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De gemeente Vorden moet
bezuinigen
"De gemeenten worden in toenemende mate gekonfronteerd met de bezuini-
gingsmaatregelen van het rijk. Ook anderen oorzaken leiden ertoe dat de financië-
le positie van de gemeente snel verslechterd. Daarbij komt dat er in de nabije toe-
komst, gelet op de bezuinigingspolitiek van het rijk, geen verbetering is te ver-
wachten/', aldus het college van B&W in haar schrijven aan de raad van Vorden.

Het sociaal cultureel werk is het eerste
"slachtoffer". De meerderheid van het
college wil namelijk de subsidie aan de
Stichting Sociaal en Cultureel Werk uit-
stellen. Dit in tegenstelling tot de opvat-
ting van wethouder Lichtenberg die
vindt dat een bedrag van 15.000 gulden
beschikbaar moet komen om de Stich-
ting de eerste aanloopkosten te laten op-
vangen en een part-time sociaal kultu-
reel werker aan te stellen. Gelet op de fi-
naciele positie van de gemeente is geen
toezegging gedaan voor het jaar 1982.
Wel is wethouder Lichtenberg bereid
om daarvoor een verhoging van de on-
roerendgoedbelasting te accepteren. De
meerderheid van het college is hiertoe
niet bereid.
Voorts meent het college dat de renova-
tie van de Wehme; de brandweerauto en
het invoeren van schoollogopedie die-
nen te worden uitgesteld totdat er meer
inzicht bestaat in het resultaat van de
begroting 1982. De geluidsinstallatie
voor de raadszaal dient van het investe-
ringsschema te worden afgevoerd. Ver-
der wil het college bezuinigen op de
kosten van planologie en gladheids-
bestrijding. De proef om bij gladheid al-

leen de doorgaande wegen te bestrooien
wordt voortgezet... Verder zullen de ge-
meenschappelijke regelingen kritisch
worden bekeken.
De gemeente Vorden heeft een tekort
aan dekkingsmiddelen van ƒ 109.000
wanneer het investeringsschema 1981
geheel zou worden uitgevoerd. Dat be-
drag is tot stand gekomen door het weg-
vallen van de Gamogwinst als dek-
kingsmantel; minder algemene uitkering
van het rijk; een lagere opbrengst van de
leges bouwvergunning en hogere kosten
van onderwijs. In december 1980
besloot de raad om een deel van de Ga-
mogwinst (50.000 gulden) te gebruiken
als structureel dekkingsmiddel. De
winstuitkeringen worden telkens lager
en het college vindt het ongewenst om
de winstuitkering van de Gamog als
structureel dekkingsmiddel te gebrui-
ken. De winst dient alleen te worden ge-
bruikt voor eenmalige uitgaven.
De kosten van onderwijs worden dit
jaar vermoedelijk met vijftig mille over-
schreden. Op grond van de huidige ver-
goedingsbedragen krijgt de gemeente
35.000 gulden minder van het rijk.
Het college vindt het wel reëel dat een

symbolisch bedrag van ƒ 5000,- wordt
gegeven voor het overdekte zwembad in
Zutphen. Dit wil niet zeggen dat de Vor-
dense verenigingen dan ook meer
trainings- en wedstrijduren krijgen, om-
dat het bad volledig is volgeboekt. Vor-
den '64 gebruikt het bad 22,5 uur per
seizoen. In de raad van dinsdag 30 jun i
zal het college verder voorstellen aan
mej. W. Rietman te benoemen tot amb-
tenaar van de burgerlijke stand. Tevens
zal de raad gevraagd worden het
bestemmingsplan "Vorden-Kom 1980"
vast te stellen.

Aanleg riolering
in de Kranenburg
De gemeente Vorden heeft geluk gehad
dat een anderen gemeente niet op tijd
een rioleringsplan kon realiseren, zodat
Vorden de subsidie van het Zuivering-
schap Oostelijk Gelderland al in 1981
krijgt. Daardoor krijgt het buurtschap
Kranenburg snel riolering.
De belangstelling voor aansluiting op de
riolering blijkt groot op de Kranenburg.
Op een voorlichtingsavond hebben eige-
naren en huurders van 52 percelen in-
gestemd met de plannen. Daarnaast
hebben nog tien eigenaren van wonin-
gen die volgens de plannen nog niet
konden worden aangesloten om aanslui-
ting verzocht. Met de aanleg van de rio-
lering en een persleiding is ƒ 645.000,00
gemoeid. Het zuiveringsschap draagt ƒ
99.405,- bij. Via allerlei subsidieregelin-
gen krijgt de gemeente zoveel terug (en
ervan uitgaande dat de provincie 50 pro-
cent van de kosten voor haar rekening
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

1. Ophalen van het huisvuil in het bui-
tengebied.

2. Raadsvergadering op 30 juni 1981.
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Ophalen van het huisvuil in het buiten-
gebied
Maatman Reiniging B. V. heeft bij het
college van burgemeester en wethouders
een verzoek ingediend om een routewij-
ziging te mogen invoeren voor wat be-
treft het ophalen van het huisvuil in het
buitengebied. Het college heeft dit in
één van de wekelijkse vergaderingen
besproken en akkoord bevonden. Deze
wijziging heeft de volgende consequen-
ties:
A: het gebied ten noorden van de Hack-
fortselaan, Baakseweg en Ruurloseweg,
voor zover buiten de bebouwde kom ge-
legen, wordt het huisvuil in de oneven
weken opgehaald;
B: ten zuiden van bovengenoemde we-
gen, voor zover buiten de bebouwde
kom gelegen wordt het huisvuil in de
even weken opgehaald.

Het betreft hier de weeknummering zo-
als op een jaarkalender aangegeven,
derhalve beginnende bij l en eindigende
bij 53. Het gaat derhalve niet om de
even en oneven weken van een maand.

Er wordt met name op gewezen dat deze
wijziging uitsluitend voor het buitenge-
bied geldt, wat voorheen op dinsdag
werd opgehaald, en vanaf 6, respectie-
velijk 13 juli op maandag wordt opge-
haald.
Deze nieuwe regeling gaat derhalve in
op maandag 6 juli voor het zuidelijk ge-
deelte en op maandag 13 juli voor het
noordelijk gedeelte. Op 23 juni a.s.
wordt het huisvuil voor de laatste keer
op dinsdag opgehaald, na deze dag
wordt de ophaaldag maandag.
Er wordt met nadruk op gewezen dat
het huisvuil vanaf 7.00 uur aan de weg
dient te staan.

Raadsvergadering op 30 juni 1981
Tijdens deze vergadering komen onder
meer de volgende punten aan de orde.
- Benoeming mej. W. Rietman tot amb-
tenaar van de burgerlijke stand;
- bijdrage aan de gemeente Zutphen in
het exploitatietekort van het overdekte
zwembad over het jaar 1981;
- verzoek d.d. 10 maart 1981, ingeko-
men 16 maart d.a.v. van de Vereniging
voor Protestants-Christelijk onderwijs
te Vorden om medewerking overeen-
komstig artikel 72 van de Lager-
onderwijswet 1920 voor de aanschaf van
nieuw schoolmeubilair;
- verdaging beslissing tot vaststelling
van het bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1980, nr. l";

verpachting jachtrecht op diverse
gemeente-eigendommen aan de heer
P. A. Baron van der Borch tot Verwolde
te Vorden;

voorbereidingsbesluit herziening
bestemmingsplan "buitengebied 1970";
- vaststelling nieuwe gebruiksvoorschrif-
ten en strafbepaling voor het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1970";
- vaststelling bestemmingsplan "Vorden
Kom 1980";
- verkoop grond voor partikuliere wo-
ningbouw in het bestemmingsplan
"Brinkerhof 1973, nr. 2;
- huur en verhuur voormalige station
Nederlandse Spoorwegen met bijko-
mende voorzieningen;
- financiële positie van de gemeente en
de gevolgen daarvan voor het investe-
ringsschema voor 1981 en de volgende
jaren;
- aanleg riolering in Kranenburg;
- bestemming batig saldo gemeentereke-
ning 1979;
- overname bomen, pootrechten en
gronden van het R.K. Kerkbestuur te
Vorden.

