt _ •••• 219
iglo kaasschnitzels,
Sneeuwster gebak,
diepvries, met advokaatvulling __ 399

valco theezakjes,
doosje 20 stuks a 4 gram Pampers

grootverpakking,
super oranje
78 stuks, maxi
paars 60 stuks of
maxi plus
48 stuks

Finovermicelli middel,.
zak 500 gram _ 75

Aluminum
folie,

Fino macaroni,

Rozebottelsiroop, ••,
fles 0.6 liter, Vrij Produkt _ •••• 229

Chocoladehagelslag, O.ft
zak 400 gram, melk of puur _ 249

rol 25 meter,
Vrij Produkt

Groenteman
Verkrijgbaar m onze filialen met een groenteafdeling. Prijzen geldig van 21 tot en met 25 juni a s

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 22 tot en met 25 juni as

4-bordenblik,groente,kiportoniddL wJ

25

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHËN
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Jeugdwedstrijden besloten
goed geslaagde

Ratti voetbal-toernooien
Afgelopen zaterdag was het weer de organisatiecommissie van de s.v. Ratti
opnieuw goed gezind. Met prachtig weer gingen twintig C-elftallen van
start. In vier poules werd gestreden om een plaats by de eerste vier. De C-
jeugd van Baakse Boys verkreeg alle punten in poule A, in poule B kwam
Zelos als overwinnaar uit de strijd. W.W.N.A. kwam met groot gemak uit
poule C als winnaar te voorschijn, terwijl het Vredenburch (Rijswijk) niet
aan te zien was dat men al een twee uren durende busreis achter de rug had.
Met de maximale score stapten /ij in de halve finale.

Baakse Boys had geen moeite met Ze-
los 2-0, terwijl Vredenburch met 3-0
zegevierde over WWNA.
In de strijd om de eerste plaats traden
vervolgens Baakse Boys en Vreden-
burch in het strijdperk. Vredenburch
tenslotte won verdiend met 3-0 van de
jongens uit Baak.
Om de derde en vierde plaats streden
Zelos en WWNA tenslotte. Hier was
het WWNA die met de overwinning
ging strijken (3-0). Alzo ging Vreden-
burch uit Rijswijk met de beker van
café 't Zwaantje naar huis terug. De
Fair-play-cup, beschikbaar gesteld
door broeder Canutus uit Weert, werd
door deze persoonlijk uitgereikt. In
zijn toespraak daarbij stelde hij dat be-
heersing in de sport geldt boven resul-
taat. Teveel wordt alleen naar het re-
sultaat-voetbal gekeken. Een goed
voorbeeld geeft men daarbij de jeugd
niet. (De fairplay-cup won overigens
Vredenburch). Voorzitter Jos Geer-
ken van de jeugdcommissie reikte de-
ze zaterdag de prijzen uit.

Zondagochtend om half negen reeds
gingen tien B-elftallen de velden op.
De B-jeugd van Steenderen toonde
zich de sterkste in poule A, terwijl
WWNA - opnieuw aanwezig - in poule
B het maximum aantal punten be-
haalde.
In de finale-wedstrijd gaven Steende-
ren en WWNA elkaar niets toe. Doel-
schoppen tenslotte moesten de beslis-
sing brengen.
Steenderen was hierbij de meest ge-
lukkige.
De jeugd van Gorssel werd eervol der-
de en Ruurlo B2 deed van zich spre-
ken tussen de divere BI-ploegen.
De fair-play cup werd toegekend aan
de B2 ploeg van de v.v. Vorden.

Nog geen ha l fuur nadat de winnaars
van de ochtend-wedstrijden waren ge-
huldigd, gingen de A-ploegen van tien
verenigingen van start. Hier werd ge-
voetbald tussen Al en A2 ploegen.
SVBV en Ratti plaatsen zich uit poule
A, terwijl Keyenburgse Boys en Da-
ventria in poule B de toon aangaven.
Uiteindelijk werd Keyenburgse Boys
de winnaar van het A-toernooi. Met 3-
0 werd SVBV teruggewezen. Derde
werd Daventria uit Deventer, terwijl
Ratti de vierde plaats veroverde in dit
sterk bezette toernooi.
De fair-paly cup werd toegekend aan
Daventria A2.
De aftrap van dit A-toernooi werd ver-
richt door het echtpaar Heuvelink-
Broekman, dat hiermede een van de
voorwaarden van het huwelijkscon-
tract inwisselde. Zij kwamen naar de
Kranenburg op een daartoe speciaal
gekreeerde en versierde solex-brom-
mer.
De toernooicommissie van Ratti, met
aan het hoofd het driemanschap W.
Sloetjes, Martin Heusinkveld en Eric
Plomp (speaker) kan op een drietal
uitstekende toernooien terugblikken.
Mooi weer was hierbij behulpzaam,
maar zonder de steun van de vele za-
kenmensen uit Vorden (prijzen-aan-
bod en niet te vergeten het beschik-
baar stellen van kleedwagens) was het
niet mogelijk geweest. En natuurlijk
de negentien dames en heren-
scheidsrechters.
Na afloop kwamen alle Ratti-toernooi
medewerkers in het klubhuis bijeen,
om nog eens over de toernooidagen
na te praten. Hopenlijk zal de toernooi
commissie voor volgend jaar opnieuw
de kar trekken bij de organisatie. Een
woord van waardering voor het vele
werk is hier terecht op zijn plaats.

