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Bij duizendste huwelijk

Gemeentebode Brunnekreeft
in de bloemetjes

Gemeentebode E.H. Brunnekreeft heeft in zijnfunktie al heel wat mooMbruidjes van dichtbij
mogen bewonderen. Niet minder dan 1000 keer was hij ter assistentie vmrde ambtenaar van de
Burgerlijke Stand bij een huwelijksvoltrekking aanwezig. De eerste keer op l maart 1972 kan
hij zich nog goed herinneren. Het waren Bert Brandenburg en Truus Oonk.

Nu moet de taak niet onderschat wor-
den. Tijdens de huwelijksplechtigheid
zorgt Brunnekreeft ervoor dat het
bruidspaar ontvangen wordt. De ga-
sten worden netjes naar de plaatst ge-
bracht. De akte wordt voorgelezen en
het bruidspaar wordt weer uitgeleide
gedaan. Dit met als doel dat alles glad-
jes verloop en dat het aanstaande of
kersverse paar, noem het maar zoals je
wilt, zich op zijn gemak voelt.

Je kunt nl. ook voor hete vuren ko-
men te staan. Dat ondervond Brunne-
kreeft zo'n acht jaar geleden toen het
toeziend voogd van de bruid, wiens
handtekening noodzakelijk was,
doodgemoedereerd op de markt in
Doetinchem pareerde.

En het bruidje
in de zenuwen, niet te geloven en
Brunnekreeft maar troosten dat alles
best goed zou komen.

En dat gebeurde enkele uren later ook
wel. Of de^^vuste voogd de bruiloft
nog mee mornt maken is niet bekend.

Vrijdagmiddag mocht de heer Brun-
nekreeft bij zijn jubileum uit handen
van de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand mevr. Klijn, een bos bloemen in
ontvangst nemen.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uuren vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn verleend op 24 juni 1986.

Verleende bouwvergunningen:
1. aan de heerR.G. Mennink, Galgen-
goorweg 19, voor het bouwen van een
stalen mestsilo.
2. aan de heer A. Beeftink, Joostink-
weg 12, voor het verbouwen van een
machineloods/werkplaats;
3. aan de heer J.B. Lenselink, Schutte-
straat 20, voor het bouwen van een ga-
rage;.
4. aan de heer H. Berenpas, Mosselse-
weg 3, voor het bouwen van een mest-
silo;
5. aan de heer J. Gotink, Branden-
borchweg l, voor het bouwen van een
mestsilo;
6. aan de heer W. Hesselink, Gazoor-
weg 2, voor de verbouw van een be-
drijfspand aan de Burgemeester Gal-
leestraat 23;
7. aan de heer H. te Velthuis, Indu-

strieweg 6, voor het vergroten van een
woning en de bouw van een garage;
8. aan de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland te
's Graveland, voor het vernieuwen
van een woning en veestal aan de
Riethuisweg 2.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de vrij-
stellingsmogelijkheden als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening jo. artikel 21 van het Be-
sluit op de Ruimtelijke Ordening,
l. Aan de heer J. Bosch, Onsteinseweg
6 te Vorden voor de bouw van een ga-
rage op het perceel Onsteinseweg 6.
Deze bouwplannen liggen tot en met
17 juli 1986 ter visie bij de afdeling
bouw- en woningtoezicht.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Raadscommissies
De vaste commissies voor advies en
bijstand van de gemeente Vorden ad-
viseren de gemeenteraad onder meer
over de te behandelen onderwerpen
in de raadsvergaderingen. De com-
missies bestaan uit leden van de frac-
ties van de gemeenteraad.
In zijn vergadering van 24 juni j.l.
heeft de raad besloten de werkterrei-
nen van de commissies te wijzigen,
alsmede de commissies voor finan-
ciën en openbare werken samen te
voegen. Deze wijziging houdt mede

verband met de verdeling van de por-
tefeuilles over de leden van het colle-
ge van burgemeester en wethouders.
Thans zijn er de volgende adviescom-
missies aan de gemeenteraad;
a. de commissie voor algemeen be-
stuur waaronder gewestelijke aange-
legenheden, openbare orde, planolo-
gie, recreatie, (m.u.v. toerisme) milieu
aangelegenheden, onroerend-goed
transakties, volkshuisvesting, bouw-
en woningtoezicht, verkeersaangele-
genheden en voorlichting (aan te dui-
den met: commissie algemeen be-
stuur c.a.) voorzitter, burgemeester
Mr. M. Vunderink.
b., de commissie voor financiën en be-
lastingen, grondbedrijf (m.u.v. onroe-
rend-goedtransakties) personeelsza-
ken, onderwijs en openbare werken
(aan te duiden met: commissie finan-
ciën en openbare werken c.a.); voor-
zitter Mr. M.A.V. Slingenberg;
c. de commissie voor sociale zaken,
sport, cultuur, volksgezondheid en
andere welzijnszaken alsmede econo-
mische aangelegenheden, waaronder
toerisme, (aan te duiden met; com-
missie welzijn c.a.); voorzitter, wet-
houder J.F. Geerken.
Uiteraard zult u zoals gebruikelijk in
deze rubriek op de hoogte gesteld
worden van de vergaderingen van de
commissies, alsmede de onderwerpen
die in die vergaderingen behandeld
zullen worden.
In verband met het zomerreces van de
gemeenteraad zullen de eerste verga-
deringen van de commissies na de
eerste helft van augustus gehouden
worden. De gemeenteraad vergadert
weer op 26 augustus aanstaande.

Eerste steenlegging
"De Wehme"
Donderdag 3 juli zal de eerste steen
gelgd worden voor de "vernieuw-
bouw" van het verzorgingstehuis "De
Wehme". De officiële bijeenkomst
vindt plaats 's middags in de rekreatie-
zaal.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Achter de schermen van dezwem-enpolodub wordt momenteel, on-
danks de tropische temperaturen, weer keihard gewerkt om zater-
dag 5 juli de Pretty-markt te doen slagen. Frans Karmiggelt en zijn
medewerkers zijn het gehele j aar in touw om allerhande spullen in
te zamelen die op de Pretty-Markt in de verkoop worden gedaan.

Een Pretty-Markt die dit keer voor het
dertiende achtereenvolgende jaar
door de zwemclub wordt georgani-
seerd. In feite kan de Vordense zwem-
en poloclub "Vorden '64" niet zonder
deze markt.
Immers de opbrengst wordt aange-
wend om de leden 's winters weer in
de gelegenheid te stellen in naburige
gemeentes in de overdekte baden te
kunnen gaan trainen. Van gemeente-
lijk subsidie en kontributies alleen,
kan de vereniging niet "leven" van-
daar dat men het gehele jaar in de
weer is om de kas te spekken.

Trekpleister
De Pretty-Markt is in de looi^erjaren
een toeristische trekpleis^Kewor-
den. Het evenement is opgenomen in
het WV zomerprogramma.
Henco Elbrink, organisator van het

gebeuren is dan ook bijzonder te spre-
ken over de medewerking die de
zwemclub van alle zijden krijgt.
"Je kunt wel zeggen dat we een aantal
vaste klanten hebben. Mensen die
hun spullen altijd voor de Pretty-
Markt opzij leggen. Mensen waar wij
bijzonder gelukkig mee zijn. Ook de
plaatselijke campinghouders wekken
de vakantiegangers op, deze Pretty-
Markt te bezoeken", zo zegt Henco
Elbrink.

De organisatoren op hun beurt doen
er alles aan het bezoek van deze Pret-
ty-Markt tot een "uitje" te maken. Be-
halve veel curiosa, spulletjes uit groot-
moederstijd, meubilair, boeken, e.d. is
er een oliebollenkraam. Een koffieter-
reas met uiteraard ook "fris". Men kan
meedoen aan het spel 21 met een T.V.
als hoofdprijs. Kortom een Markt
met voor elke bezoeker wat wils.

Geslaagd Concordia
Aan de modeschool K.E.M.V. te
Zwolle slaagden mevr. B. Wassink-
Beekman uit Warnsveld en mevr. H.
Reilink-Kies voor lerares. Mevr. Heu-
venhorst-Klein Braskamp uit Zut-
phen slaagde voor coupeuse. De da-
mes zijn aan de Modeschool in Zut-
phen opgeleid door mevr. Hartman-
Booltink.