Ten aanzien van het punt:"Vaststelling
bestemmingsplan Vorden-Kom 1980",
wordt het volgende opgemerkt.
Tegen het tervisie gelegde ontwerp-
bestemmingplan Vorden-Kom 1980,
(waarover wij u reeds eerder hebben
geïnformeerd in deze rubriek) zijn een
twintigtal bezwaarschriften ingediend.
Deze bezwaarschriften zijn voor het col-
lege aanleiding geweest de gemeente-
raad, die thans dient te beslissen over de
vaststelling van het plan, voor te stellen
een aantal wijzigingen in het ontwerp-
plan aan te brengen. Naast de wijzigin-
gen naar aanleiding van de bezwaar-
schriften, worden er ook nog ambshalve
een aantal wijzigingen voorgesteld.
De voornaamste wijzigingen zijn:
- het symbool "ambachtsbedrij f toe-
gestaan" binnen de bestemming
"Centrum-bebouwing" komt te verval-
len, waardoor in principe vestiging van
inrichtingen, als genoemde in de catego-
rielijst van artikel 2 van het bestem-
mingsplan binnen de bestemming
"Centrum-bebouwing" mogelijk
wordt;
- de bestemming "Open bebouwing
klasse Ben C" en dan die percelen waar-
voor het symbool "winkelbebouwing
toegestaan" is opgenomen, wordt ge-
wijzigd, in die zin dat binnen die
bestemming ook kantoren en kleine am-
bachtswoningen, als genoemd in de ca-
tegorielijst in artikel 2 zijn toegestaan;
- in verband met voorgenomen nieuw-
bouw van de Stichting Festog op het
achterterrein van het Jebbink, zal de
bestemming van huize "De Zon" aan
de Zutphenseweg worden gewijzigd in
"Centrum-bebouwing";
- in verband met verplaatsing van de
tandartspraktijk aan de Prins Bernhard-
weg naar het voormalige Stationstraat,

zal de bestemming voor dit perceel wor-
den gewijzigd in "naitgesloten bebou-
wing", zodat aldaar woonbebouwing is

zijn een niet gering aantal re-
dactionele wijzigingen voorgesteld, wel-
ke zijn aangegeven in de bij het tervisie
liggende concept-besluit behorende co-
pieën van het voorschriftenpakket.

Zoals uit een van de punten die op de
agende van de raadsvergadering voor-
komt, blijkt, zal het stationsgebouw
door de gemeente worden verhuurd van
de Nederlandse Spoorwegen en weer
worden doorverhuurd aan derden. Het
Stationsgebouw is derhalve voor de slo-
pershamer gespaard gebleven. Het ge-
bouw zal worden gebruikt als praktijk-
ruimte voor tandartsen.

Ook zal een gedeelte worden onderver-
huurd aan het thans in het voormalige
jeugdcentrum gevestigde bedrijf Litora-
ma.
De N.S. zal te westen van het stationsge-
bouw een nieuwe accomodatie (een zo-
genaamde abri, schuilplaats voor reizi-
gers) oprichten, ook komt er een nieuwe
rijwielberging. In verband hiermee dient
de aanwezige schuur te worden afgebro-
ken en ten behoeve van de woning Stati-
onsweg 29, een nieuw schuurtje te wor-
den opgericht.
De N.S verbindt aan deze oplossing de
voorwaarde dat de nieuwe accomodatie
vanaf de Burgemeester Galleestraat
zichtbaar dient te zijn en te blijven, als
gevolg waarvan tevens een gedeelte van
de loods, staande op het terrein van de
borstelfabriek HAVO B.V., zal moeten
worden afgebroken.

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob bied aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende geschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor naderen inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l ter secreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. J. Hermans, Zutphen-
seweg 42 te Vorden, voor het verande-
ren van de achtergevel van de woning al-
daar.
2. Aan de heer G. Knit, Brinkerhof 37 te
Vorden, voor het plaatsen van een over-
kapping voor openhaardhout.

neemt) dat ten laste van de gemeente
Vorden ƒ 97.797,50 bl i j f t . De raad zal
dinsdag 30 juni gevraagd worden met de
plannen van het college in te stemmen.

Stationsgebouw zal ge-
bruikt worden door
tandarts
Onderhandelingen tussen het gemeente-
bestuur van Vorden en andere gevoerde
onderhandelingen hebben ertoe geleid
dat het stationsgebouw in Vorden be-
houden kan blijven. Wanneer de raad er
volgende week dinsdag mee instemt zal
de gemeente het stationsgebouw huren
van de N.S. en dit gebouw weer op haar
beurt doorverhuren aan de heer W.F.
Haccou, tandarts. Deze zal het gebouw
gebruiken als praktijkruimten , voor
zichzelf en een tandarts die zich nieuw
in Vorden komt vestigen. Tevens zal een
gedeelte worden onderverhuurd aan het
thans in het voormalig Jeugdcentrum
gevestigde bedrijf Litorama.
De N.S. zal ten westen van het stations-
gebouw een abri en rijwielberging
oprichten. In verband hiermede dient de
aanwezige schuur te worden afgebroken
en ten behoeve van de woning Stations-
weg 29, een nieuw schuurtje te worden
opgericht.
Aan deze oplossing verdient de N.S. de
duidelijke voorwaarde dat de nieuwe
akkomodatie vanaf de Burgemeester
Galleestraat zichtbaar dient te zijn en te
blijven, als gevolg waarvan tevens een
gedeelte van de loods, staande op het
terrein van de borstelfabriek Havo zal
moeten worden afgebroken. Tenslotte
dient de bestaande overeenkomst met de
N.S. inzake het voorterrein van het sta-
tionsgebouw te worden uitgebreid met
een terreingedeelte nabij de nieuwe abri
en het bestaande stationsgebouw.

Veronica's Drive-in-show
en Jan en Zwaan naar

ftTOk
In het kader van de \^Bense kermis,
23, 24 en 25 juli heeft ook de Herberg
het e.e.a. op poten gezet. Zo komt op
donderdagavond 23 juli de Veronica-
drive-in show naar zaal de Herberg.
Op zaterdagavond 25 juli zal er een
groot openlucht- en zaalfeest worden
gehouden. Op het terras naast het café
zal een bar worden geplaatst en er zal te-
vens gelegenheid zijn om te barbequen.
Muzikaal zal deze avond worden ver-
zorgd door het "Valler Combo" en het
van Radio en TV bekende duo "Jan en
Zwaan".
Voorverkoop van kaarten voor deze
avonden start in de eerste week van juli.
Zie advertentie volgende week in Con-
tact.

Prins Bernhard
70 jaar

Op 29 juni wordt Z.K.H, prins Bern-
hard 70 jaar.

Dienst van schrift en tafel
De kerkdienst in de Vordense dorpskerk
zal D. V. a.s. zondagmorgen 28 juni een
dienst zijn van Schrift en Tafel, van
Woordverkondiging en Viering van de
Maaltijd van de Heer. met brood en met
wijn. Ook gasten zijn hartelijk welkom.
Op de voorafgaande zaterdagavond 27

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

juni zal, zo is de planning, ook in het
bejaardencentrum "De Wheme" de
Maaltijd van de Heer bediend en ge-
vierd worden.

Koffie na de kerkdienst
Te beginnen a.s. zondagmorgen 28 juni
is er voor gemeenteleden, gasten, va-
kantiegangers de goede gelegenheid om
na de kerkdienst koffie te drinken in
"de Voorde", gelegen naast de dorps-
kerk, achter de kosterswoning,
Kerkstraat 15.
En het gaat dan niet alleen om de kof-
fie, maar ook om het elkaar ontmoeten!
Enkele diakenen en gemeenteleden zor-
gen gedurende de zomertijd voor de
(zondagse) koffie na de morgen-
kerkdienst.

Orgelconcert in de
Hervormde Kerk
De organist van de Hervormde kerk te
Vorden, Rudi van Straten, hoopt op
dinsdagavond 7 juli een orgelconcert te
geven op "zijn" Lohman-orgel in de
dorpskerk.
Iedereen, Vordenaren en gasten, iede-
reen is zeer welkom. Het programma is,
tegen een vergoeding uiteraard, ver-
krijgbaar bij de toren-ingang.
Tijdig geven we dit-bericht-waar-
muziek-in-zit aan u door.

Bloembollen voor Jeruza-
lem
Heeft u al enkele bloembollen besteld
om in Jeruzalem de bloemetjes BUI-
TEN te zetten?
Het wil zijn een fleurig teken van ver-
bondenheid met land en volk van Israël.
Stimuleer en demonstreer onze vrien-
schapsrol, koop een bol! Zie het bericht
en de advertentie in het „Contact" van
de vorige week, donderdag 18 juni.
Hartelijk dank.

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: geen
GEHUWD: H. van den Berg en J.M.
Sikkenk.
OVERLEDEN: B.H. Lebbink, oud 85
jaar

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

GEREF. KERK
Zondag 28 juni, 10.00 uur, ds. W. Kreu-

x zen, Megchelen. 19.00 uur idem. Collec-
te voor de Kerk. Deurcoll.
rente -f aflossing.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink. Dienst van Schrift en Tafel.

KAPEL DE WILDENBORCH
zondag 28 juni, 10.00 uur ds. C.R. de
Jong. Em. predikant te Ruurlo.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni dr.
v. Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00 - 9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E.F. de Haan, Borculo. Tel. 05457-1288

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 27 juni 12.00 uur tot maandag
29 juni 7.00 uur dr. Warringa. Komen-
de week avond- nachtdienst ook dr.
Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst. tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8 en 9 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A'. W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Volleybalvereniging DASH

Aanmelding nieuwe leden
(in een aantal groepen in nog ruimte.
Speciaal: jongens pupillen vanaf 9 jaar.)

— heren en dames senioren
— jongens en meisjes junioren
— jongens en meisjes pupillen
— dames en heren rekreanten

bij mevr. J. v. Hunnik, Christinalaan 13, Vorden, tele-
foon 3068. LIEFST SCHRIFTELIJK

Zuinig leven
A ^ ^m / * ^^

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

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

ALLEMAAL
allemaal, allemaal, allemaal
allemaal naar de verbouwde
jeugdsoos.