Johan krajenbrink en
Wieger Wesselink

in de prij/en
Zaterdag werden in Soest de finale
wedstrijden om het Nederlands kam-
pioenschap sneldammen gehouden.
Hiervoor hadden zich onder meer de
Vordenaren Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink geplaatst. Beide
spelers kwamen heelhuids door hun
voorrondes. Krajenbrink behaalde 9
punten en Wesselink 8 punten uit vijf
gespeelde wedstrijden.
In de finale bleek Huissenaar Gerard
Jansen de sterkste. Hij behaalde 13
punten uit zeven wedstrijden. Jansen
speelde eenmaal remise en wel tegen
Wieger Wesselink. Wesselink zelf had
uitzichten op een 2de plaats, maar hij
verloor de laatste ronde van Erik
Brunsman uit Almelo. Op de derde
plaats eindigden 4 spelers met 7 pun-
ten waaronder Krajenbrink en Wesse-
link. Na toepassing van het SB sy-
steem werd Wieger Wesselink uitein-
delijk vierde en kreeg Johan Krajen-
brink de zesde plaats toebedeeld.

Uitslagen competitie
wedstru'd Erichem
Afgelopen zondag wist de A-jeugd
van de T.T. V. Vorden zich als eerste te
plaatsen, vóór de ploegen van Eiber-
gen en Bathmen.
Het 640-A team behaalde een zesde
plaats. Het 640-B team en het 640-D
team beide een tweede plaats. Ook in
de 560-klasse wist Vorden een tweede
plaats te veroveren.

De uitslagen waren als volgt:
640-A: l. Eibergen, 2. Bisons, 3. Heu-
re; 640-B: 1. E.H.T.C., 2. Vorden, 3.
Bathmen; 640-C: 1. Oosterwijk, 2.
Heure; 640-D: L Bekveld, 2. Vorden,
3. Timmermans; 560 kg: 1. Heure, 2.
Vorden, 3.Eibergen; 720 kg: l. Bisons,
2. Heure, 3. Bekveld; jeugd A: 1. Vor-

den, 2. Eibergen, 3. Bathmen; jeugd
B: l.E.H.T.C.,2.Bekveld,3. Erichem.
a.s. Zondag wordt de wedstrijdreeks
vervolgt te Eibergen.

D'n Oost'n rit
Zondag 7 augustus aanstaande wordt
voor de achtste keer "D'n Oost'n rit"
gehouden, welke door drie platte-
landsjongerenorganisaties wordt
georganiseerd. D'n Oost'n rit is een
toertocht van circa 100 km. voor het
gehele gezin, per auto, motor of fiets.
Onderweg allerlei leuke spelopdrach-
ten. Er zijn weer drie rondes die verre-
den kunnen worden. In totaal zijn er
14 start- en controleposten.
De start- en controleposten voor Vor-
den is bij cafe-restaurant Schoenaker
aan de Ruurloseweg, De start kan tus-
sen 9.00 en 14.00 uur plaats vinden.

Avond-wandeling
Kranenburgs Belang

De vereniging "Kranenburgs Belang"
organiseert a.s. zaterdag wederom de
zo zoetjes aan bekende avond-wande-
ling.
Gewandeld zal er worden door de
mooiste plekjes van Kranenburg en
omgeving. Uiteraard ontbreekt het
puzzel-element niet. Neem dus pot-
lood en papier mee.
Inwoners van Vorden en Ruurlo kun-
nen voor deze wandeling inschrijven
vanaf half acht zaterdagavond bij café
Schoenaker. Uiteraard zijn de toeris-
ten ook welkom.