Wehme nieuws
Hulde aan 'in de reep'n', zij boden ons aan,
met de bewoners van de Wehme uit rijden

te gaan.
Zo gingen we woensdagavond met hen op

pad,
en wat hebben we een schitterende tocht

gehad.
Door Delden en Hackfort, waar bij het

kasteel,
een lekker slokje zorgde voor de dorstige

keel.
En weer verder de tocht door de bossen en

langs landerijen,
en onze mooie Achterhoekse boerderijen.
Genoten hebben we, o, wat was het fijn,
op deze manier in de natuur te zijn.
Heel hartelijk dank namens ons allen,
we hopen dat het U net zo goed is bevallen.

in de prijzen
Op het onlangs gehouden festival van
W.C.G. te Halle behaalde muziekver.
Concordia fraaie prijzen. De miniret-
tes met aan het hoofd Karin Dieters,
deden mee voor de eerste keer en wis-
ten ondanks het warme weer de eerste
prijs te bemachtigen.
De majorettes, met hoofdmajorette
Mirjam Hoenink, gingen ook met een
eerste prijs naar Vorden terug.
Het geheel stond onder leiding van
Dinnie Lubberding. Al met al weer
een prima prestatie van Concordia.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H. Nijenhuis en
S.C. Wehrmeijer.
GEHUWD: A.H.M, de Goede en
M.R. van Blijkshof; E.A.M. Hartman
en I.J.G. Sessink; T. Klein Ikkink en
J.B. Dinkelman; R. Bartels en J. Len-
derink; P.B. Doesburg en A.L. Sik-
kens; E.U. de Graaf en K.J. van Ruler.
OVERLEDEN: M. Vlugt-Groenen-
bergh, oud 46 jaar.

Dienst met jongeren
Op zondagmorgen 6 juli a.s. wordt er
een dienst met jongeren gehouden in
de N.H. kerk.
In deze dienst zal voorgaan ds. P. Hen-
driks uit Hengelo Gld., terwijl muzi-
kale medewerking zal worden ver-
leend door Interchrist uit Vorden.
De schriftlezing uit "Kind en Zondag"
is uit Richteren en behandelt het ver-
haal van Jefta, die belooft zijn dochter
af te staan als hij de oorlog wint van de
Ammonieten. Daar krijgt hij echter bij
thuiskomst spijt van.
Het volk van Israël belooft steeds
weer God te dienen, maar wendt zich
toch telkens weer tot de afgoden.
Zo vergaat het ons ook vaak: "We be-
loven van alles, maar als puntje bij
paaltje komt...."
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid een kopje koffie te drinken in de
Voorde. De jeugddienstcommissie
heet jong en oud hartelijk welkom.

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 6 juli 10.00 uur ds. P. Hendriks,
Hengelo Gld. Jongerendienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 6 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra (H.
Avondmaal); 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra (H.
Avondmaal).

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 5 jul i 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 en 6 juli J.H. de Lange, Lochem. tel.
05730-4357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur .

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



3 september starten we weer
met de gymnastiek voor
moeder met peuter (vanaf
21/2Jaar).Erisweerplaatsvoor
enkele nieuwe leden.
Voor opgave en/of informatie:
JOPIEWULLINK,
Almenseweg 1, Vorden.
Tel. 2281.

Tijdens de bouwvakvakantie is
onze winkel alleen de eerste
week van 12 t/m 19 juli ge-
sloten.
Schildersbedrijf/verfhandel
J.M. BOERSTOEL B.V.
Dorpsstraat 9, Vorden.

2de Braderie Ronde van
Vorden 16 juli a.s.
Parcours: Burg. Galleestraat.
16.30 uur jeugd 8 tot 14 jaar
Recreanten 1 7.00 uur; junio-
ren 18.00 uur; Liefhebbers/
veteranen 19.30 uur.

1O1U31Q3IAI

Te koop: 2 ha hooigras.
Telefoon 6703.

Te koop: Luxaflex.
Breed 207, Hoog 142,
kleur crème.
Breed 204, Hoog 180,
kleur crème.
Breed 176, Hoog 185,
kleur crème.
Breed 162, Hoog 135,
kleur blauw.
Breed 55, Hoog 132,
kleur blauw.
TEL 05752-6892.

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

Moezelvakantie
Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte CARAVANS met
grote voortent. Op Camping
Pommern a.d. Mosel in het
prachtige Moezeldal in Duits-
land, 8 km van Cochem.
Nog maar enkele weken vrij.
FAM. LOVINK,
Thorbeckestraat 22
7021 AX ZELHEM.
Tel. 08342-1548.

Vooronskleine publiciteits-
bureau zoeken we op korte
termijn een representatieve
KANTOORRUIMTE
(bijv. twee royale kamers
met vrije ingang of een win-
kelruimte).
Vorden of omgeving
Tel. 05752-6807.

met
Televisie

reparaties
- direc»

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381^

. U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

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

Tijdelijk tot 150,- extra voordeel
Kwaliteit uit Eindhoven!
Portable kleuren tv 12 V00rk. toetsen,
hoofdtel. aansluiting adv. prijs 1059,- nu

51 Cm kleuren tV 20 voork zenders,

hoofdtel. aansluiting adv. prijs 1349,- nu

Ook met afst. bediening
van 1479,- nu

Met afst. bediening en teletekst
van 1749,- nu

56 cm kleuren tv
20 voork. zenders van 1679,- nu

Ook afst. bediening en TXT speciale prijzen

66 cm kleuren tv
20 voork. zenders van 1 769,- nu

Ook afst. bediening en teletekst speciale prijzen.

VHS videorecorder
inclusief extra tape's gratis van 1945,- nu

699-

995-

1169-

1369,-

1348,-

1369-

1398-
AKKERMANSSTRAAT 5
VELSWIJK/ZELHEM
TELEFOON 08344-301

Wij gaan met vakantie van 14 juli t/m 2 augustus.
Maak tijdig nog een afspraak voor uw auto als U op
vakantie gaat. Maar de verkoop gaat gewoon door!!!

OPEL KADETT 1 .6 DIESEL 5 drs beige mett 1 983

VOLVO 66 L Automaat geel 1 979

VOLVO 343 L wijnrood 1979
VOLVO 343 DL wijnrood 1983
VOLVO 340 DLS 3 drs Blauw mett 1 983

VOLVO 360 Sedan Groen mett 1984
VOLVO 244 GL LPG, groen mett 1 980

VOLVO 244 DL LPG, licht blauw 1984
VOLVO 244 DL trekhaak, LPG, donker blauw

VOLVO 244 DL trekhaak, LPG, licht blauw, sunroof

VOLVO 245 GL trekhaak, LPG, zilver

FIAT UNO 55S blauw mett okt

H ON D A OU l NTET donker grijs mett

CITROEN VISA beige

VO1.VO
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

Automobiel bedrijf

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

WARM
25 tot 35 graden C
en binnen toch koel
dank zij
ROLLUIKEN van
Holtslag.

Een investering waar U zomers plezier van heeft en die zich
's winters zelf terug verdient door de isolatie.

Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij 's morgens van
9.00-12.00 uur geopend.
Showroom bezoek is mogelijk na afspraak.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000*

Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

VERRASSEND

DE PONY XP SEDAN
VAN HYUNDAI

\

Nooit de 5-d«urs Pony XP introduceert
Hyundai nu d« voorwielaangedr*v*n stijlvol-
le XP Sedan, met 4 deuren, royale bagage-
ruimte en sprekende prestaties zondermeer
een unieke gezinswagen. Geproduceerd vol-
gens de modernste technieken in de nieuwe
gerobotiseerde fabriek en met de zekerheid
van 6 jaar carroswriegarantie.

VERRASSEND SCHOON
Door de geavanceerde techniek zijn de zui-
nige motoren al bijzonder schoon en uiter-
mate geschikt voor het rijoVi op loodvrije
benzine. Daarbij levert Hyundai ook 1.3
modellen met katalysator (nog schonerl) die
in aanschaf zelfs / 500,— goedkoper zijn.

VERRASSEND RUIM
Fraaie vormgeving en efficiënt gebruik van
de ruimte resulteerden in een bijzonder ruim
en komfortabel interieur dat goed aansluit
op het moderne aerodynamische uiterlijk.

VERRASSEND KOMPLEET
Standaard is de Pony XP Sedan zeer kom-
pleet uitgerust. Zo heeft de 1.3 L al o.a.
rembekrachtiging, radio met 2 speakers en
achterruitverwarming m«t tijdschakelaar en •
is de zeer luxe l .5 GIS zelfs uitgerust met
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, Itcht-
metalen velgen en stereo radio-cassetterecor-
der met 4 speakers en elektrische antenne.

Ga dus naar uw Hyundai dealer voor een
verrottende proefrit met de nieuwe Sedan,

heeft hem al vanaf

I6.995r

Prijt inklutief BTW. «xkluiief ofleveringtkotten. Wijzigingen voorbehouden.