Zaterdagavond 27 juni a.s.
om 20.00 uur weer open!!

SPAAR BIJ DE NMS
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volle yoghurt \

l X/ /
eyogmirt |̂ r|Vx Hero

l l liter pak ̂  - x* J ^^ S? Ét\ van 1,44 l \y g f sN appelmoes
s XI-IV/X-,' VHdo insekten-M - - A98
'V ^V fti98^vfeXL^

'̂ .^^?»i

?^sSfer-i MHSk & >^< ^
' Limonade-' t

Nederlandschelililî J Middenstands
^ Spaarbank ^

HONDA - CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

gras1

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld,
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

PHILIPS 26CP 2321
66 cm/1100 Hibri beeldbuis.
Door ingebouwde decoder kunnen
alle teletekst-uitzendingen worden
ontvangen; 30 voorkeurzenders; HiFi geluidsbox,
35 watt muziekvermogen; geschikt voor VCR;
draadloze afstandsbediening voor televisie,
teletekst en video-cassetterecorder VR2020.

Bruto adviesprijs f. 3.325,-; nu ^^fcftC

Teletekst
reeds vanaf

f 2595,-
WENTERS - HENGELO

Spalstraat 8 - Telefoon 05753-1280

L.

y|
"

Grplsch
ri pijpjes pils
fcl krat 24 flessen <g -g ̂ 4T |:

k van 12,35 l l /O / ;

^ voor •*• A • ^

^Kruidenier
Smarius
weekend biscuits
groot pak ±350 gr.
van 1,75 voor

Droste Chocoladerepen
40 gr. pak, 3 stuks
melk, puur, noot of wit
van 2,40 voor

Lonka
gevulde wieners
zak 170 gr.
van 1,69 voor

Smelik
tompoezen mix
2 soorten, van 2,95 voor_4

Lange Jan fruitgum l )*i
van 1,49 voor J

Catty
hapklare brokken
3 soorten, van 1,29 voor _

London Tonic
l liter fles
van 1,29 voor

London Shandy
l liter fles
van 1,89 voor

Lupack gehakt-
ballen 6 stuks
van 2,59 voor

Ariël
vat 4,5 kilo
van 15,95 voor

Honig groente-
of kippesoep
van 1,05 voor

Volle houdbare
melk l liter fles
van 1,13 voor

Slijterij
Brau bier of
Classe Royal bier
krat 12 x 0,5 liter nu _

Eelawt 'drie sterren9

jon™jenever i liter

Old Navy rum
fles 0,7 liter, nu

M a m i wit, rood of dry
per fles __

Mini- puntbroodjes
zak 10 stuks

Boerenwit
800 gr.,
deze week

Stokbrood
400 gr.
deze week

Uerlei
-:r->>S

i

Stenen
peper en
zoutstel
van 4,75 voor

Teflon pannen set i
3 delig van 24,95
voor

Magere houdbare
melk l liter Hes
van 0,74 voor

Haring in
tomatensaus
ovaal blik 400 gr.
van 2,45 voor

Van Nelle Supra koffie
250 gr., normaal of
snelfiltermaling
van 3,19 voor

Kersen op sap
grote pot 850 gr.
van 2,59 voor

Diamant vet
500 gr., van 2,09 voor.

Herschi sinas
cola of pub
blik van 0,69 voor

Corso camping
margarine blik l f)Q
500 gr., van 1,89 voor J V

Unica stoel
laag model
'gestreept', nu voor.

Macleans tand-
pasta blauw of rood 50 gr.,
set a 2 tubes
van 3,95 voor

Lantau pedaal
emmerzakken
pak 20 stuks + clips
van 0,79 voor

Zwitsal shampoo
200 ml.
van 3,98 voor

Zwitsal zeep-
pak 2 stuks
van 2,09 voor

Zwitsal
bij de handjes
pak 50 tissues
van 4,49 voor

siroop
sinas of frambozen
fles 0,6 liter

van 1,25 voor

geldig van 25/6-27/6

Botermalse
biefstuk
250 gram

Fricandeau
5 00 gr.

Hamlapjes
heel kilo

Schnitzels
100 gram

Ossestaart
500 gram

Nierkaas
100 gram _

Corned beef
(smaakvol en vitamine
ryk) 100 gram

Johma
Huzarensalade
bak l kilo, nu

maandag
Speklapjes
heel kilo

Koteletto's
per stuk

dinsdag

Verse worst
heel kilo

Hotburger
per stuk

woensdag
Gehakt
half om half
heel kilo

Kuikenschnitzels
per stuk

Zuii/el
Jolly slankkwark
3 smaken
van 1,05 voor

^H

Goudse kaas
jong, heel kilo nu

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR V O R O E N

Reklames geldig van 25/6 - 1/7



We zijn erg blij met de geboorte
van dochtertje en zusje.
Wij noemen haar

JESSIE

Netti, Karel en
Romy Cornegoor

Vorden, 20 juni 1981
Brinkerhof 20

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en dochter en mijn broertje en
zusje

FERDY en MARJON

Jan en Bertie
Klein Brinke
Sandy

7251 WZ Vorden, 18 juni 1981
Brinkerhof 33

Aan een ieder die ons 1 3 juni
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, onze hartelijke
dank, ook mede namens kinde-
ren en kleinkinderen.

RIEK en JAN RUITERKAMP

Aannemersbedrijf
H.J. RUITERKAMP B.V.

Lindeseweg 22,
7251 NS Vorden

In plaats van kaarten

Langs deze weg willen we fa-
milie, buren en kennissen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en cadeaus,
die we op ons 50-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

J.A. NORDE
M.E. NORDE-NORDE

Vorden, juni 1981
Kostedeweg 2

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor de prettige sa-
menwerking en het vertrouwen
dat u de afgelopen jaren in ons
hebt gesteld.

Fam. G. KOERSELMAN
Mevr. KOERSELMAN-

SMEITINK

Allen die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, zeggen
wij hierbij heel hartelijk dank.

Fam. BLOEMENDAAL

Hackforterweg 33,
Wichmond

Hartelijk dank aan allen die ons
40-jarig huwelijksfeest in wel-
ke vorm dan ook tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

G.J. MENNINK
H.J. MENNINK-HISSINK

Vorden, Strodijk 8

UIT IS OOK GEZELLIG!!

maar dan wél naar de

JEUGDSOOS
natuurlijk

Te koop: Fiat 127 (type 1050
CL), kleur rood, bj. 1977,
km.st. 49.000.
Telefoon 05752-2600

CRITERIUM
De van echte professionals af-
geleide racefiets, 11,3 kg, voor
een bijzonder populaire prijs.
Uw racespecialist, BARINK

Af te halen: jonge poesjes.
Het Vaarwerk 4, telefoon 2242

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15 - Keyen-
borg - Telefoon 05753-1 395

De sportieve man rijdt... Sprint-
Race Spec. 10 vs.
Voor 'n Fongers, BARINK

DE JEUGDSOOS
heropent haar deuren!

Zaterdagavond 2 7-6-'81
om 20.00 uur

STAATSLOTEN

In de maand juli geen staatslo-
ten. De eerstvolgende verkoop
is op maandag 3 augustus.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Champion, Race 12 vs. 503,—
'n Fongers, Barink, Nieuwstad

Op woensdag 1 juli a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd.

J.F.W. MOKKINK
en

G.H. MOKKINK-HENDRIKS

Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkinderen
op zaterdag 4 juli a.s. te vieren met een H. Mis
uit dankbaarheid om 10.30 uur in de St. Willi-

brorduskerk te Hengelo Gld.

Dag-adres: Hotel Langeler, Spalstraat te Hengelo Gld.
Receptie van 1 5.00 tot 16.00 uur.

Juni 1981
Vordenseweg 47, 7255 LE Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Op woensdag 1 juli 1981 hoop ik de pensioengerech-
tigde leeftijd te bereiken.

A.W. MEENINK
Receptie op woensdag 1 julivan 19.30tot22.00uurin
Zaal Langeler te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., juni 1981
Oude Varsselseweg 10, 7255 MC Hengelo Gld.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven van
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

JAN WOUTER EMSBROEK
op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: G.J. Emsbroek-Huetink

Vorden: G. Emsbroek
M. Emsbroek-Huig

Boreham (Eng.): J. Gabrielsen-Emsbroek
S. Gabrielsen

Driebergen: B.H. van der Hucht-Emsbroek
K.A. van der Hucht

Vorden: J.W. Emsbroek
Th.A.M. Emsbroek-Oude Wolbers

en kleinkinderen

7251 DG Vorden, 20 juni 1981
Zutphenseweg 38

De teraardebestelling heeft 24 juni te Vorden plaatsge-
had.

Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze ouddirecteur, de heer

J.W. EMSBROEK
Zijn plichtsbetrachting jegens de bedrijven Gems/Ems-
broek en de medewerkers, hopen wij steeds in gedach-
tenis te houden.