A b Wentink
biljart-kampioen
In café Uenk werden afgelopen
woensdag de finale-partijen gespeeld
om het persoonlijk kampioenschap
van Vorden.
Vorig jaar bleken deze wedstrijden

een groot succes. Dit jaar waren er
liefst 32 inschrijvingen binnengeko-
men.
Nadat de diverse voorwedstrijden en
kruisfinales waren gespeeld in café
Schoenaker en café Uenk kwamen af-
gelopen woensdag de finalisten aan
het laken. t.w. de heren D. de Beus, A.
Wentink, H. Krabbenborg en W. Par-
dijs.
In de eerst partij trad D. de Beus (44)
aan tegen A. Wentink (75). Het werd
nog een spannende partij, maar met
een knap eindspel wist Wentink het
eerst te finishen.
H. Krabbenborg (35) trad vervolgens
aan tegen W. Pardijs (90). Laastge-
noemde wist met series van 10, 15 en
21 snel aan zijn voorgeschreven aantal
te komen, alhoewel Krabbenborg kra-
nig partij gaf.
Ook in de volgende partij gaf Paradijs
geen krimp. Opnieuw wist hij te win-
nen. In 20 beurten kon hij de Beus
achter zich laten. Hans Krabbenborg
maakte het in de vierde partij heel
spannend. Hij strandde met nog een
carabole in zich en Wentink kon zich
toen opmaken voor de finale-partij te-
gen Pardijs.
Dick de Beus herstelde zich goed in de
partij tegen Hans Krabbenborg. In
twaalf beurten besliste hij de partij in
zijn voordeel.
De finale-partij tussen Pardijs (90) en
Wentink (75) was spannend. In de ne-
gentiende beurt maakte Ab Wentink
het af. W. Pardijs bereikte 75 caram-
boles.

De door beide genoemde zaalhouders
uitgeloofde wisselbeker ging alzo naar
de nieuwe kampioen Ab Wentink.
De uitslag: 1. en kampioen Ab Wen-
tink, 2. W. Pardsij, 3. D. de Beus, 4.
Hans Krabbenborg.
Alle deelnemers tenslotte ontvingen
een herinneringsplaquette.

Diplomauitreiking
LH.9O- 'tBeeckland
Dezer dagen vond weer de jaarlijkse
diplomauitreiking op de Chr. School
voor L.H.N.O. 't Beeckland plaats.
Deze ke^: werd dit door de 4e jaars
eerst pe^pis feestelijk gevierd in een
aantal gelegenheden in Vorden. Eén
klas hield zelfs een picknick in het bos.
Daarna ontvingen de leerlingen op
school het diploma uit handen van de
direktrice. Hierbij waren natuurlijk
ook de ouders aanwezig.
De direktrice kon meedelen dat
slechts één leerling het examen niet
gehaald had. Een andere leerling wil-
de een herexamen afleggen om een
diploma op hoger niveau te kunnen
krijgen.
Nadat de voorzitter van de Commissie
van Beheer van de school zijn geluk-
wensen had uitgesproken, was er gele-
genheid de leerlingen onder het genot
van een drankje te feliciteren.
Lijst van geslaagde leerlingen:
W.G.H. Dolman Eefde, I. de Greef
Vorden, J.W. Kalfsterman Almen,
H.M. Kamphuis Eefde, C.W. Krikke
Zutphen, C.J. Maas Warnsveld, H.A.
Makkink Almen, M. Menkveld Hen-
gelo G, A.J.M. Mellendijk Vorden,
S.H. ter Muil Eefde, J. A. Rothman
Almen, J.A. Rothman Almen, R.H.
Schepers Almen, J. Schieven Warns-
veld, J.W. Slurink Eefde, C.H. Smeer-
dijk Warnsveld, B. Tichelman Warns-
veld, A.H. Wolters Eefde, Th.W.M.
Besselink Vorden, H.H. Bulten Vor-
den, J.S. Eilander Hengelo G, E.
Groot Enzerink Vorden, A. Hoogen-
doorn Vorden, D. Hulshoff Hengelo
G, G.B. Klein Gotink Hengelo G,
E.A. Melleé Hengelo G, J. Oldenhave
Hengelo G, P.W.M. Thuss Hengelo
G, C.B.M. Vreeman Vorden, A.H.
Vrogten Hengelo G, J.H. Zemmelink
Hengelo G, E.Th.M. Berends Vorden,
F.A. Blom Vorden, A.J. Dimmendaal
Vorden, P. Goedhart Vorden, E.H. de
Greeff Vierakker, L.Th.E. Hammers
Wichmond, N.G.J.M. Kok Hengelo
G, D.Ch.M. Lichtenberg Vorden, J.H.
Memelink Vorden, H.E.J. Olthof
Wichmond, H.W. ten Pas Vorden,
A.H. Post Warnsveld, D. Rietman
Vorden, J.C. Rosmuller Vorden, A.J.
Spijkerman Vorden, J.H. Steenbreker
Vorden, A. Wiegersma Warnsveld.
l kandidaat: herexamen; l kandidaat:
afgewezen.