HYunoni
Autobedrijf Bennie Wenting

Molenenk 2 - Hengelo (Gld). Tel. 05753-33 00

Vrijdag 4 juli starten wij met onze

GROJE VOORVERKOOP
VAN ONZE ZOMERKOLLEKTIE

GROTE MERKEN - KLEINE PRIJZEN

Japonnen 20-50%
Pakjes 20-50%
Blazers.
Rokken,... 49,-
Jacks v a
Blouses v a
Pantalons.

Kinderjacks
Broeken.
Sweatshirts
T-shirts v a
Korte broeken

v.a.

v.a.

korting
korting

98,-
+ 59,-

59,-
29,-
39,-

39,-
25,-
15,-
5,-
5,-

v.a.

v.a.

Kostuums
Kolberts
Pantalons
Overhemden i/m
Overhemden k/m

Pullovers v.a.

229,--
98,—
39,—
39,—
24,50
39,—

Herenslips 3 stuks
Damesslips 3 tuks
S portsokken 3 stuks

17,50
10,—
10,—

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open van 6- 7 uur.
Maandags gesloten



Geboren, 30 juni 1986

Leone Marie Cathérine

Wij zijn intens gelukkig met dit
zusje van Kim.

Leo en Riny Slütter-Hulsebos
Brinkerhof 101
7251 W Worden.

Wij willen iedereen bedanken
die op welke wijze dan ook, on-
ze trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

ERIKENINAKNOEF

Voor alle blijken van medele-
ven ons betoond na het overlij-
den van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

JANTJE
WASSEVELD-LOMAN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen.

Hierbij wil ik iedereen heel har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen, fruitmand,
adeaus en giften die ik mocht
ontvangen bij mijn 80ste ver-
jaardag.
Ook namens mijn vrouw.

A. HELMINK

't Hoge 53, Vorden.

Wij willen iedereen bedanken
voor de felicitaties, bloemen en
cadeaus en giften die ik mocht
rig huwelijk mochten ontvan-
gen, voor ons was 19 juni een
oyergetelijke dag.

H.GOSSELINK
G.GOSSELINK-

BRANDENBARG

Prins Clauslaan 19
7251 AS Vorden

Hartelijk dank aan iedereen die
onze huwelijksdag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

JOHANNA EN HENK
HISSINK

Uzerhorst 1,
7231RLWarnsveld.

Preiplanten te koop.
K.HOETINK, Het Hoge 13.

VERHUISD
G.H.Steenblik-Beuzel
HetJebbink32
7251 BM Vorden naar
Wilmerinkweg 1
7251 H J Vorden
Tel. 05752-1558.

Verhuurt U een (ruim) zo-
merverblijf?
Wij willen graag een rustig ge-
legen huis huren van septem-
ber tot juni.
Te. 05752-6754.

FLORALIA
De bloemschikcursus van Flo-
ralia begint 20 augustus.
Zie Contact van 13 augustus
a.s.

U kunt zich weer opgeven voor
de beginners- en repetitiekur-
sussen praktijkdiploma
boekhouden en M.B.A.
D. LUICHIES,
Noorseweg 8, Gorssel.
Tel. 05759-2873

ORANJEFEEST
MEDLERTOL
4 en 5 JULI

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

In plaats van kaarten.

Op maandag 14 juli a.s. hopen onze ouders

DR l KUS EN Dl N l VLIEM

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Alsof dit nog geen reden genoeg is voor een
feestje ziet papa op die dag ook nog
Abraham.

Hun dankbare kinderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in „ 't Pantoffeltje ",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

\

^
«̂
s^
<>
| Juni 1986
j Waarlerweg 2, 7251 NE Vorden.

Gevraagd: nette jonge

voor 2 halve dagen per week.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

Met de Hengelose kermis
naar Wolbrink voor
gezelligheid

Woensdag 9 juli

stemmingsmuziek
in café "Splendid"

Zaterdagavond 12 juli

gratis dansen
muziek "Splendid"

Zondagavond 13 juli ook

stemmingsmuziek
in het café, muziek "Splendid"

Opruiming

3,50

Te koop:

bloemkool en
nieuwe aardappelen

A.F.T. Nijenhuis
Toverstraat 2 - Baak - Tel. 05754-477

De Openbare bibliotheek
is wegens vakantie

GESLOTEN
van 14 tot en met 25 juli.

Vooraf kunt u een dubbel aantal
boeken meenemen: dit geldt ook
als u zelf met vakantie gaat. In dat
geval worden zij op verzoek vooraf
verlengd.

Modellen gevraagd
Op korte termijn zoeken wij

vlotte meiden en snelle

jongens, die eens iets

"anders" willen met hun haar.

Lijkt je dat wat, kom dan 'ns

bij ons binnenlopen.

Salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden, tel. 05752-1215

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
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

Fam: J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 3, 4,

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Heel kilo

Aardbeien
3,95

MAANDAG
7 juli

vers gekookte
bietjes

500 gram
0,95

DINSDAG
8 juli

tuinbonen
2 kilo
1,50

WOENSDAG
9 juli

Hagelwitte
bloemkool

per stuk

1,25

Precies op tijd voor de vakantie.
Precies op tijd voor de

OPRUIMING
Komt U maar...
het hangt weer voor U klaar

PARKEREN VOOR DE DEUR
MAANDAGMORGEN GESLOTEN
WOENSDAGMIDDAG OPEN

mode
burg. galleestraat 3 - vorden
Telefoon 05752-1381

l.v.m vakantie
GESLOTEN vanaf donder-
dag 3 juli 13.30 uur t/m 19
juli.

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - Vorden

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren-
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tel. 05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

Bouwvakvakantie

Wil diegene die nog
verf voor binnen en
buiten klaargemaakt

wil hebben, en
behang nodig
hebben, dit
vroegtijdig

bestellen, want de
vakantie staat weer

voor de deur.
U kunt nog

bestellen tot en met
woensdag 9 juli

1986.

Schildersbedrijf
UITERWEERD BV

Meester schilders
Ruurloseweg 35, Vorden

Tel. 05752-1523.

Deze week extra voordelig

Rundergehakt 5oogram 5,98
Zigeunerschnitzel ion,,,,,,., 1,45

MAANDAG

Speklapjes,. i. 6,98
DINSDAG

Verse worst boog,™ 4,98
WOENSDAG

Gehakt h.o.h. soogram 4,98

D
KEURSLAGER

VLOGMAN
. ' I I !

£*

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN TEL 1321

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

00 juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Kermisprogramma 1986

Vrijdag 11 juli

Top 40 drive-in show
Kaarten a f 6. — aan de zaal

(geen voorverkoop)

Zaterdag 12 juli Ouderwet» gezellig feestvieren
met het alom bekende orkest

THE DUTCH BOYS
Kaarten d f 10.— aan de zaal en in de

voorverkoop.

(Tevens taf el reservering mogelijk)

Zondag 13 juli DANSEN
met het toporkest

RENDEZ-VOUS

In onze opruiming
Alle dames linnen- en skaimuilen
van Blenzo van 28,95
voor maar 20,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342



/(Voordeel)

GRANDIOZE
KNAL OPRUIMING

NU

10 tot 50%
KORTING

SOMS ZELFS MEER

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78, Winterswijk.
PARKEREN VOOR DE DEUR.

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

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

II' MIX! SESAM-
STRAAT OF ASTERIX.

•>>:• -

•

GRATIS POSTER BIJ JE KLEURENFOTO'S:
Als u weer een kleurenfilmpje vol heeft, dan heeft u nu de
kans een kind gelukkig te maken. Met een poster van
Sesamstraat of van Asterix en Obelix. En t mooie is, u krijgt
zo'n poster voor nix bij het ontwikkelen en afdrukken van
uw kleurenfilmpje op het formaat van 10x10 of 10x15
cm. Filmpje vol? Breng het dan snel bij ons. Dan zorgen wij
ervoor dat Presto Print daar prachtige afdrukken van
maakt en krijgt u een poster voor
nix. Deze aanbieding is geldig van
ijuli tot en met 16 augustus nx-^ ̂ n »^~*
1986 (zolang de voorraad strekt). ITCJtOnïnt
'(de aktie geldt voor ontwikkelenen afdrukken _ . ,...,
op het formaat 10x10 of 10x15 cm) OngelOöf llJK gOGCl Ifl Weilf

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

In onze opruiming
Heren sandalen en zomerschoenen
zijn nu bijzonder laag geprijsd
met voetbed al v.a. 49,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeei scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen w.ij rjegin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als *t om hinderen gaat.