Personeelsvereniging
GEMS

Heden is van ons heengegaan onze tante en oudtante

STIENTJEN ROSSEL
weduwe van D.W. Meilink

op de leeftijd van bijna 93 jaar.

Vorden, 21 juni 1981
„De Wehme"

Namens de familie

H. Wesselink
G. Momberg

Korrespondentie-adres:
H.J. Tiessink, Raadhuisstraat 16, 7251 AB Vorden

De teraardebestelling heeft 24 juni op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden plaats gehad.

Dr. Vaneker is afwezig
vanaf 27 juni t/m 19 juli

Patiënten wiens achternaam begint met
één van de letters At/m K: dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, telefoon 1255.

Patiënten wiens achternaam begint met
één van de letters L t/m Z: dr. van Tongeren,
Christinalaan 18, telefoon 1678.

AAN DE BESTUREN VAN
VORDENSE VERENIGINGEN

Ook dit jaar organiseert de Vordense WV weer de
jaarlijkse braderie-kermis en wel op

donderdag 23 juli a.s.

Indien er bij uw vereniging belangstelling voor deel-
name bestaat, gelieve u zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk voor eind juni contact op te nemen met
P.H. EMSBROEK, TELEFOON 2081.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den opwerkdagen van 9. OOtot 1 2.00uurenvan 14.00
tot 1 6.00 uur, alsmede op de maandagen in het Dorps-
centrum te Vorden van 1 8.00 tot 2 1 .00 uur ter inzage
de beschikking op het verzoek van
1. de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13,

7251 PW Vorden om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een be-
waarplaats voor mest, als gevolg van de uitoefening
van een veehouderij, adres inrichting Deldense-
broekweg 1 3, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 72, datum verzoek 20 maart
1981;

2. deheerB.J.H.Seesink,HetHoge7,7251 XTVorden
om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een herstelin-
richting voor landbouwmachines en -werktuigen,
alsmede een bewaarplaats voor onkruid- en land-
bouwbestrijdingsmiddelen, adres inrichting Het Ho-
ge 7, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie K,
nummer 41 74, datum verzoek 26 februari 1 981 .

Beide vergunningen zijn verleend onder de gebruikelij-
ke voor dat soort inrichtingen geldende standaardvoor-
waarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder
van ernstige aard.

Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen en maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 2001 9, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 2001 9, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 25 juni 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

e-

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden,
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 19.

GEMEENTE VORDEN *
Burgemeester en wethouders van Vorden maken het
volgende bekend.
Maatman Reiniging B.V. heeft bij het college van burge-
meester en wethouders een verzoek ingediend om een
routewijziging te mogen invoeren voor wat betreft het
ophalen van het huisvuil in het buitengebied. Dit is in
één van de wekelijkse vergaderingen besproken en ak-
koord bevonden. Dezewijziging heeft de volgende con-
sequenties:

A. het gebied ten noorden van de Hackfortselaan,
Baakseweg en Ruurloseweg, voor zover buiten de
bebouwde kom gelegen, wordt het huisvuil in de on-
even weken opgehaald;

B. ten zuiden van bovengenoemde wegen, voor zover
buiten de bebouwde kom gelegen wordt het huisvuil
in de even weken opgehaald.

Het betreft hier de weeknummering zoals op een jaar-
kalender aangegeven, derhalve beginnende bij 1 en
eindigende bij 53. Het gaat derhalve niet om de even en
oneven weken van de maand.
Er wordt met name op gewezen dat deze wijziging uit-
sluitend voor het buitengebied geldt, wat voorheen op
dinsdag werd opgehaald en vanaf 6, respectievelijk 13
juli op maandag wordt opgehaald.
Deze nieuwe regeling gaat derhalve in op maandag 6
juli voor het zuidelijke gedeelte en op maandag 13 juli
voor het noordelijke gedeelte. Op 23 juni 1981 is het
huisvuil derhalve voor de laatste keer op dinsdag opge-
haald.

Er wordt met nadruk op gewezen dat het huisvuil vanaf
7.00 uur aan de weg dient te staan.

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Wij gaan met

VACANTIE
van maandag 6 juli
t/m zaterdag 18 juli

Warme Bakker OPLAAT

27 juni a.s. worden onderstaande woningen
te Ruurlo verkocht:

nieuwe woning Wiersseweg 37
nieuwe woning Wiersseweg 37a
bestaande semi-bungalow Wiersseweg 41

Nadere inlichtingen:

KOLLER MAKELAARDIJ B.V.
Markt 6 - 7241 AA Lochem - Telefoon 05730-3236

Kijk, wat wij durven met prijzen!!
JAPONNEN t/m 52 vanaf 29,-

PAKJES 2- en 3-delig, vanaf 39,—

REGEN MANTELS t/m 52 vanaf 89,-
JACKS nu vanaf 49,-

BLAZERS marine - beige - wit en zwart, vanaf v)9,—

BADSTOF BLAZER oker 49,-
ROKKEN vanaf 20,- BLOUSES vanaf 15,-

HERENKOSTUUMS vanaf 198,-
BLAZERS en KOLBERTS vanaf 169,-
r /\IM l /XLUIVlO in diverse kleuren en kwaliteiten, vanaf O5J,~

Overhemden, shorts en polo's voor vakantieprijzenü
Modecentrum VRIJDAGS KOOPAVOND

TELEPHONE

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

BROOD kunt u tegenwoordig overal kopen.
Maar dat echte lekkere brood zo uit de oven in de
winkel alleen bij uw warme bakker.

Overtuig u zelf maar eens en neem eens zo'n
vers brood mee van

Warme Bakker OPLAAT
TELEFOON 1373

Weekendreclame: VERSE AARBEIENVLAAI

SLAAPKAMERTAPIJT
korte stevige luspool kleur: beige-bruin
nylon op foamrug 400 breed

AFHAALPRIJS

zolang de voorraad strekt

49,- p.m.

HELMINK B.V - VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1 514
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GROTEZONDAGMIDDAG A.S. 28 JUNI
KEYENBORGSEKERMISOPTOCHT

AANVANG 14.30 UUR PRECIES

•

•

•

STB?

ff Deurgaon
Dat was een veel geslaakte kreet tij-
dens de verbouwing.
En we zijn doorgegaan!

De verbouwing is klaar en het resultaat mag er wezen.
Wij verwachten dan ook van de Vordense jeugd, en na-
tuurlijkdejeugd uit de omstreken,datwij het opde ope-
ningsavond 27 juni a.s., moeilijk krijgen om iedereen
binnen te kunnen laten.
Wij van onze kant hebben al het mogelijke gedaan om
jullie binnen te kunnen laten. Wij van onze kant hebben
al het mogelijke gedaan om jullie wensen te vervullen.
Laat ons nu niet in de steek en kom naar de „nieuwe"
Jeugdsoos.

Tot zaterdagavond 27-6-'81!!
Opening 20.00 uur

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

IJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Wapen en Sporthandel

Martens
netdi dotltrelfendl

Zutphenseweg - Vorden

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783

Spaar je strippenkaart!!
Kom zaterdagavond eens in de
„nieuwe" Jeugdsoos kijken.
Aanvang 20.00 uur

SIEPER
TOILETKASTJES

s^
>

Zeer handig deze kast met spiegel
en 2 zijkastjes. Het lampje
geeft veel licht bij het
scheren en het opmaken.
Wees er snel bij want
de prijs alleen deze week 27,50
VERSTELBARE
TERRAS OF TUINSTOEL
Geheel inklapbaar met verstelbare hoge rug.
Compleet kunststof dus geen omkijken
naar weersinvloeden.
Deze klassestoel van een bekend
merk kunnen wij U nu aanbieden
voor slechts 69,50
Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.

^c

BRABANTIA
PEDAALEMMERS

AV

A*V

Een kwaliteitsemmer in beige met
bruine deksel en een fantastisch
bloemdecor. Het merk zegt
voldoende en de prijs
zegt U nog veel meer

*&
19,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmoij^ps gesloten.

Meisjps zomer jurkjes
Dit kunt U niet laten hangen.
Het is nu uitzoeken,
want de prijs is nu slechts

,;->•

19,50 «t .

Te koop: lasapparaat
Smit, 300 A, 380 V.
Telefoon 3124

Te koop: zware kolom
boormachine, 380 V.
Telefoon 3124

Deze week:

Badstof-slippers

maten 36/41, slechts

in blauw, rood en bruin.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1 342

9-

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Erg voordelig is
MODECENTRUM

metz'n
Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Kinderjacks
Jongens en meisjes blouses

66 GL zilver met., open dak 1 978

66 G L rood station car 1 978

VOIVO 343 DL blauw met 1976

VOIVO 343 L geel 1979

Peugeot 504 GL wit, open dak 1977

DOOR INRUIL VERKREGEN
Automaten

VolVO 345 DL bruin met,

gasinstallatie luuU

Volvo 345 DL rood 1980
Peugeot 305 GL wit gasinstaii 1979
Opel Ascona 1.9 biauw met

gasinstallatie 11-13/9

Renault 1 6TL groen met.,

gasinstallatie 1979

Tot f 4.000,-

VOIVO 144 grijs 1970

VOIVO 144DL oranje 1973

VolVO 164 E blauw met 1973

Peugeot 204 wit 1976
Mazda 616 rood gasinstallatie 1974

Diesel uitvoeringen

Peugeot 504 L rood
Peugeot 504 L wit

1977
1978

Schakel uitvoeringen

VolVO 343 GL blauw met,

gasinstallatie

VOIVO 244 DL rood gasinstallatie 1980

Alle auto's met Volvo-Bovag garantie. A.N. W.B.-Keuringen toegestaan.

AUTOBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN
NIJVERHEIDSSTRAAT 3 - RUURLO
Telefoon: 05735-2743; Privé: 05430-18449/18314
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Donderdag 25 juni 1981

43e jaargang nr. 15

Wethouder
W.A.J. Lichtenberg
dreigt met aftreden

Tijdens de openbare vergadering van de commissie Sport & Cultuur heeft wethou-
der VV.A. ,1 . Lichtenberg gisteravond gedreigd zijn portefeuille ter beschikking te
stellen wanneer de raad van Vorden zich dinsdagavond 30 juni achter het meerder-
heids-voorstel van B&\V schaart. Het college wil namelijk in het kader van bezui-
nigingsmaatregelingen geen subsidie verlenen aan de Stichting Cultureel Werk te
Vorden.
Wethouder Lichtenberg is fel tegen dit voorstel en vindt dat die vijftien mille er wel
moet komen om de Stichting de eerste aanloopkosten te kunnen laten opvangen en
een part-time cultureel werker aan te kunnen stellen.

Tijdens de dinsdagavond gehouden
commissievergadering, handhaafde
Lichtenberg zijn standpunt. "Drie jaar
ben ik er nu mee bezig geweest. De
jeugd van Vorden trekt steeds verder
weg, sterker nog de jeugd van Vorden
gaat naar de knoppen. We missen dui-
delijk een "profwerker". Het is voor
mij nu of nooit", aldus de wethouder
die duidelijk stelde dat hij zal aftreden
wanneer de raad hem in de steek zal la-
ten. In de commissie sport en cultuur
waren de meningen duidelijk verdeeld.
VVD-er Brandenbarg kon zich volledig
met het voorstel van de meerderheid van
het college verenigen. De heer C.Chr.
Voerman (CDA) schaarde zich achter
zijn wethouder. Socialist A. Ploeger
kon zich het standpunt van Lichtenberg
goed voorstellen. Toch wenste hij geen
beslissing te nemen zolang er niet wat
meer duidelijkheid is in de financiële
toestand van de gemeente.

"In oktober weten we vermoedelijk
meer en moeten wij ons over het totale
investeringsschema buigen zo zei hij.
Wel zouden zowel Ploeger als Voerman
zien, nadat wethouder Lichtenberg met

zijn portefeuille ging zwaaien, dat er op
een andere manier een oplossing uit de
bus zou komen. Bijvoorbeeld dat het
college met een ander voorstel aan de
raad komt zodat de Stichting Cultureel
Werk een soort startsubsidie van vijftien
mille zou kunnen krijgen. Wethouder
Lichtenberg dacht niet dat het college
met een ander voorstel zou komen.
Voerman: "Misschien kan er een initia-
tief-voorstel uit de raad zelf komen".
De wethouder wees er tenslotte nog-
maals op dat de beslissing aanstaande
dinsdagavond moet vallen. Bij uitstel
tot oktober is het seizoen 1981/82 voor
de Stichting Cultureel Werk voorbij!
"In dat geval zit de jeugd deze winter
weer zonder hulp", zo merkte Lichten-
berg verbitterd op.
Alvorens van de Stichting Cultureel
Werk de heer J.H.W. van Burk een
warm pleidooi voor zijn Stichting. Hij
deed een oproep om te investeren in de
jeugd.
De commissie sport & Cultuur hield zich
voorts bezig met een voorstel van het
college om 5 mille subsidie te verlenen
aan het zwembad te Zutphen. De meer-
derheid vond dit een goede zaak.

Socialist B. van Tilburg:
9 'Laten we de boel op een laag
pitje houden''
De commissie financiën van de gemeente Vorden heeft zich dinsdagavond in een
openbare vergadering uitvoerig bezig gehouden met de minder rooskleurige positie
van deze gemeente. De commissie vond het een goede zaak van B&W om zich te
her-bezinnen.

Het collegevoorstel om op verschillende
posten van de investeringsnota voor
1982 bezuinigingen aan te brengen of
om sommige posten te schrappen kreeg
geen goedkeuring van de heer B. van
Tilburg (P.v.dA.). "Wij moeten deze
prioriteitennota overeind houden. De
boel gewoon op een laag pitje zetten".
Hij wilde hierin ook de uitkomst van de
regering betrekken. Ook in het kader
van de uitkeringen aan het gemeente-
fonds stelde de heer van Tilburg zich op
het standpunt in het najaar de prioritei-
ten opnieuw te bekijken en een keuze te
bepalen. Hij kon zich dan ook moeilijk
verenigen met de opvatting van wethou-
der Lichtenberg ten aanzien van de
Stichting Cultureel Werk.

De heer R.A. van Overbeeke (CDA)
kon zich behalve op het punt van de so-
ciaal cultureel werker, wel met de ziens-
wijze van van Tilburg verenigen. "Als
we alles op een rijtje zetten komen er
misschien nogwel een paar "voordeel-
tjes" uit". Verder was hij van mening
dat bezuinigingen op de planologie mis-
schien wel een sociaal cultureel werker
kan "opleveren".
Op voorstel van de heer van Tilburg zal
het college worden geadviseerd om het
batig saldo van de gemeenterekening
1979, zijnde een bedrag van ƒ 354.000,-

zolang op te bergen in wat hij noemde
een "neutraal fonds".
In het kader van de heroverweging van
het investeringsschema in oktober, kan
dan altijd nog de definitieve bestem-
ming aan dit bedrag worden gegeven.
Tot dusver wil het college ƒ 262.000,- in
de reserve sportvoorzieningen stoppen
en ƒ 92.000,- in de reserve verbetering
wegen in het buitengebied.
Bij de aanvragen van lagere scholen om
gelden beschikbaar te stellen voor aan-
schaffing of vervanging van meterialen
zouden zowel de heer van Tilburg als de
heer van Overbeeke gaarne zien dat
schoolbesturen zich in deze moeilijke
tijden goed overwegen of men niet wat
langer met de "spullen" kan doen.

Wethouder Bogchelman maakte bekend
dat in het najaar met de aanleg van
riolering op de Kranenburg kan worden
begonnen.
"Er is een eind gekomen aan heel lang
handelen, trekken, loven en bieden met
de Spoorwegen over het stationsge-
bouw", zo stelde wethouder Bogchel-
man.
"Wanneer in het bedrijfsleven op een
dergelijke manier wordt gewerkt dan
was men al lang failliet geweest. Een
trieste zaak dat de N.S. op deze manier
handelen", aldus van Overbeeke.

Medlerschool volgend jaar
bezoekerscentrum van recreatie-
schap de Graafschap
Als alle deelnemende gemeenten daarmee akkoord gan en ook rijk en provincie
met subsidie over de brug komen zal de voormalige Medlerschool, het toekomstige
bezoekercentrum worden van recreatieschap De Graafschap. In het recreatieschap
de Graafschap nemen deel de gemeenten Doetinchem, Gorssel, Hengelo, Lochem,
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zelhem en Zutphen.

Van deze negen gemeenten is alleen de
gemeente Hengelo tegen deze plannen in
het geweer gekomen. Hengelo is voor-
stander van vestiging in Huize Booltink
op de Keyenborg. "De recreatieraad De
Graafschap heeft een foutive beslissing
genomen. Er is gekozen voor een goed-
kopere oplossing. Het ministerie van
CRM is duidelijk tekort geschoten. Het
besluit is genomen op instignatie van
ambtenaren van CRM en de provincie.
Als men had overlegd met Monumen-
tenzorg was wellicht een andere besluit-
vorming uit de bus gekomen", aldus
burgemeester De Boer van Hengelo op

een onlangs gehouden raadsvergade-
ring. De Boer vond dat Huize Booltink
veel beter geschikt was als centrum, ook
al omdat het beter bereikbaar is dan 't
Medler, dat aan een drukke weg ligt.
Bovendien zou de omgeving van Huize
Booltink beter geschikt zijn.
Het recreatieschap De Graafschap wil
best voor Huize Booltink als vesti-
gingsplaats voor een bezoekerscentrum
kiezen. Maar dan zullen wel de negen
deelnemende gemeenten in het schap de
volledige financiële lasten daarvan moe-
ten dragen. "En daar zullen de negen
wel niet intrappen" aldus burgemeester