* Geslaagden R.K. School voor Tech-
niek en Ambacht, Borculo.
Mechanische Techniek: A.H. Hasel-
berg, Barchem; M.H. Holtslag, Hen-
gelo G; A.H.B. Blanckenborg, J.W.
Meerbeek, A.B.M, te Molder, M.J.M.
Rietberg, allen uit Mariënvelde;

G.J.R. Buitink, R.W.A. Lankveld, J.B.
Wehning, H.G.J. Wesselink, allen uit
Ruurlo; W.Fr.M. Hulshof, Vorden.
Bouwtechniek diff. timmeren: R.A.M.
Assinck, G.J. Hakken, Fr.J. te Lintelo,
allen uit Ruurlo.
Bouwtechniek diff. metselen: A. Har-
telman, Ruurlo.
Bouwtechniek diff. schilderen: H.
Weernink, Ruurlo.
A /gemene consumptieve techniek: J. Ol-
denhave, Hengelo G; M.A.M. Hoen-
derboom, Mariënvelde; E.H.G. Bor-
kus, R. Prins, beide uit Ruurlo.
Mechanische techniek art. 31:
E.J.A.M. Storteler, Mariënvelde; J.A.
Spithoven, Vorden.
Bouwtechniek diff. timmeren art. 31:
M.A.M. Klein Goldewijk, Mariënvel-
de; G.W. Kuenen, Ruurlo; Fr.Th.A.
Eykelkamp, Vorden.
Bouwtechniek diff. metselen art. 31:
H.J. Meulenveld, H. te Velthuis, H.E.
Zieverink, allen uit Ruurlo; B.A.
Heyenk, E.J. Wuestenink, beide uit
Vorden.
Algemene consumptieve Techniek art.
31: E.J.B. Aagten, Ruurlo.
Consumptieve techniek diff. koken/ser-
veren art. 31: H.H.J. Groot Jebbink,
Hengelo G; J.B.A. Wieggers, Mariën-
velde; G. Altena, H.E.W. Dimmen-
daal, beide uit Ruurlo.

Uit het politie-rapport
Diefstal schrikdraad
B.M.H, uit Vorden deed aangifte dat
afgelopen maandag of dinsdag een
schrikdraad-apparaat van het merk
Koltec uit zijn weiland is ontvreemd.

Diefstal klinkers
De gemeente Vorden deed
aangifte van de diefstal van 350
klinkers, 12 troittoirbanden en
170 bisschopstenen. De waar-
de bedraagt ongeveer f 450,-.
Deze materialen stonden ge-
reed aan de Brandenborchweg
i.v.m. herbestratiaaswerk-
zaamheden aan die

Poging tot inbraak
Terwijl buurtbewoners bezig waren
een boog, geplaatst t.g.v^^n bruiloft,
te verwijderen, werd een^^ing tot in-
braak ondernomen aan een woning
aan het Hoetinkhof. Het bleef bij die
poging.

Voor- en achterdeur opslot
Opnieuw heeft zich een geval voorge-
daan, waarbij een bejaarde heer en da-
me werden getracht te beroven. Twee
dames en een heer hebben getracht
aan de Vierakkerseweg te Warnsveld
een bejaarde broer en zus te beroven.
De daders, vermoedelijk zigeuners
vragen allereerst om water en trach-
tens vervolgens de woning binnen te
dringen. Dat lukte een van de twee
vrouwen. Er werd door haar een kast
opengebroken, maar er wordt niets
vermist. De man dreigde nog met een
knuppel. Gelukkig bleef het daarbij.

Meer en meer komt het voor dat
vooral achterafwonenden dergelijk
bezoek ontvangen. Inmiddels hebben
uit de omgeving zich meerdere zaken
voorgedaan. De politie heeft onder-
tussen in Apeldoorn en Arnhem een
onderzoek gepleegd.

Het is zaak ramen en deuren goed ge-
sloten te houden en bij eventualitei-
ten zo snel mogelijk de politie te bel-
len. Neemt als het kan kleur en kente-
ken van de auto op.