Te koop: alle soorten kool
en preiplanten, selderie,
peterselie, sla, andijvie,
rode biet, knolraap, bies-
look, groenlof, chinese
kool en koolrabieplanten
en kleurdwergjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden
Telefoon 05752-1498

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

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stof f en.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

ALLE DAMESBLOUSJES
normaal voor fl. 59,50
nu uitzoeken voor 39.50 / 29.50

CHIORY ZOMERBROEKEN
4 kleuren, wijd model van fl. 69,50 nu uitzoeken voor

RUITBROEK SPIJKERBROEKEN
geweven en bedrukt
bandplooi... ...van fl. 6950 nu uitzoeken voor

SPIJKERBROEKEN GEBLEEKT
3 modellen, prijzen fl. 49.50/ fl. 59,50 en fl. 69,50
nu uitzoeken voor slechts...

TOPJES en SHORTS
nu uitzoeken voor...

JACKS en BLAZERS
normaal fl. 89,50.... .nu uitzoeken voor

19.50
29.50
39.50
39.50
15.00
39.50

u leest 't goed!
elke betalende bezoeker
kan uitzoeken uit 'n partij

kinder, dames off heren

BROEKEN
voor 2 piek!

maximaal 2 per klant!

RUURLO Kerkplein 12
's maandags gesloten — Vrijdags koopavond

(achter de kerk)
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Landbouwschool nam afscheid
van direkteur Evert Snoeijink

Vrijdagmiddag werd onder grote belangstelling afscheid genomen van de heer E. Snoeijink, direkteur
van de plaatselijke landbouwschool. Hij maakt gebruik van de VUT regeling. Tijdens deze afscheidsre-
ceptie voerden velen het woord. De rij van sprekers werd geopend door de voorzitter van het schoolbe-
stuur, de heer H. Graaskamp die deze middag tevens als ceremoniemeester fungeerde.

Burgemeester Mr. M. Vunderink
sprak namens het gemeentebestuur
waarderende woorden aan het adres
van de heer Snoeijink.
De burgervader roemde de samen-
werking tussen het gemeentebestuur
en de school. "Is er nog wel perspek-
tief voor de jonge boer in deze tijd van
superheffingen, mestoverschotten
e.d.", zo vroeg de heer Vunderink zich
af.
Hij gaf zelf al antwoord op deze vraag
door op te merken dat de landbouw-
school nog steeds een bloeiende
school is. "Wij zullen als gemeentebe-
stuur ons best blijven doen, en on-
danks milieugroeperingen etc. zullen
wij steeds de belangen van de agrari-
sche sektor zwaar laten wegen".
De heer Vunderink betrok in zijn toe-
spraak tevens de heer W. Paas uit Alte-
veer, die de heer Snoeijink als direk-
teur zal opvolgen. Hij heette hem van
harte welkom in Vorden.
De heer van Os was de volgende spre-

ker. H ij sprak namens de inspektie van
het landbouwschoolonderwijs. "Wij
hebben in een korte maar hevige pe-
riode veel kontakt met elkaar gehad",
zo zei de heer van Os tegen de heer
Snoeijink. De heer van Os ging uitvoe-
rig in op het funktioneren van de land-
bouwschool in deze tijd.
"Het landbouwonderwijs zal in de
toekomst nog meer rekening moeten
houden met de ontwikkelingen in de
natuur en milieu", aldus de heer van
Os.
Mej. L.A. Nijhoff voerde het woord
namens de school het "Beeckland", de
school voor LHNO. 'Tijdens Uw di-
rekteurschap is er op Uw school veel
in gang gezet. Ik zeg U dank voor de
prettige kontakten die er de afgelopen
jaren tussen beide scholen zijn ge-
weest", aldus m'ej. Nijhoff.
De direkteur van de Stichting Agra-
risch Onderwijs Gelderland Utrecht,
de heer van Dijk uit Velp, vond het
moment van afscheid nemen van de

heer Snoeijink goed gekozen. "U
hoeft nu voor het nieuwe schooljaar
geen roosters meer te maken", zo zei
de heer van Dijk gekscherend.
Oud-direkteur van de school G.J.
Bannink,^^s eveneens bij de af-
scheidsrec^tie van zijn voormalig
collega aanwezig. "U laat een prima
school na met uitstekende leerkrach-
ten", aldus Bannink. Hij hield de heer
Snoeijink^^ nog een spreuk voor nl.
"Veni, vid^Pci" en nu gaat u foetsie".
Verder werd tijdens deze receptie het
woord gevoerd door de heer Bennink
namens de plaatselijke boeren; de
heer J. Rigterink, adjunkt direkteur
van de landbouwschool die sprak na-
mens de leerkrachten en de leerlin-
gen.
De heer Snoeijink die vele cadeaux in
ontvangst mocht nemen toonde zich
perplex over de grote belangstelling
bij zijn afscheid en de waarderende
woorden die tot hem gesproken wer-
den.

In Aaltens Museum Frerikshuus

Foto's en kleding
van rond 1900
In de vakantieperiode zal van zaterdag 28 juni tot en met 2 augustus in
het Museum Frerikshuus een interessante reeks foto's worden geëx-
poseerd van de fotograaf B J. Hoetink. Naast deze foto expositie, zal
er een serie werkmanskleding tentoongesteld worden uit de zelfde
periode. Foto's en kleding vormen één geheel, waardoor men een uit-
stekend beeld krygt hoe of men vroeger werkte, en hoe men zich k le-
de.

ook de fotograaf eens rond zwierf, en
dingen van vroeger vastlegde voor de
bezoeker van nu.
Belangstellenden welke het leven en
werken van onze voorouders willen
bekijken kunnen in het Frerikshuus
terrecht op maandagmiddag, dinsdag
tot en met vrijdag en zaterdagmiddag.
Afspraken voor groepen graag telefo-
nisch 05437-71797.

Fotograaf Hoetink geboren 25 au-
gustus 1876 vestigde zich rond de
eeuwwisseling als fotograaf in Warns-
veld, hoe hij echter in de fotografie te-
recht gekomen is, is niet bekend, wel
weten wij dat hij bij een landelijke fo-
towedstrijd in 1906 uitgaande van de
ANWB de derde prijs won.

Ook zijn van hem foto's geplaatst in
verschillende boeken en bladen, en
vergezelde hij meester H.W. Heuvel
bij zijn wandelingen door Berkel-
streek en Veluwe, en vervolgens
meester Meinen op diens tochten
door de dorpen langs de Slingebeek.
De foto's in groot expositie formaat
zijn in het bezit van het Staringinsti-
tuut, welke ze voor deze gelegenheid
beschikbaar stelde, met daarbij nog
vete originele foto's van deze foto-
graaf, welke eigenlijk door zijn vader
voorbestemd was om de kruideniers-
winkel van hem over te nemen. Maar
dat ging niet door, Hoetink werd foto-
graaf, en had een bijzonder opmer-

kingsvermogen, het was niet alleen
het landschap dat hij fotografeerde,
maar eveneens mens en dier in hun
doen en laten.

Uit het museum bezit is een grote col-
lectie kleding tentoongesteld passend
bij de foto's en gedragen in de Achter-
hoek. Niet alleen de bovenkleding
maar ook de onderkleding, zowel van
de man als de vrouw geven een juist
beeld uit deze periode. Hoofdbedek-
king in de vorm van hoeden en mut-
sen, met daarnaast enkele fraai aange-
klede popfiguren, doen het geheel
herleven.

Ook is er aandacht besteed aan het da-
gelijks gebruik van de maaltijden bin-
nen het gezinsleven, in een vitrine is
het gebruik van het eten "uit. één
schaal" fraai uitgebeeld.
Deze expositie in het Frerikshuus
geeft een bijzonder goed beeld van
het leven en werken in de Achterhoek
- Twente en het Veluwse land, waar

Onze plaatsgenoot G. Mulder slaagde
te Zwolle voor het diploma Grafisch
vakman. H ij genoot zijn praktijk oplei-
ding bij drukkerij Weevers.
Aan de H.T.S. "De Moere" te Ensche-
de slaagde voor het eindexamen van
de afdeling Chemische Technologie
onze plaatsgenoot Edwin Woltering.

Amnesty Nieuws
In de maanden juli en augustus wor-
den er in Vorden door de Werkgroep
Amnesty International geen schrijfa-
vonden gehouden.
De werkgroep verwacht allen op
maandag l september in het Dorps-
centrum om weer een fl ink aantal
brieven voor gevangenen te schrijven
en wenst allen een heel prettige va-
kantie toe.

KoUekte
brandwonden stichting
De kollekte ten behoeve van de aktivi-
teiten van de Nederlandse Brandwon-
den Stichting heeft in Vorden
f 3016,80 opgebracht.