mr. W. Hopperus Buma van Warns-
veld, die voorzitter van de Recreatie-
schap De Graafschap is. "Misschien al-
leen Hengelo". Op een persconferentie
gaf hij een uiteenzetting waarom men
voor de Medlerschool heeft gekozen.
Gewoon omdat bij een keuze voor
Booltink, CRM en de provincie geen
subsidie willen verlenen in de aankoop-
kosen (ruim vier ton).
En ook omdat de Medlerschool centraal
in het recreatieschap ligt en goede moge-
lijkheden biedtt voor een bezoekerscen-
trum. Ook al omdat er een dienstwo-
ning bij ligt die als beheerdershuis kan
worden gebruikt.
Het bezoekerscentrum moet een educa-
tief en informatief centrum worden over
natuur en landschap, historie en stree-
keigen van het Graafschapgebied. Het is
de bedoeling dat in de toekomst ieder
recreatieschap een dergelijk bezoeker-
scentrum krijgt .
In de Medlerschool zijn alle voorzienin-
gen: gas, water, licht en toiletten, aan-
wezig. En verder verkeert het gebouw in

een redelijke staat van onderhoud. De
koopsom van de uit het begin van deze
eeuw daterende school die drie klassen
heeft bedraagt 325.000 gulden. Om de
school geschikt te maken voor bezoe-
kerscentrum vergt een bedrag van ne-
gentig mille. Als gekozen wordt voor
Booltink moeten de negen gemeenten
een jaarlijkse last van 200.000 gulden
verdelen. Terwijl bij de keuze voor het
Medler de negen samen "slechts"
70.000 gulden per jaar op tafel hoeven
te leggen. De verdeelsleutel die het
schap daarbij hanteert is een kwartje
per inwoner en 65 cent per hectare. "Ik
hoop dat Hengelo zijn teleurstelling kan
verwerken en de moed heeft om "ja" te
zeggen tegen het Medler" zegt Hoppe-
rus Buma. Hij houdt er overigens wel
rekening mee dat Hengelo "nee" zegt.
Als de andere gemeenten "ja" zeggen
en zowel rijk als provincie snel met sub-
sidie over de brug komen, denkt de re-
creatievoorzitter, dat het bezoekerscen-
trum al het volgend toeristenseizoen be-
scheiden kan worden opengesteld.

Werkgroep Leefbaarheid
organiseert "Parels van
Vorden" expositie
Van 3 tot en met 28 augustus zou er, uit-
gaande van de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, in de galerie van de Openbare
Bibliotheek een huisvlijttentoonstelling
worden gehouden. Wegens vakantie pe-
rikelen is dit echter verschoven van vrij-
dag 7 augustus tot 4 september aan-
staande. Sommigen klinkt creativiteit
vettrouwder in de oren. In verband met
plannen van derden wordt alles wat met
handwerken (textiel) schilderijen en et-
sen te maken heeft, echter uitgesloten.
Verder kan men alles wat ook in "Gou-
den Handen" in 's Heerenberg te vin-
den zou kunnen zijn, in aanmerking ko-
men. Bijvoorbeeld een pollepel, die op
een Black en Dekker draaibankje is ge-
maakt en eventueel versierd is met een
paar groef j es; maar ook een Friese
staande klok en ook een zelfgemaakt
stukje gereedschap of een zelf uitgevon-
den hulpmiddel als een "betere" win-
kelhaak.
Het publiejÉ^men hoopt dat er velen
een kijkje kernen nemen - mag zich ver-
gapen aan de artistieke gaven, maar ook
aan de slimheid en/of fantasie of zelfs
de moed van de inzenders, om met twee
linkerhandejuiog iets toonbaars te ma-
ken. De wf^^oep doet een beroep op
allen. Men kan inzenden: doosjes, kast-
jes, tafeltjes, gereedschap, gekleurd
glas, bewerkte flessen, draaiwerk, schie-
manswerk, keramike, houtsnijwerk, be-
werkt blik en andere metalen. Zelfs
Hindeloper en Staphorstwerk en bijzon-
dere liefhebberijen en alles wat men zelf
kan verzinnen. Bij twijfel kan men bel-
len naar A. Turfboer, tel. 1298 (tot 26-
7-'81), De Wientjesvoort tel. 1492 of de
bibliothecaresse tel. 1500. Vanaf woens-
dag 5 tot en met donderdag 6 augustus
kan men gedurende de openingstijden
van de bibliotheek de spullen inleveren.
Weest niet te bescheiden!
Tijdens deze tentoonstelling van huis-
vlijt "De Parels van Vorden" zullen
ook de winnaars van de prijsvraag die
onde de campinggasten van landgoed-
camping De Wientjesvoort is uitge-
schreven, hun tekeningen mogen expo-
seren. Dit betreft voornamelijk tekenin-
gen, schetsen en dergelijke waarin rusti-
ge, specifieke en prettige plekken in
Vorden en/of op de Wientjesvoort
"door eigen ogen gezien" zijn vervaar-
digd.

Keyenburgse kermis met
grote optocht en ruim 650
muzikanten, drums- ma-
jorettes etc.
De grote Keyenburgse Kermisoptocht
zal dit jaar zeker weer in het middelpunt
van de belangstelling staaan op zondag-
middag 28 juni.
Ook dit jaar is kosten nog moeite
gespaard om een keur van muziekkorp-
sen naar Keyenburg te krijgen en alles
ziet er naar uit dat dit gelukt en er zullen
muziek en showkorpsen komen van al-
lerlei aard en grootte.
Zoals gebruikelijk start men te Keyen-
burg 's middags vanaf Maria Postel
voor een rondgang door het dorp.
Na de rondgang een muziekshow door
enige grote korpsen in de tuin van Maria
Postel met huldiging van nieuwe erele-
den van St. Jan.
Een groot Luna park met grote en nieu-
we attrakties zullen tenslotte de bezoe-
kers aan Keyenburg in de gelegenheid
stellen zich aangenaam te vermaken,
evenals de zaalhouders zich zullen in-
spannen de bezoekers op hun gemak te
stellen.

Vrouwenclub Medler naar
Brabant
De Vrouwenclub Medler heeft het sei-
zoen besloten met een gezellige uit-
gaansdag. Ruim dertig dames namen

deel aan deze reis, die onder leiding van
de bekende chauffeur Jan Harren van
de GSM, werd gemaakt naar het Bran-
bantse land. Men startte om acht uur bij
café Eykelkamp op het Medler.
In het dorpje Zeeland (bij Uden) werd
om half tien gezellig koffie gedronken.
De reis ging verder naar Asten waar het
beroemde klokkemuseum werd beke-
ken, juist toe het klokslag 12 was. On-
der de honderden gevarieerde klokken
van jaren her, was vooral het geluid van
de Big-Ben indrukwekkend. Hier ge-
bruikte men de lunch.
Na de middag ging de tocht voort naar
Den Bosch waar onder meer de prachti-
ge St. Janskathedraal werd bezichtigd.
Op de terugreis werd in Beekbergen het
diner alle eer aan gedaan. Om negen uur
arriveerde het gezelschap, moe doch
voldaan weer op het Medler.

Jeugdrecreatiedag
Het koude weer van de afgelopen week
heeft de commissie "Zomeraktivitei-

ten" doen besluiten de op zaterdag ge-
plande jeugdrecreatiespelen af te gela-
sten. Waarschijnlijk zal deze dag nu in
de week van zwemvierdaagse worden
gehouden en wel op zaterdag 11 juli.
Deze zwemvierdaagse begint op dinsdag
7 juli.

Vrolijke smoelen tijdens
het sjoelen
Onder het motto "Vrolijke smoelen tij-
dens het sjoelen" organiseert de zaal-
voetbalvereniging "Velocitas" de open
Vordense sjoelkampioenschappen. De-
ze zullen allereerst worden gehouden in
zaal "De Herberg" op l augustus en
wel het individuele kampioenschap voor
alle categorien. Gestreden zal worden in
de pupillenklasse tot en met K) jaar; ju-
niorenklasse van 11 t/m 14 jaar en de se-
nioren klasse van 15 jaar en ouder.
Een week later, op zaterdag 8 augustus
zal het sjoelkampioenschap voor teams
plaats vinden in het "Pantoffeltje",
waarbij ieder team uit 5 spelers moet
bestaan.

"De Knupduukskes" moe
maar voldaan terug uit
Denemarken
Moe, maar voldaan. Zo kan het uitstap-
je van de Vordense boerendansgroep
naar Denemarken het beste worden om-
schreven. De tocht van "De Knup-
duukskes" ging naar Gudbjerg, alwaar
man bij gastgezinnen werd onderge-
bracht. Een dag later was er "een optre-
den en Svendborg op de markt en op
andere plaatsen in de stad. Voor het op-
treden van "De Knupduukskes"
bestond een grote publieke belangstel-
ling. In Gedberglund werd opgetreden
met andere groepen.

Nadat er zondagavond voor de bejaar-
den was gedansd was er vervolgens een
gezellig avondje gepland, waarbij te-
vens de geschenken werden uitgewis-

seld. Oud plaatsgenote mevrouw
Larssen-Kettelerij kreeg ook een ge-
schenk aangeboden voor de verrichte
werkzaamheden rondom dit uitstapje.
En Egeskov werd een bezoek gebracht
aan het museum van oude motoren, au-
to's en vliegtuigen, terwijl ook een
openluchtmuseum met oude gebouwen
werd bezichtigd. Dezelfde dag werd in
Odense gedanst in het "Rosengaarden-
centret". Bij het afscheid in Denemar-
ken werd afgesproken dat volgend voor-
jaar de Deense dansgroep naar Vorden
zal komen.