Goede vangst
Een attente inwoner in het buitenge-
bied meldde de rijkspolitie dat op een
rekreatieplaats een autostond, waarin
twee jongens lagen te slapen. Toen de
politie een onderzoek kwam instellen,
gingen de jongens er vandoor, dwars
door het bos. De auto kwam echter
vast te zitten, waarna bij de achtervol-
ging bleek dat de politie over meet
conditie beschikte. Het bleken T.M.
en H.W. uit Drachten te zijn. De auto
bleek gestolen te zijn in Eibergen.
Ook het snoepgoed en de drankkrat-
ten in de auto bleken in Ruurlo te zijn
ontvreemd.

In Drachten stond het tweetal te boek
voor inbraak in school en diefstal
Volkswagen kever. Deze laatste werd
in Eibergen gevonden. De politie van
Eibergen heeft zich in eerste instantie
over het tweetal ontfermd.

Nederlands kampioen Dick Dekker uit Hoogeveen wint

De bloemen die de kersverse juniorenkampioen van Nederland Dick Dekker voor
de aanvang van de ronde van Vorden door de voorzitter van de organiserende vere-
niging R.T.V. Vit»nikker/Wichmond Jan Pieterse kreeg aangeboden, gaf de jeugdi-
ge Hoogevener kennelgk zoveel inspiratie dat hu ook deze race op /ij" naam kon
schrijven.

Het betekende voor de Drent zijn 7e
seizoen-overwinning. Vlak voor de fi-
nish had hij zich los gemaakt uit een
kopgroep van zes renners.
Deze kopgroep had zich zeven ronden
voor het einde gevormeerd en be-
stond uit de renners: Rob Maatkamp
uit Neede; Peter Hageman, Uden;
Fred van de Akker, Heesch; Rob Har-
meling, Nijverdal, Hans Nieuwen-
huis, Steenderen en Dick Dekker,
Hoogeveen.
De slotronde eindigde voor Rob Har-
meling uit Nijverdal wel bijzonder
triest, doordat hij een val maakte,
waardoor zijn kansen op een ere-
plaats de mist ingingen.
De grote animator van deze junioren-
ronde van Vorden was evenwel Peter
Hageman uit Uden. Gedurende vele
ronden was hij degene die telkens pro-
beerde het vuurtje aan te wakkeren.
Zijn pogingen om weg te lopen wer-
den helaas voor hem steeds verijdeld.
Wat voor de Brabander overbleef was
de leidersprijs en een vijfde plaats in
het eindklassement. Winnaar Dick
Dekker legde de 60 kilometer af in een
tijd van l uur 23 minuten en 47 secon-
den.
De Wichmondse wielervereniging die
deze ronde van Vorden dit jaar voor
de vijfde keer in successie organiseer-
de had voor de wedstrijd voor liefheb-
bers en veteranen zo'n groot aantal in-
schrijvingen ontvangen dat de 160

coureurs in twee series van 60 van
start gingen.
In de eerste serie was het een opmer-
kelijk rustige course waarbij met nog 8
ronden te gaan (de afstand bedroeg 40
kilometer) voor het eerst wat leven in
de brouwerij kwam. Toen namen A.
Roelofs uit Hardenberg en H. Hoe-
vers uit Utrecht een lichte voor-
sprong. Door een eendrachtige sa-
menwerking slaagden beide renners
erin de voorsprong te handhaven. In
de springt bleek Henk Hoevers duide-
lijk de sterkste. Een poging van J. van
Ophuizen uit Herwen het tweetal te
achterhalen mislukte.
De tweede serie voor liefhebbers en
veteranen stond geheel in het teken
van Frans Havenaar uit Zutphen. Ge-
durende de gehele race nam deze ren-
ner het initiatief.
Met nog vijf ronden te gaan vormde
zich een kopgroep van vier renners te
weten Frans Havenaar uit Zutphen;
H. van Hoften uit Apeldoorn; H. Ree-
kers uit Almelo en G.J. van Beem uit
Twello.
De ontsnapping van dit viertal leek te
slagen. Frans Havenaar vergde echter
zoveel kracht van zijn medevluchters
dat deze genoodzaakt waren weer in
het peloton te laten opslokken. Have-
naar ging alleen door en won met
groot vertoon van macht voor Johan
Pluimers uit Enter en Ge Draayer uit
Twello.