Diploma-uitreiking voor leerlingen van de
School voor Algemeen Vormend,
Biologisch en Agrarisch Onderwijs
Op dinsdag 17 juni j.l. werden in een geheel gevulde grote zaal in Het
Dorpscentrum de diploma's uitgereikt aan die leerlingen die slaag-
den voor het examen Lager Agrarisch Onderwys. Het waren er 62,
waarvan velen ook het diploma machinaal-melken en/of lassen ont-
vingen.
Dhr. E. Snoeijink opende de avond in
een, naar zijn zeggen, eigen stijl; en
dat voor de laatste keer als direkteur
van de school. In zijn toespraak wees
hij op het belang van goed onderwijs
in deze tijd en hij was verheugd dat zo-
veel leerlingen hadden besloten om
een vervolgopleiding te kiezen
Hij feliciteerde de leerlingen en hun
ouders met het bereikte resultaat.
Felicitaties kamen ook van dhr. H.
Graaskamp, dfe sprak als voorzitter
van het schoolbestuur.
Dhr. B. Abbink sprak namens de land-
bouworganisaties en behalve fel ic i ta-
ties drukte hij de geslaagden op het
hart hoe belangrijk het is om lid te zijn
van een organisatie, maar vooral Jong
Gelre werd warm aanbevolen.
Tenslotte sprak dhr. J. Krooi namens
de coöperaties. Hij hield de toehoor-
ders vooral voor dat samenwerking in
het algemeen, maar zeker in de agrari-
sche,sektor van groot belang is. Ook
hij feliciteerde de leerlingen en de ou-
ders hartelijk en wenste allen veel suc-
ces in de toekomst.
Na deze toespraken reikte dhr. Snoei-
jink de diploma's uit. ledere leerling
werd kort toegesproken op vaak hu-
moristische wijze. Een aantal leerlin-
gen konden nog geen diploma in ont-
vangst nemen, omdat de resultaten
van de examens op D-niveau, waar-
aan LBO-leerlingen sinds kort mo-
gen deelnemen nog niet binnen wa-
ren.

Inmiddels hebben zij hun officiële di-
ploma opgehaald.
Ook dit jaar was door boekhandel Lo-
ga weereen f raa ie vulpen met inscrip-
tie beschikbaar gesteld voor de leer-
lingdie het hoogste aantal punten had
behaald.

Dhr. J. Rigterink, adjunkt-direkteur,
reikte deze pen uit aan E. Berkelaar,
die maar liefst 51 punten over 6 vak-
ken wist te behalen. Na sluiting van
het officiële gedeelte werd nog gezel-
lig nagebabbeld in de ontmoetings-
ruimte van het Dorpscentrum.

De volgende leerlingen behaalden het
diploma:
M. Abbink, Hengelo Gld.; Th. Aling,
Zutphen; T. Bannink, Lochem; R. Ba-
rink, Zutphen; E. Berendsen, Henge-
lo Gld.; Berenpas G.J., Vorden; Be-
renpas G, Vorden; E. Berkelaar, Tol-
dijk; M. Besselink, Steenderen; L.
Blom, Vorden; M. Boersbroek,
Warnsveld; C. Boxtart, Zutphen; J.
Dolman, Brummen; B. Eggink, Vor-
den; E. Engbers,Toldijk; R. Geurkink,
Hengelo Gld.; R. Gr. Roessink, Hen-
gelo Gld.; Fr. Harmsen, Toldijk; W.
v.d. Heuvel v. Varik, Qeesteren; P.
Hissink, Hengelo Gld.; R. Hobrink,
Zutphen; A. Hoebink, Vorden; H.
Hoetink,Tonden; W. v.d. Hoeve, Eef-
de; S. Huurneman, Brummen;. R. van
Iperen, Warnsveld, R. Jonkers, Brum-
men; E. Kalberg, Zutphen; H. te

Kamp, Toldijk; A. Kleine Barchem; A.
KI. Geltink, Vorden; W. Kornegoor,
Vorden; M. Kuipers, Warnsveld; D.
Lamers, Hengelo Gld.; H. de Leeuw,
Hengelo Gld.; C. Lenselink, Hengelo
Gld.; P. Loman, Hengelo Gld.; R.
Mombarg, Vorden; E. Mulder, Eefde;
M. v.d. Nieuwenhof, Zutphen; A.
Nieuwenhuis, Toldijk; P. Olthof, Zut-
phen; P. v. Oosten, Warnsveld; E. Ot-
tema, Zutphen; P. Pelgrum, Hengelo
Gld.; B. Polman, Zutphen; J. v. Reen,
Tonden; L. Rietman, W'veld; H. Riet-
man, Vierakker; G. Rijks, Leuven-
heim; A. Schieven, Hengelo G.; Chr.
Scholten, Zutphen; St. Terink, Zut-
phen; E. v. Tongeren, Hengelo G.; B.
Visser, Vorden; A. Wagenvoort, Leu-
venheim; M. v.d. Wiel,Eefde, E. Wolf,
Eefde; J. Wullink, Hengelo G.; D.
Wunderink, Almen; R. v. Zantvoort,
Vorden; M. Jacobs, Hengelo G.
Gedurende de cursus 1985-1986 wer-
den er op de school ook een aanta l
landbouwavond cursussen gegeven.

Voor de cursus booglassen voor be-
ginners slaagden:
M. Boersbroek; R.H. Groot-Roes-
sink; G.W.P. FJjswnk: H-M. Jacobs;
J.F. Jonkers; A.H.Kle inüel t ink;H.R.
de Leeuw; B.H. Visser; M.J. Besse-
link; H.J. te Kamp; W.G.J. Kornegoor;
P.P.R. van Oosten; P.H. Pelgrum; H.E.
Rietman; C. Scholten; J.H. Wull ink;
II . Fggink; H.J. Flamma; F . Gosse-
link; Th.J.H. Hermanns; D J. Jansen;
G.J. Regelink; G.J. Tuitert.
Voor de cursus veeverloskunde slaag-
den:
W. Groot Bronsvoort; J. Gotink; J.
Haaring-Fokkink; F. Hermsen; G.
Hiddink;T. Hiddink; H. Koerselman;
G.J. Regelink; J.F.M. Segers; T.H.M.
Segers-Hulshof; G. Schepers; A. Rui-
terkamp; W. Tuitert-Dorrestijn; G.J.
Tuitert.
Booglassen voor landbouwers/gevor-
derden: K.B. Boomkamp.

Basisscnool dorp vernieuwd
'Van haver tot gort"

Ook de leerlingen vierden volp het feest mee en /el len hun beste beentje voor.

De architekt de heer Klein Goldewijk uit Lichtenvoorde, die verantwoordelijk was voor de "ver-
nieuwbouw" van de openbare lagere dorpsschool tot basisschool, zei het vrijdagmiddag tijdens de of-
ficiële opening heel treffend. "De school is vernieuwd van haver tot gort", zo zei hij. Hij noemde de
verbouwwerkzaamheden voor het gehele schoolteam inklusief de scholieren, een vreselijk wilde pe-
riode. Hij dankte een ieder voor zijn "uithoudingsvermogen".
De officiële handeling werd vrijdag-
middag door Burgemeester Vunde-
r ink verricht. Hij deed dit middels de
onthulling van het naambord "Dorps-
school - Openbare Basisschool Vor-
den".
De heer Vunderink die bij het 150-ja-
rig bestaan van de school, eind 1985,
uitvoerig op het verleden was inge-
gaan beperkte zich nu tot het heden.
"Om met alle betrokkenen tot over-
eenstemming te komen, uiteraard
moest de school tijdens de verbou-
wing gewoon door blijven gaan, was
heel veel overleg en tact nodig. Hulde

aan de direkteur 11. van Meerum voor
de wij/e waarop hij alles in goede ba-
nen heeft geleid. Ook bedankte hij het
onderwijzend personeel en ouders
voor alle inspanningen die zij zich de
afgelopen maanden hebben getroost.

"Lang verwacht
en toch gekregen"
"Lang verwacht en toch gekregen.
Feu schooljaar dat ons nog heel lang
zal heugen", /.o gaf' het hoofd der.
school de heer H. van Meerem zijn ge-
voelens over de verbouwing weer. 11 ij

bl ikte nog even terug op het 150 jarig
bestaan van de school. Van de overge-
bleven gelden heeft de school zich
een geluidsinstallatie aangeschaft.
Ook hij roemde het overleg dat de af-
gelopen maanden heeft plaatsgevon-
den. "Met name met aannemer Bar-
geman hebben wij goede afspraken
kunnen maken", aldus de heer van
Meerem.
Verder werd deze middag het woord
gevoerd door de heer Lindeboom na-
mens de onderraad. Hij toonde zich
verheugd over het feit dat de ouders
bij het geheel nauw betrokken waren.



Vorden
zomerprogramma

1986
VVV-KAIMTOOR
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden.
Telefoon 05752-3222.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 1 2.30
en van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdags Foto Dolphijn, Kerkstraat 1, Vorden.