Rest nog te vermelden dat "De Knup-
duukskes" inmiddels alweer 2 optre-
dens achter de rug hebben te weten op
de braderie in Zutphen en één ter gele-
genheid van een koperen bruiloft in
Gorssel.

Foto's en schilderijen in
de bibliotheekgalerie
Vanaf maandag 6 juli a.s. is er in de ga-
lerie van de bibliotheek werk te bezichti-
gen van werk van Ank van Gogh
(foto's) en Dolf Planteijdt
(schilderijen). De tentoonstelling duurt
vier weken en de toegang is gratis.

Volksdansmiddag voor
ouderen
Vrijdagmiddag 26 juni houdt de "volks-
dansgroep voor ouderen" weer haar
zgn. open middag.
leder jaar houden wij zo'n middag ter
afsluiting vóór de vakantie. Iedereen is
dan welkom om te komen kijken naar
het resultaat van wéér een jaar lang oe-
fenen op de Woensdagmorgen.
De groep uit Wichmond - die danst on-
der dezelfde leiding - zal ook aanwezig
zijn.

Bij de Vordense groep kunnen we nog
nieuwe leden gebruiken. Dus ieder die
belangstelling voor volksdansen nodi-
gen wij uit a.s. vrijdagmiddag in de gro-
te zaal van het dorpscentrum.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Roersel in a n
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

Onze
brandweer
bezuinigt en
wordt sportief

Het is al jaren traditie dat het brandweerkorps een dagje uitgaat. Dit jaar heeft
men een voorbeeld gegeven om te bezuinigen. Op de fiets ging de tocht naar Al-
men, onderweg had men de grootste lol, vooral na het natje en droogje bij de
"Hoofdige Boer". Terug in Vorden werd in de brandweerkazerne gezellig gebar-
bequed. Dat men met weinig kosten toch iets kan organiseren om gezelligheid te
creëren heeft het brandweerkorps bewezen.

Brandweernieuws
J.L. maandag had de brandweer een
klusje met een luchtje. Op de nieuwstad
was een gierkar bezig geweest om te
sproeien wat uiteraard de nodige stank

veroorzaakte. De brandweer zorgde dat
de straat weer schoon werd.
Bij Regelink „Venhorsting" kreeg men
een warme klus hier moest een auto geb-
lust worden.



Laatste openbare les Derk de Boer

Voorzitter P. de Vries van de
Nutsblokfluit- en melodicaclub stelde
zaterdagavond tot /ijn vreugde vast dat
zovelen naar het dorpscentrum waren
gekomen voor het bijwonen van de
laatste openbare les van de Nuts blok-
l ïu i t en melodicaclub. Onder de aanwe-
zigen onder ander de wethouder van
sport en cultuur de heer W.A.J. Lich-
tenberg.
"Het is voor onze vereniging in twee op-
zichten een bijzondere avond. In de
eerste plaats het feit dat de 500e leerling
zich dit jaar heeft aangemeld en in de
tweede plaats is het de laatste openbare
les die door de heer de Boer zal worden
verzorgd", aldus de heer de Vries. Hier-
na werd een begin gemaakt met de
openbare les en konden de kinderen de
aanwezigen laten horen wat zij muzi-
kaal zoal in hun mars hebben ."Voor de

pauze traden de blokfluiters op, terwijl
na de pauze de jongens en meisjes van
de melodicaclub hun beste beentje voor-
zetten. Alvorens met de finale werd be-
gonnen werd Derk de Boer gehuldigd.

De kinderen deden dit in de vorm van
een lied, waarvan het refrein spontaan
door de zaal werd meegezongen. De
heer de Boer werd een beker met in-
scriptie aangeboden, terwijl mevrouw
de Boer een enorme bloemenhulde ten
deel viel. Namens het bestuur sprak
voorzitter P. de Vries. Hij bracht de
Boer dank voor hetgeen hij voor het
muziekonderwijs in het algemeen en
voor de blokfluit en melodicaclub in het
bijzonder heeft gedaan. Verder deelde
de heer de Vries mede dat binnenkort in
een kleinere kring officieel afscheid van
de heer de Boer zal worden genomen.

Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j wiet gaot kö'j d'r volle oaver vetelPn. Teminsen a'j de ogen en de oor-
ne de kos geeft. Ok in dat opzich is t'r nogal veschil in mensen, 'n Enen
reist de halve weald af en beleafd niks, 'n ander geet argens nao de mark
en mek dan zovölle met dat e d'r un uur oaver kan vertell'n. Bi'j die lesten
beheurt ok Riek van 'n Draai.
Die hef altied wat besunders beleafd. Of 't now un feestjen of vekansie is,
't is met eur altied wat anders. Een ding hef ze altied en dat is schik in 't
leaven. Soms zo'j denken dat zee 't lachen hef uutevonn'n. 'n Enkele keet
geet dat lachen ok wel 's oaver in grienen maor dat heurt t'r bi'j in 't lea-
ven: vandage zunneschien, margen reagen. In de leste vekansie van Riek
ging 't ok zo.
Met un reisgezelschap was zee helemoal 't zuujen unetrokk'n, Italië of
zoiets, in ieder geval heel wiet weg nao un land waor zee van de zunne en
vri ' jheid konn'n genieten. Zoat vrouwluu wel meet graag doet wodd'n d'r
an 't winkelen natuurluk ok de neudugge tied besteed. Now hef Riek bi'j
't wandelen ene gewoonte waor ze niet van af te brengen is: elke hond die
ze tegenkump mot ze effen oaver de kop aaien. Of 't un groten herder of
un kleinen kees is kan neet scheal'n, aaien mot ze um. En dat dei ze ok
dizze vekansie. In een van de winkelstroaten waor ze leep'n zat zo'n
kruusing van St-Bernard en foks zich te goed te doen an de zunne. Schien-
baor had zien baas um ezeg op 'n auto te pass'n want daor lei e stomp
naöst. Riek t'r natuurluk metene op af. De vrouwluu die bi'j eur waarn
hadd'n d'r neet zovölle met an de pette en rao'jen eur ok af umme 'n
hond moar 'n hond te laot'n. "Laot dat now maor, zo grip e ow en dan
he'j de lapp'n d'r bi'j hangen". Maor Riek trok zich doar nik van an en
aaien d'n hond oaver de kop. En 't gong nog geod ok. De hond leet zich
oaver de kop striek'n en von 't schienbaor wel aardug. Maor met dat wie-
ter wol gaon den de hand trugge trok grep fikkie too. De reep'n vel trok e
eur van de hande, zo slim dat zee drek nao 'n dokter mos. En too begon
'n trammelant pas goed want daor in de streek was ok nog hondsdolheid.
Wat veur soort hond, hoe groot dunnen of dikke, wit of zwart, waor 't
presies was gebeurt en zo wieter, alles mossen ze wett'n. Riek kreeg t'r wel
zovölle drukte met dat ze den hond wel nao de Mookerhei kon wensen.
Gelukkug hef ze d'r een wel van eleerd: vremde hunde aait ze niet meer
oaver de kop, ok neet bi'n ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Ronald Pothuizen uit Vinkeveen
wint ronde van Vorden
Voor de wielerronde van Vorden, welke woensdagavond in plan Boonk door de
R.T.V. Vierakker-Wichmond werd georganiseerd waren een groot aantal toe-
schouwers komen opdagen. Bij de nieuwelingen kwamen zo'n 80 renners aan de
start waaronder de kersverse kampioen van Nederland Rob Harmelink uit Nijver-
dal. Deze coureur bleek uit het goede wielrennershout te zijn gesneden, want sa-
men met Ronald Pothuizen uit Vinkeveen was hij gedurende de gehele cours in de
voorste gelederen te vinden.
Er werd in een hoog tempo gereden zo-
dat het moeilijk was voor de renners om
een voorsprong van betekenis te nemen.
A. Berendsen uit Didam, G. Leemreize
uit Goor probeerden het tevergeefs.
Vlak voor het einde van de race zagen
ook H. de Jong uit Epe en B. van Losser
hun pogingen stranden. Het draaide uit
op een felle eindsprint waarbij Ronald
Pothuizen uit Vinkeveen de Nederland-
se kampioen Rob Harmelink met een
paar banddiktes verschil versloeg; 3. J.
v.d. Wijst, Schijndel; 4. H. Dekker,
Hoogeveen; 5. R. Roos, Zoetermeer; 6.
M. van Geffen, Ooyen; 7. J. Ritter,