Uitslagen Ronde van Vorden ( junioren)
60 kilometer:
1. Dick Dekker, Hogeveen, l uur 23
minuten en 47 seconden; 2. Fred v.d.
Akker, Heesch; 3. Rob Maatkamp,
Neede; 4. Hans Nieflwenhuis, Steen-
deren; 5. Peter Hageman, Uden; 6.
Geert van Grunsven, Uden; 7. Rob
Zwijen, Arnhem; 8. Harry Rozendal,
Voorst; 9. Wout Schaap, Zutphen; 10.
Mare van Geffen, Oyen.
Liefhebbers/veteranen 40 kilometer
eerste serie:
1. H. Hoevers, Utrecht 57 minuten en
45 seconden; 2. A. Roelofs, Harden-

berg; 3.G. Eikenaar, Enter; 4. G. Plui-
mers, Enter; 5. T. Blijleven, Lelystad;
6. J. v.d. Heuvel, Uden; 7. C. Splinter,
Epe; 8. A. Edelenbosch, Hengevelde;
9. E. Beunk, Rijssen; 10. G. Wijgman,
Epse.
Tweede serie:
1. F. Havenaar, Zutphen, 56 minuten
en 59 seconden; 2. J. Pluimers, Enter;
3. G. Draayer, Twello; 4. H. van Hof-
ten, Apeldoorn; 5. H. de Brouwer,
Apeldoorn; 6. J. ten Voorde, Borne; 7.
F. de Brouwer, Apeldoorn; 8. H. ten
Barge, Enter; 9. R. Oosteneld, Borner-
broek; 10. J. Crans, Enschede.

Vorden
zomerprogramma
1983

In het VW-zomerprogramma voor a.s. week staat o.a. vermeld:
zaterdag 25 juni: avondoriëntatiewandeling Kranenburgs Belang;
donderdag 30 juni: concert Rudi van Straten in de Hervormde Kerk.

Oranje-feest Medler-tol voor 58e keer
Eenmaal in het jaar komt de buurtschap 't Melder met haar inwoners en ve-
len daaromheen bijeen voor de viering van het Oranjefeest.
Dit jaar wordt op 8 en 9 juli voor de acht en vijftigste keer het traditionele
Medler-tol-feest georganiseerd.
Het Oranjefeest speelt zich dit jaar
weer af in en om de grote hal van de
Coop. Werktuigenvereniging Medo
aan de Onsteinseweg en café Eykel-
kamp.

Voorafgaand aan dit feest vindt er op
zaterdag 2 juli een avond-oriente-
rings-wandeling plaats door de mooie
omgeving van 't Medler. De start is
om acht uur vanaf café Eykelkamp.
Deze wandeling is uitgezet door enige
leden van de organiserende commis-
sie, welke is uitgebreid met de heren
Jan Klein Wassink en Bert Fokkink.
Deze commissie heeft een nieuwe
voorzitter gekregen in de persoon van
de heer Gerrit Hendriksen. Hij volgt
als zodanig de heer Gerrit Norde op,
die vanwege organisatorische ver-
plichtingen elders moest afhaken als
voorzitter.
Het feest begint op 8 juli reeds voor de
jeugd van de Samenwerkingsschool
Kranenburg. Verschillende spelen
zijn voor hen georganiseerd, terwijl de
draaimolen voor hen draait.

"Een zoen van miss Urk"
Vrijdagavond wordt in de hal door de
toneelvereniging „'t Weerhaantje" uit
Hengelo (G) opgevoerd het toneel-

stuk "Een zoen van miss Urk". Dan-
sen is er na afloop op de tonen van The
Blue Danio's. Wethouder J.F. Geer-
ken vertegenwoordigt B&W van Vor-
den. Hij is toekomstig inwoner van de
buurtschap.

Zaterdagmiddag zal burgemeester
Mr. M. Vunderink de feestdag ope-
nen. De muziekvereniging Concordia
zal alles opluisteren.
Als vanouds is het vogelschieten het
hoogtepunt. Nadat de eerste burger
van Vorden het openingsschot zal
hebben gelost is het de beurt van de
schutterskoning van vorig jaar, de
heer Free Klein Brinke en de vele lief-
hebbers.
Voorts zijn er diverse andere volksspe-
len als schijfschieten, belschieten,
doeltrappen, dogcarrijden, flessen
gooien enz.
Uiteraard worden de kinderen niet
vergeten en zijn voor deze diverse
spelletjes te doen.
En nadat 's avonds in café Eykelkamp
de uitreiking van de diverse uitgeloof-
de prijzen heeft plaats gehad is het
feest in de grote hal van Medo. Dan is
er dansen met m.m.v. het Madigo
Combo.
Allen derhalve op 8 en 9 juli op naar 't
Melder.