DONDERDAG 3 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2,- p.p.

VRIJDAG 4 JULI
Oranje-Volksfeest 'Medlertol'. Egerlënderavond
m.m.v. Iselkapel uit Doetinchem en conferencier
Huus Kats Manus in de feesthal Ruurloseweg. Aan-
vang 20.00 uur.

ZATERDAG 5 JULI
Pretty Markt op het marktplein te Vorden van 10.00 tot
17.00 uur. Vlooienmarkt/rommelmarkt met veel antiek,
curiosa, meubilair, boeken etc. Koffieterras, oliebollen-
kraam, barbeque, kinderspelletjes, doelschieten.

ZATERDAG 5 JULI
Oranje-Volksfeest 'Medlertol', volksspelen op en rond
het feestterrein bij de feesthal Ruurloseweg met o.a.
vogel-, bel- of schijfschieten, dogkarrijden, doortrap-
pen, korfbalgooien etc. etc. Aanvang 13.00 uur.
Dans- en feestbal in de feesthal m.m.v. Madigo Com-
bo.
Aanvang 20.00 uur.

DINSDAG 8 JULI
Lezing over de Vordense Natuur en zijn wild door de heer
J. Brinkman. Aanvang 20.00. Toegang gratis.
Salon Camping Wientjesvoort.

WOENSDAG 9 JULI
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden voor:
bedrijven, verenigingen, straten, etc. Aanvang 1 9.30 uur.
Terrein: Ruurloseweg 110 bij het clubhuis van de T.T.V.
Opgave en inlichtingen: dhr. Engel, tel. 05752-2836.

WOENSDAG 9 JULI
Viswedsrijden H.S.V.de Snoekbaars. Vertrek 18.15 uur
vanaf het marktplein. Opgave deelnemers bij het VW-
kantoor. Deelname gratis.
Er wordt gevist om de Achtkastelentrofee.

DONDERDAG 10 JULI
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 12 JULI
V.V.V.-SIMULTAAN-DAM-EVENEMENT.
Aanvang 14.00 uur met de dam-match Jannus van
der Wal - Wieger Wesselink op een reuzen-dambord
van 6 bij 6 meter. Aanvang Simultaandammen 15.30
uur op het Kerkplein. Entree f 2,50 inclusief eventuele
deelname aan simultaandammen, dambord met
schijven meenemen.
Inlichtingen V.V.V.-kantoor, telefoon 3222.
Bij slecht weer in Hotel Bakker.

MAANDAG 14 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om 19.30 uur.
Kosten f 1,- p.p.

DINSDAG 15 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 16.00 uur precies.

WOENSDAG 16 JULI
R.T.V. Vierakker-Wichmond. Wielerronde van Vorden.
Start 17.00 uur recreatierijders; 18.00 uur nieuwelingen;
19.30 uur liefhebbers en veteranen.
Parcours: Burgemeester Galléestraat.

WOENSDAG 16 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

ZONDAG 20 JULI
Openstelling Park Kasteel De Wiersse.
Rozen, pergola en borders. Openingstijden 10-18 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Parke-
ren gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aangelijnd.

ZONDAG 20 JULI
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Fiets-Zomertocht over
40. km. Vertrek van 1 2.00 - 14.00 uur bij De Herberg te
Vorden en café-rest. Bousema te Lochem.
Start tussen 12.00 - 14.00 uur.

DONDERDAG 17, VRIJDAG 18
EN ZATERDAG 19 JULI
Kermis op het marktplein.

DONDERDAG 17 JULI
Braderie van 15.00 - 23.00 uur in het centrum
van het dorp.
Naast de braderie zijn er aktiviteiten als folklo-
re, muziek en oude ambachten.

In de grote zaal van De Herberg de Volendamse
su performatie

SPRING EN MARIBELLE

Aanvang 21.00 uur.
\

Stemmingsmuziek in Hotel Bakker
en in 't Pantoffeltje.

ZATERDAG 19 JULI
Kinderbraderie achter de AMRO-Bank van 9.30
tot 12.30 uur.

Spectaculaire bakfietsenrace in het dorp.

Zaal De Herberg: Groot Openlucht- en Zaalfes-
tijn, rodeokampioenschap op de mechanische
stier, barbeque. Orkest 'New Four'.

Zaal 't Pantoffeltje: Gezellige dansavond met
Orkest 'Wheels'.

MAANDAG 21 JULI è
Openstelling Park Kasteel De Wiersse.
Rozen, pergola en borders. Openingstijden 10-18 uur.
Toegangsprijs f 4,- p.p.; kinderen tot 6 jaar gratis. Parke-
ren gratis. Honden worden niet toegelaten,
ook niet aangelijnd.

MAANDAG 21 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf Markplein om 19.00 uur. Kosten f 1.- p.p.

DINSDAG 22 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spfegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VW-kantoor. Aardfeg 19.00 uur.

WOENDAG 23 JULI
Gelderse avond. M.m.v. dansgroep 'de Knupduuks-
kes' uit Vorden en de boerenkapel 'de Acht Kastelen-
darpers' en Gerritje Brummelstruuk (Mevr. van Til).
Entree f 2,50, t/m 12 jaar f ̂ fcO in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, KranenbuT^forden.
Aanvang 20.00 uur.

WOENSDAG 23 JULI
Viswedstrijden H.S.V. de Snoekbaars. Vertrek 18.1 5 uur
vanaf het marktplein. Opgave deelnemers bij VW-kan-
toor. Deelname gratis.
Er wordt gevist om de Achtkastelentrofee.

DONDERDAG 24 JULI
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 1 9. Aanvang 16.00 uur pre-
cies.

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 JULI
V.A.M.C. De Graafschaprijders.
Internationaal toerweekend voor motoren. Plaats van
handeling café Schoenaker en omgeving te Vorden. Aan-
komst deelnemers vanaf vrijdagavond 18.00 uur. Vertrek
zondags vanaf 9.00 uur 's morgens.

ZONDAG 27 JULI
V.A.M.C. De Graafschaprijders.
Oriëntatierit. Er kan gereden worden in drie klassen. A, B
en Tourklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelna-
me is mogelijk per auto/motor/bromfiets.
Achtkastelenrit. Start vanaf 1 3.30 uur bij café Schoena-
ker te Kranenburg-Vorden.

MAANDAG 28 JULI
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden.
Vertrek vanaf het Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1 ,-
p.p.

DINSDAG 29 JULI'
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.
Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 29 JULI
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VW-kantoor. Aanvang 19.00 uur.

WOENSDAG 30 JULI
Lezing over de Vordense Natuur en zijn Wild door de heer
J. Brinkman. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Salon
Camping Wientjesvoort.

DONDERDAG 31 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

Maandag werd in Hotel Bakker het boek 'Bomen in woord en beeld' van Henri van Dorsten gepresen-
teerd. De heer van Dorsten kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door mevr. Ten Kate van de Nederlandse
Bonienstichting. De uitgever maakte bij die gelegenheid bekend dat, wanneer het tot een tweede druk van
het boek mocht komen, een percentage van de opbrengst aan de stichting zal worden overgemaakt.

Alcoholvoorlichting voor
alle basisscholen \
Dat is de inzet van de landelijke collecte die de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme (NCA)
in onze gemeente gaat houden van 30 juni tot 6 juli. De opbrengst van de collecte is bestemd voor
voorlichting aan de jeugd ter voorkoming van misbruik en verslaving aan alcohol en drugs.

De alcoholproblematiek is zorgwek-
kend, maar het bespreken ervan blijft
een gevoelig onderwerp. Voor miljoe-
nen nederlanders is alcohol een dage-
lijkse sociale gewoonte.

Alcohol wordt immers on^houdelijk
en overal gepromoot als wlRijnsbren-
ger van gezelligheid, avontuur en ro-
mantiek. Maar de ongelooflijke hoe-
veelheid die week in week uit opge-
dronken wordt, - 175 miljoen glazen
per week - maakt dat ve^Rciaal ge-
bruik geen rem kent naar verslavend
gebruik.
Alcohol maakt levens kapot: 5 doden
per dag, 20 opnames per dag voor ont-
wenning; per jaar 30.000 veroordelin-
gen voor alcohol achter het stuur, 650
doden en 5000 gewonden door alco-

hol in het verkeer, 700.000 mannen en
vrouwen met een gemiddeld dagelijks
verslavend gebruik van 12 glazen.
Zorgwekkend is het ontbreken van
algemene bewustwording hoe onge-
looflijk riskant dat sociale gebruik is
voor ieders geestelijke en lichamelijke
prestaties.
Een groot lichtpunt is de recent be-
kend gemaakte erkenning van de Re-
gering, dat alcohol in de samenleving
zo onaanvaardbare schade oplevert,
dat de Overheid ook zelf akties gaat
nemen.
Het is te hopen dat er in de publieke
opinie een ommekeer zal komen als
in september het Ministerie van
W.V.C, via de massamedia een lande-
lijke bewustmakingscampagne gaat
starten.