Amnesty International
Tentoonstelling over Guatemala en

kaartenschrijfdag in het Dorpscentrum
Op zaterdag 25 juni houdt de werk-
groep Vorden van Amnesty Interna-
tional open huis in het Dorpscentrum.
U bent dan van tien tot half vier van
harte welkom in de ontmoetingsruim-
te waar in verband met de aktie "Poli-
tieke Moorden" van Amnesty Inter-
national van alles te zien, te horen en
te doen valt.
Er is een tentoonstelling over Guate-
mala en een diaserie met geluid. Ook
kunt U even een kaart met korte voor-
gedrukte tekst schrijven aan de presi-
dent van Guatemala of, als U langer
tijd hebt, een briefschrijven.

Er zijn de gehele dag, ook tussen de
middag, werkgroepleden aanwezig
om inlichtingen te geven. Vanzelf-
sprekend kunt U er ook de bekende
buttons, pennen en tassen kopen. En
niet te vergeten: de dubbel-elpee, die
gemaakt is van de voorstelling in Car-
ré: "Een gebaar". Deze voorstelling
hielp Amnesty International in één
avond aan meer dan 1500 nieuwe le-
den!
Het zijn er nu zelfs 4.000 geworden.
Brengt dit U soms op een idee?
Tot ziens op zaterdag 25 juni in het
Dorpscentrum.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Jans uut de Hietmaot is ok an 't vemageren. "An de lijn doen" nuumt ze
dat tegeswoordug. Eerluk ezeg was dat bi'j Jans ok wel neudug want dik-
ke at mien dat mense toch was. De vetkwabben zatt'n op haos iedere
plaatse van eur lichaam waor maor iets kon zitt'n. De stuule, die normaal
iederene gebruukt, waarn veur Jans onderhand te klein umme d'r nog
met goed fatsoen op te können zitten, daornaöst mossen ze wel van un
veuroorlogse kwaliteit wean anders ging ze d'r deur. Daorumme was dat
vemageren ok wel neudug.
Zee heft trouwens al wel vaker eprebreerd maor dat leep altied op niks
uut. Van 't veurjaor nog, ze nao de ni'jorsvesiten, was zee d'r vol goeie
moed an begonnen. Van 'n huusdokter had zee too un vemageringskuur
ekregen waar zee ech baat bi'j zol vinden, at zee zich d'r teminsten an
heel. Umme eur un betjen op weg te helpen had eur kearl, Dark-Willem,
de weagschaole in huus eiken dag iets vesteld. Technisch at Dark-Willem
was kostten um 't gin moeite um Jans eiken dag iets lichter te laot'n He-
ken.
lederen aovund at Jans op de schaole ging staon was t'r weer un onsjen
af. "Zie'j wel dat 't ow helpt", zei Dark-Willem dan, "a'j de zuutugheid en
't vet maor laot staon en de roombotter maor in de bottervlo laot zitten
zal 't bes veur mekare komm'n".
Jans, die oaverdag, at Dark-Willem naor 't wark was, nog wel 's un kuuks-
ken of un stuk suukela smokkelen, begon te denken dat eur dikkugheid
enkel van de roombotter kwam die ze trouwens now neet meer ge-
bruuk'n.

Dark-Willem, die gezien Jans umvang, de wagschaole op 't leste toch
neet helemaols meer vetrouwen, raon Jans an umme toch nog maor 's
weer 'n nao 'n dokter te gaon. Den zol vaste wel beni'jd wean hoo of't eur
met de kuur egaon was.
'n Zelfden oavund nog mos Dark-Willem un plaatjen veur 't sprekuur
haaln. U m kwat veur negen oavermargen kon ze nog trechte. Precies op
tied was ze an de beurte.
"Zo Jans, vetel 't maor 's, wat bunt de klachten".
"Och, klachten he'kneet, 'k wol mien gewichte 's precies wetten en zien
of ' t vemageren nog eholpen hef'.
"Gaot maor 's op de schaole staon".
Tachtug kilo gaf't ding an. "Da's dan vief kilo meer as de leste keer, da's
neet zo bes Jans. Dan kan 't neet anders of i'j heb ow neet an 't dieet
eholl'n of i'j bunt slim zeek".
"Dan zal 't 't eerste wel wean", stameln Jans.
"Dan zö'j eers ow zelf motten vebetteren, daor kan ik weinug an doen",
had 'n dokter ezeg en daormet had Jans können gaon. De eerstvolgende
vejeurdage had Jans 't t'r toen maor 's weer van enomm'n. Maor de leste
ker da'w eur metmaak'n, argens bi'j un kennis, gebruuk'n ze haos niks
meer. Dat kwam umdat ze now bi'j un ni'jen was. Un vrouwspesoon die
zich hier ni'js evestugd had en zich speciaal bemuujen met dikke luu, an-
ders dei ze ok neet. 't Mos un gruweluk ondeugund varken wean. A'j ow
neet heel'n an 't hetgeen zee ow veurekewd hadde, now dan kree'j veur
drie stuuver, daor lusten un hond gin brood van. En dan schient bi'j Jans
te helpen, want ze volt now zowaar geregeld wat af. Wel kleine betjes,
maor 't helpt. Zee is t'r wel 's un betjen sjagreinug van maor daor kö'j niks
an doen, dat bunt t'r wel meer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