In ieder geval is het daarbij noodzake-
lijk door middel van rechtstreekse
voorlichting de risico's van het ge-
bruik te kennen. Vooral voorlichting
aan hen die opgroeien naar volwas-
senheid is hoognodig. De jeugd ver-
dient het te leren leven zonder proble-
matisch alcoholgebruik.

De speciale NCA schoolvoorlichting
aan 12-jarige leerlingen heeft zin: Een
kritische stellingname voordat de kin-
deren naar het voortgezet onderwijs
gaan blijkt bereikbaar. Immers uit on-
derzoek blijkt dat zij op 15-jarige leef-
tijd onder invloed komen van de so-
ciale dwang op school, sport en recrea-
tie, om mee te doen aan de drinkge-
woonten.

Snoeinet voor meer
kabelpret
Leerlingen en leerkrachten hebben
vorige week donderdag op uitbundige
wijze afscheid genomen van de direk-
teur van de landbouwschool de heer
E. Snoeijink. Dit gebeurde in het
Dorpscentrum met een cabaretachtig
programma dat de titel meekreeg:
"Snoeinet voor meer kabelpret".
De school en de heer Snoeijink wer-
den in dit programma uiteraard diver-
se keren op een amusante wijze op de
hak genomen. Het programma begon
met de Muppetstraat met Sesamstraat
waarbij Ernie en Bert uiteraard niet
ontbraken.
Snoeinets nieuwsnet had heel wat be-
langrijke zaken te melden. Henny
Huisman ontbrak deze avond even-
min. Het was lachen geblazen met de
playbackshow. De leerlingen boden
de heer Snoeijink een fototoestel aan,
terwijl hij van het personeel een fiets
in ontvangst mocht nemen.

Oranjefeest
„MedlertoP op komst
Op vrijdag en zaterdag 4 en 5 juli a.s.
zal op het Medler weer het jaarlijkse
Medlertolfeest plaatsvinden. In en
rond de „Medo"hal zullen weer tal
van aktiviteiten plaatsvinden voor
jong en oud.
Vrijdag 's morgens zullen de kinderen
van de samenwerkingsschool Kranen-
burg aan de feestspelletjes meedoen.
Ook kan men gratis meedraaien met
de draaimolen die er is.
's Avonds zal er een afwisselend pro-
gramma worden gebracht door de le-
selkapel uit Doetinchem met Egelan-
der muziek en vrolijke humor door
Huus Kats Manus.
De feestcommissie hoopt op een volle

hal want iedereen is natuurlijk van
harte welkom op deze avond.

Op zaterdagmiddag zal het oranje-
feest officieel worden geopend. Hier-
na zal er een begin worden gemaakt
met het vogelschieten en de vele an-
dere volksspelen zoals: dogkarrijden
voor de dames, doelschieten, schijf-

schieten, klepelschieten, korfbal
gooien enz. enz. Ook voor de kinde-
ren zullen er allerlei spelletjes georga-
niseerd worden. Dit alles wordt muzi-
kaal opgeluisterd m.m.v. muziekver.
Concordia.
Het Medlertolfeest zal zaterdag
avond besloten worden met een groot
bal m.m.v. het Madigo Combo.

Luchtig concert Vordens Mannenkoor
en muziekvereniging "Concordia"
Het gebeurt niet vaak dat het Vordens Mannenkoor een optreden
verzorgd in hemdsmouwen. Zondagmorgen hadden de heren begrij-
pelijk het jasje thuis gelaten. Het was tijdens het concert dat in het ka-
der van het WV zomerprogramma werd gegeven bloedheet op het
bordes van kasteel Vorden (gemeentehuis). De muziekvereniging
"Concordia" onder leiding van dirigent Hans Kraxner werkte even-
eens aan dit zomerconcert mee.
Niet zo verwonderlijk dat en Kraxner
en Bert Nijhof (dirigent van het Vor-
dens Mannenkoor) voor een luchtig
programma hadden gekozen of zoals
Kraxner het formuleerde: lichte, pret-
tig in het gehoor liggende muziek.
Voor dit muzikale gebeuren bestond
een goede belangstelling dat door het
publiek "op afstand" werd gevolgd.
Met andere woorden de toeschou-
wers zochten koelte onder de bomen.
Vordens Mannenkoor had nog een
aardige surprise voor de jarige Prins
Bernhard in petto. Gezongen werd
onder meer "Domine Salvan Fac",
hetgeen wil zeggen een zegebede
voor het Koninklijk Huis. LudoEijkel-
kamp zong tweemaal solo. Het beken-
de lied "De twaalf rovers" en "Zon-
dagmorgen" van Eduard Flipse. De
bas Peter Wibner ging voor de eerste
keer op de solotoer in het lied "Go
down Mozes". Het Vordens Mannen-
koor werd bij enkele liederen op de

piano begeleid door Lucian Vende-
rink.
De muziekvereniging "Concordia"
bracht voor de pauze onder meer een
prachtige vertolking van een aantal
Russische muziekstukken. Na de pau-
country muziek en Dixyland muziek,
met als solist Ab Hengeveld.

Zowel het Vordens Mannenkoor als
"Concordia" mochten een dankbaar
applaus van het publiek in ontvangst
nemen.

Ook nu bleek weer dat een feestterrein
aan de voorzijde van het kasteel geen
overbodige luxe is, dan kan het verzoek
van de muziekvereniging Concordia om
de muziekkoepel te verplaatsen mis-
schien ook ingewilligd worden. Voor
dergelijke concerten als afgelopen zon-
dag zal dat zeker ten goede komen en
n i e t . . . zo bloedheet (red.)



OPRUIMING
alle maten nu

Voetbalkousen
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Adidas sport-en voetbalschoenen

HALVE PRIJS
.^_^__. 4,95

29,--

nu voor de

vanafTennisshirts
Trainingspakken
50%

vanaf

O l op campinggaz, lampen en komforen.

Nog veel meer artikelen voor lage prijs, o.a. truien, spencers, shirts, overhemden, zwembroeken, shorts,
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL Marte
tteed» docltnfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Voor al uw loodgieterswerk
o.a.

- Plat dakbedekking 10 jaar garantie

- Dakisolatie

- Lood en zinkwerken

- Water en gasinstallatie's

- Sanitair
- Pompfilters
~ Onderdelen VOOr: Utina pompen. Brouwers drinkbakken.

ouderwetse ijzeren en koperen pompen. DESKUNDIG EN GRATIS ADVIES

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden-Tel. 1656-Het Hoge 20

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

J404
Verbouw adviezen!

17

Vorden
tel Q5752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

OORDELIG

ARKENSVLEES

EEL KEUS

ERS VAN HET MES

jafi^dcnburg

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Hamlappen 1 kiio 9,90
Roomschnitzels 6 halen 4 betalen
Vlindervinken
perstuk1,_ ^ VRIJDAG

ELKE WEEK VOORDEEL

urr EIGEN
WORSTMAKERU

Casselerrib

100 gram 1,89

Boterham-
worst
150 gram 1,15

MARKT
AANBIEDING

BAMI OF NASI

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k.io 6,95

Grove verse worst 1 k,io 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50

Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

PER KILO
5,95

H.o.h. gehakt
1 kiio 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING

Filet carré 5 halen 4 betalen
Hawaï burger 5 halen 4 betalen

Slavinken
5 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

fleurige Francs,
schitterende Schillingen,

degelijkeD-Marken,
prachtige Pesetas:

1 bos rozen
20 stuks

5,-

5 Geraniums
voor

10,-

NOORD
HOLLANDSE

'* gouden kaas van uw

SXB In kaasde baas
KAASHANDEL P. BAKKER
VRIJDAGMARKT VORDEN

Borrelhapjes per kg
Kuikenpoten

per halve kg

Buitenlands ge]
Eurocheques

Travellercheques
Reisverzekeringen

De bank met de S is een echte vakantie-
bank. Waar alle geldzaken voor uw

vakantie snel en degelijk worden gere-
geld. U haalt er dat prachtige, kleurige

buitenlandse geld. En ook uw (tegen
diefstal verzekerde!) Traveller-

cheques of Eurocheques.

U sluit er een goede en voordelige reis-
verzekering af. En huurt er voor weinig
geld een kluis voor uw sieraden en
waardepapieren. Want die gaan niet op
vakantie. U wel.
De bank met de S wenst u gelukkige
weken. En levert graag een bijdrage
aan de voorpret.