In de maand juli van het jaar 1921 maakte Meester Rouwenhorst met
een groep leerlingen een schoolreisje naar Nijmegen. Het vervoer van de
kinderen ging met de versierde vrachtwagen (nog met massieve ban-
den!) van de vrachtrijder Lichtenberg.

Loop der bevolking van de gemeenten in ons verspeidingsgebied
M V T M V T

He vol k ing <>/>
31 december 1MI
Hengelo 4160 3922 8082
Ruur lo 3686 3593 7279
Steenderen 2320 2216 4536
Vorden 3667 3605 7272
Warnsveld 3886 3891 7777

Levend geborenen
Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

Overledenen a)
Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

Meer geboren
dan overleden
Hengelo
Ruur lo
Steenderen
Vorden
Warnsveld
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Vestiging
Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

Vertrek
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Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld
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dun vertrokken
Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

Bevolking op
31 ileccmber IV
Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

117
99
52

125
685

110
103

104
218
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467

135
113
63

135
714

117
123
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-10

-2
504

25
-14
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l
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4161 3941 8102
3682 3594 7276
2294 2178 4472
3677 3597 7274
4367 4404 8771

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

2 j u l i Openbare les Nuts
blokfluit- en melodicaclub

9 juli Pretty markt

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD
a) Onder de levendgeborenen en overledenen zijn begrepen de levendgeborenen overleden vóór de
geboorteaangifte. Voorts zijn onder de levensgeborenen medegeteld dein het bui tenland geborenen,
behorend tot de werkelijke bevolking, terwijl omgekeerd n i e t /ijn meegeteld de in Nederland gebore-
nen, niet behorend tot de werkelijke bevolking.
Onder de overledenen /Jjn begrepen de personen, die wegens „overlijden G A" overeenkomstig ar t i -
kel 68 van het Besluit bevolkingsboekhouding /ijn afgevoerd.
Bij de vaststelling van de cijfers in/.ake de gevestigde resp. ver t rokken personen is met bovenstaande
gevallen - voorzover voorgekomen - uiteraard rekening gehouden.

li Het Hoge
School met de Bijbel
te Vorden

Aan ouders, oud-leerlingen en belang-
stellenden.

Na ca. 10 maanden van bouwactiviteiten is
het interieur van het schoolgebouw danig
vernieuwd. Het bestuuren personeel is zeer
verheugd over deze renovatie.

Om u hiervan deelgenoot te maken, wordt u
uitgenodigd een kijkje te komen nemen op
vrijdag 24 juni a.s., tussen 16.00 en 20.00
uur in de school.

Het bestuur

Schoolboeken
bestellen.

L«ga bellen

L*GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100

Holtslag Ruurlo
uw specialist op

Rolluiken
gebied.

Niemand beter en zeker niet goedkoper!!

Bel nu voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 05735-2000.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Ontijzeringsinstallatie—Hoge druk reini-
gers — mestpompen — voerpompen —
beregeningsmateriaal — p.v.c. perslei-
ding — tuinpompen — puntstukken enz.
Gazonmaaiers— bosmaaiers— reparatie
— onderhoud.

Verhey-Toldijk
Z.E.-weg 9. Tel. 05755-2041.

STICHTING
MUZIEKSCHOOL
REGIO ZUTPHEN

(Direkteur: Sietse Wierda)

Tot 25 juni a.s. is er nog

aanmelding voor
Schakelklas of instrument
mogelijk

Inlichtingen tel. 05750-15350

Met vakantie gaan geeft al
drukte genoeg. Wacht daarom
niet tot het laatste moment met
het regelen van de financiële

reiszaken. Kom tijdig even langs.
Dan maken wij de zaken snel
voor u in orde.

Reisklaar. Ook uw buitenlands gelet
reischeques en reisverzekering?

alle gangbare valuta
reischeques: veilig "geld"
reisverzekering
snelle afhandeling

spaarbank

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
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