Buitenlands geld van de bank met de
Dat is geld dat gelukkig maakt.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsmgel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisslraat 164 - Deppenbroek: Penstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - t Ribbell: Faberslraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraal 25. OLOENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAVON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 6ARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3



Opruiming bij Helmink
^^ ^ ZUTPHENSEWEG 2A

Gordijnstoffen van 28,50, 21,95 nu voor 9,95 p. mtr.
Op alle donzen dekbedden 10% korting
Stofdoeken 60 cent. Wafeldoeken 1,50
Slopen wit 2 stuks 10,-
Handdoek in cadeauverpakking van 1 3,95 nu 7,50
Handdoek met paardekop van 1 6,95 nu 12,50
Hoeslakens v.a. 17,95
Smyrna telefoonkleedjes 2,95
Schoorsteenvalletjes v.a. 2,95
Tuintafelzeiltjes 19,95
Valletjes v.a. 3,95
Deurmatjes diverse kleuren 5,95
Toiletmatjes v.a. 2,95 / Toilet + badmat 19,95
Theedoeken 2 stuks 6,95
Lakenset 2 pers van 75,- voor 59,-
Lakenset 2 pers van 67,50 voor 55,-

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN

Couponnen gordijnstoffen zeer voordelig
Sierkussens uitzoeken 9,95
Handweeftafelkleden 140 x 1 70 van 75,--voor 49,-
Dekbedovertrekken 1 pers. v.a. 29,- / 2 pers. v.a. 49,- / 240 x 200 v.a. 69,-
Molton dekens 1 pers. 12,95 / 2 pers. 14,95
Smyrna tafelkleden 140 rond van 198,- voor 169,-
Veren kussens per stuk 19,95 / per 2 stuks 35,-
Dacron kussens per stuk 24,95 / per 2 stuks 47,-
Dralon dekens met paard of poes nu 55,-
Draion dekens uni v.a. 49,-
Slaapzakken 55,-
Dekbedden v.a. 79,-

Op alle spreien

10% KORTING

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofïeltje.

ledere donderdagmiddag repeti t ie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JULI
4 Medlertolfeesten
5 Medlertolfeesten
5 Pretty markt

Zwem en Polover. „Vorden '64"
27 Jong Gelre Prikinshof Duitsland

AUGUSTUS
2 „de Snoekbaars" Seniorwedstrijden
3 Jong Gelre d'n Oostenrit

bij Schoenaker.
5, 6, 7,
8 Jong Gelre Fietsvierdaagse

10 „de Snoekbaars" Seniorwedstrijden
Vorden / Hengelo

13 Kindervakantiespelen
14 Kindervakantiespelen
15 Kindervakantiespelen
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijden

in Laren
31 „de Snoekbaars" seniorwedstrijden.

SEPTEMBER
2 H.V.G. Dorp fietstocht in de omgeving

13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
17 H.V.G. Dorp, maandelijkse avond.

2e Braderie ronde
van Vorden
Op woensdag 16 juli a.s. wordt op het
parcours Burg. Galleestraat nabij de
Zuivelfabriek voor de tweede maal de
braderie ronde van Vorden gehouden.
De ronde van Vorden wordt georgani-
seerd door R.T.V. Vierakker-Wich-
mond. Deelname staat open voor re-
creantenjunioren en liefhebbers/ve-
teranen. De jeugd van Vorden van 8
tot 14 jaar krijgt de kans om zich warm
te fietsen in een eigen wedstrijd.
Er zijn leuke prijzen te winnen. Ook
voor plaatselijke sportievelingen is
er de mogelijkheid via een dagkaart bij
de rekreanten mee te doen. Een val-
helm is hierbij verplicht.

• Straten motorcross
in Hengelo Gld.
een nieuwe vorm van
motorsport

Vorige jaren werden er in het kader
van het programma van de jaarlijkse
Hengelose kermis behendigheids-
wedstrijden met motoren georgani-

Wij verzekeren
uw reisrisico's...

Veel Nederlanders denken nog steeds dat een reisverzekering een soort
bagageverzekering is. Gelukkig weten wij al jarenlang beter.
Daarom omvat de Rabopolis Reisverzekering véél meer.
Bijvoorbeeld de dekking van de financiële gevolgen van ziekte en
ongevallen. Ook kunt u rekenen op de daadwerkelijke hulp van SOS
International (dag en nacht bereikbaar). Wij nemen zekerheid serieus.
Goed om te weten, ook al deed
u nog nooit een beroep op ons.

seed. De publieke belangstelling liep
echter dermate terug dat naar nieuwe
vormen van motorsport gezocht dien-
de te worden.

Van alle kanten werd over dit onder-
werp nagedacht en vanuit Hamove
kwam het idee naar voren een straten-
motorcross te houden. Hamove had
al eerder plannen in die richting. Het
idee was voorgelegd aan het bestuur
van de schutterij Eendracht Maakt
Macht die enthousiast op het voorstel
reageerde en zo kon aan het werk wor-
den gegaan met de organisatie.

Het resultaat is een echte straten mo-
torcross die op woensdagavond 9 juli
start in de Spalstraat bij de Welkoop-
winkel tegenover Hotel Leemreis.
Hamove heeft een leuk overzichtelijk
parcours uitgezet met. een aantal spek-
taculaire hindernissen.
Het publiek kan achter de dranghek-
ken praktisch bijna rond het gehele
parcours staan om de rijders te volgen.

De wedstrijd is verdeeld in serie's,
herkansingen en finales met op het
eind van het programma een super-fi-
nale. Bekende rijders zijn o.a. Erik en
Eddd^poman, Walter Arendsen en
Erik^Wrendsen.
Speaker Jean Kreunen zal het geheel
van commentaar voorzien en de deel-
nemers staan vermeld in een pro-
gramma dat voor een luttel bedrag te
koop is. De toegang is gratis.

• VLC De Graafschap E A.
te Ruurlo boekt bijna
l miljoen gulden winst

Het afgelopen boekjaar 1985 heeft
voor de Verenigde Landbouwcoöpe-
raties de Graafschap b.a. te Ruurlo
een goed positief resultaat opgele-
verd.
Het netto-resultaat bedroeg
f999.600,-. Het voorstel om hiervan
f 855.600,- direkt aan leden te doen
toekomen werd gisteravond tijdens
de algemene ledenvergadering van de
vereniging in café Leemreis te Henge-
lo met algemene stemmen aangeno-
men.
Er vindt een restitutie plaats van 1,5%
over de geldomzet in voerartikelen en
een 0,5% over de geldomzet van de
overige produkten.

Ondanks de effecten van de superhef-
fing en de interimwet is de omzet in
kilogrammen in 1985 toch met 1,4%
toegenomen ten opzichte van 1984.

De geldomzet bedroeg ruim
f 75.000.000,-. Deze geldomzet was
vanwege de lagere mengvoernoterin-
gen aanmerkelijk lager dan in 1984.

Tijdens de vergadering werden de
heren G.J. Rosegaar en L.A. Harm-'
sen, respectievelijk uit Halle en
Warnsveld beiden herkozen als leden
van het Bestuur. Hetzelfde geldt voor
de heer E.J. Stegeman uit Ruurlo voor
de Raad van Toezicht. Voor de aftre-
dende en niet herkiesbare heer J.G.
Reusink uit Hengelo werd de heer
E.W. Harmsen uit Hengelo gekozen.

Aangezien de vereniging over een
hoog eigen vermogen beschikt is de
vergadering accoord gegaan met een
statutenwijziging, waarin de aanspra-
kelijkheid van de leden aanmerkelijk
kon worden verlaagd.

Toelichting op de financiële cijfers
werd gegeven door direkteur Ban-
nink, terwijl adjunct direkteur Groot
Wassink een uiteenzetting gaf over de
omzetten van de verschillende pro-
duktgroepen.

Na afloop van de officiële vergadering
werd de heer G.J. Leferink hoofd van
de afdeling ruwvoeders van Cebeco-
Handelsraad te Hengelo O., een inlei-
ding gehouden over: Coöperatie en
ruwvoeders binnen de coöperatie na-
der bekeken".

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

CAFE-RESTAURANT-BAR

ie Herberg"^
Dorpsstraat 1 O - Vorden

"\- \̂̂ ^
In de maanden juli en augustus

donderdags weer

GEOPEND

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

INGANG ACHTEROM!!

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

l.v.m. de enorme belangstelling
nog 2 extra

verkoopdagen
op: donderdag 3 juli van 8.30 tot
18.00 uuren vrijdag 4juli van 8.30
tot 18.00 uur en van 19.00 tot

V21.00 uur.
Handwerk en Hobbyartikelen

KNAL PRIJZEN

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

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

Het adres voor:

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

5
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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