Warnsveld; 8. R. Bastiaan, Kampen; 9.
E. Bergsma, Lochem; 10. J.v.d. Burg,
Kampen.
Bij de liefhebbers en veteranen die even-
eens 37 kilometer af moesten leggen
werd ook in een zeer hoog tempo gere-
den. Hier was duidelijk meer strijd en
probeerden verschillende renners om
weg te komen. Eerst was het J. Edelbos
uit Hengelo die het probeerde. Vervol-
gens een poging van H. Scholten uit
Epe. Halverwege cours was er al een
flink gat ontstaan tussen een 30 man
sterke kopgroep en de rest. In die fase
nam Roei Hendriks uit Gorssel die

steeds in de voorste gelederen was te
vinden een lichte voorsprong. Ook hem
lukte het niet. Vijf ronden voor tijd na-
men Roei Hendriks en G. Oonk uit
Lichtenvoorde ruim 100 meter voor-
sprong. Gedurende twee ronden werd
deze voorsprong gehandhaafd, toen
kende het peleton geen pardon. Met npg
een paar ronden te rijden hadden Nico
Regter uit Arnhem en M. Theloesen uit
Lochem meer succes. Zij ontsnapten
maar kregen in de laatste ronde gezel-
schap van Jos van Leeningen uit Apel-
doorn en Henk Terwel uit Wilp. In de
sprint toonde de 48 jarige Nico Regter
uit Arnhem zich de rapste; 2. Jos van
Leeningen, Apeldoorn; 3. Henk Terwel,
Wilp; 4. M. Theloesen, Lochem; 5. G.
Eerdink Hengelo; 6. H. de Brouwer,

Apeldoorn; 7. C. Splinter, Epe; 8. W.
Felix, Apeldoorn; 9. H. ten Hagen,
Winterswijk; 10. B. Visser Zutphen.
Deze avond werd tevens een wedstrijd
gehouden voor senioren vanaf 16 jaar.
Jan Visschers uit Vorden werd winnaar
en tevens kampioen van Vorden; 2. Jo-
han Pardijs , Vorden; 3. H. Seesink,
Steenderen; 4. B. Haggeman, Wich-
mond; 5. G. Eskes, Steenderen.
Een wedstrijd voor de jeugd van 12 tot
en met 15 jaar werd gewonnen Jeroen
Bretveld uit Hengelo; 2. Bert Verkerd,
Warnsveld; 3. Jan Rietman, Wich-
mond; 4. B. Slotboom, Hengelo; 5. Rob
Groot Wassink uit Vorden. Deze laaste
werd tevens kampioen van Vorden. Als
ronde-miss fungeerde deze avond Trudy
Hattink.

Vordenaar Cees Dekker wint
vijf maal goud op nationale
kampioenschappen klein kali-
bergeweer
Onze plaatsgenoot Cees Dekker, die al enkele jaren lid is van de schietvereniging
Willem Teil in Hengelo GId., heeft op de onlangs in Brummen gehouden Neder-
landse kampioenschappen klein kalibergeweer een schitterende prestatie geleverd.
Hij won liefst vijf maal een gouden medaille. Dit was des te meer opmerkelijk om-
dat Dekker niet eens deel uitmaakt van de Nederlandse selectieploeg kleinkaliber-
schutters van de Koninklijke Nederladse Schutters Associatie. Hij behaalde de ti-
tel eerst op het onderdeel drie meter (staand, liggend, knielend) schieten; iedere
keer op 50 meter. Hij schoot liefst 1132 punten bijeen, twee meer dan junior Her-
bert Memelink uit Hengelo G.

Eveneens behaalde Dekker de nationale
titel op het onderdeel knielend schieten.
Met een totaal van 386 was hij 8 punten
hoger dan de noorderling Dirk-Jan Kep-
pel. De drie andere titels behaalde de
Vordenaar als lid van het korps Willem
Teil. Het Hengelose team bestaande uit
Herbert Memelink, Berrie Messinger,
Wim Berendsen en Cees Dekker werd
Nederlands kampioen met een totaal-
score van 4450 p. Men behaalde tevens
een nieuw Nederlands record op het on-
derdeel knielend schieten met 1510 pun-
ten. Staand schoot het viertal 1384 pun-
ten bijeen en bleef Winterswijk - dat op
1282 kwam - ver voor.
Cees Dekker, die al ruim 25 jaar de
schietsport beoefend - hij begon al als
vijftienjarige in zijn geboorteplaats
Oosterbeek - woont als vijftien jaar in
Vorden. Van 1966 werd hij lid van Wil-
lem Teil in Brummen en ging daarna (in
1979) ov^Laar de gelijknamige schiet-
vereniging! Hengelo G, die daar over
een prachtige nieuwe accomodatie be-
schikt. In zijn Brummense periode was
hij vele jaren lid van de Nederlandse
kernploeg en deed ook internationaal
van zich toren. Hij heet in totaal zo'n
twintig ij^^nalc titels op zijn naam
staan OIKOT meer werd hij vijfmaal
kampioen op het onderdeel klein

kaliber-standaard-geweer 50 meter(50
meter liggend, staand en knielend schie-
ten). In deze kernploeg zat toen ook de
bekende Willy Hillen uit Winterswijk.
De Vordense verzekeringsman (nu 40)
doet het wat kalmer aan en zit ook niet
meer in de selectie. "Ik probeer nu de
jeugd wat bij te brengen van de
schietsport en ben officieel trainer van
Willem Teil. We hebben hier in Hengelo
een prachtige accomodatie en talent is er
volop. Herbert Memelink doet het uit-
stekend, maar ook anderen komen naar
voren". Dekker, die vroeger ruim dertig
uur per week trainde en nu zo'n zes uur,
"Schieten is geen sport dat je zo maar
eventjes leert. Nee, jemoet constant
trainen, trainen, dan kom je aan de
top". Hij voelt zich bij Willem Teil in
Hengelo best op zijn gemak. Het is een
fijne vereniging waar men wat voor el-
kaar over heeft. Hij hoopt nog vele ja-
ren de techniek die hij in^l die jaren
heeft opgedaan over te ki^lbn brengen
op de leden. Om zijn hob^y te kunnen
beoefenen heeft hij uiteraard de nodige
steun van het "thuisfront" want echtge-
not Ans Dekker is ee fervent liefhebster.

Zij is dit jaar tweede bij^Hbames ge-
worden op het Nederlands kampioen-
schap liggend schieten.

Kleiduifschieten Gelderse
en Overijselse jagers
Door de afdeling Gelderland van de Ne-
derlandse Vereniging van Jachtopzich-
ters, werd onder fraaie weersomstandig-
heden het grote jaarlijkse kleiduif-
schiettoernooi gehouden. Een en ander
op de schietbaan De Beukersweide te
Vorden. Er waren ongeveer 80 schutters
die fel hebben gestreden om een zo goed
mogelijk resultaat; er werd geschoten
op kleiduiven, doubletten, inkomende
duiven, lopend haas, dwarsvliegers en
lopend konijn. Door de jachtopzichters
werd in twee groepen geschoten: tot 55
jaar en van 55 tot 80 jaar.
Bij de jongeren (tot 55 jaar) kwam als
eerste uit de bus: H. de Boer uit Ter
Schuur met 224 pnt; 2. W. Stegeman,
Warnsveld 222 pnt. 3. J. van Zelm, Fle-
vopolder met 221 pnt.
Uitslag 55-80 jaar: 1. G. Veldkamp,
Wiessel 222 pnt; 2. M. Smeenk, Vorden
201 pnt; 3. W.M. Brinkman, Brummen
198 pnt.
De teamwedstrijd tussen Gelderse en
Overijselse jagers werd een overwinning
voor de Gelderse Nimrods die in totaal
505 punten punten scoorden. Overijsel
kreeg er 470, zodat de wisselbeker weer
voor een jaar in Gelderland bleef.

Na de middag werd geschoten op de
vaste baan en de vrije baan, terwijl ook
de dames aan bod kwamen. De uitsla-
gen waren:

Vaste baan: 1. B. Brinkman, Diepen-
heim; 2. J.v.d. Kaa, Flevopolder; 3. De
Leeuw (OV).

Inkomers: 1. H. Zieverink; 2. De Leeuw
(Ov.); 3. A.C. Verkuyl, Hattem.

Dwarsvliegers: 1. De Leeuw (OV.); 2. J.
v.d. Kaa, Flevopolder; 3. J. Wullink,
Harfsen.

Buksbaan: 1. B. Hoekman, Loenen
(Vel.); 2. Meulenbroek; 3. Smits, Apel-
doorn.

Haasbaan: 1. Joh. Koning sr., Uddel; 2.
H. Koning jr. Uddel; 3. Krassenbrink
(ov.)

Buksbaan dames: 1. mevr. Eefting,
Elspeet; 2. mevr. v.d. Klei, Ampsen; 3.
mevr. Stam (Ov.)

Doubletten: 1. A.V. Verkuyl, Hattem;
2. B. Brinkman, Diepenheim; 3. Roelse-
ma, Nw. Millingen (Vel.)

In hotel Bakker werd na afloop gezel-
ling "nagekaart".

Geslaagd
Aan de streekschool voor beroepsbege-
leidend onderwijs te Zwolle slaagden
voor het diploma Grafisch Vakman
R.J.W. Heuvelink, Vorden en B.W.
Peelen, Steenderen.
Beiden werden opgeleid door Drukkerij
Weevers b.v. te Vorden.

Competitie volleybal
seizoen 1981-1982
De technische commissie van de plaatse-
lijke volleybalvereniging Dash zal voor
het volgend seizoen weer een groot aan-
tal teams opgeven voor deelneming aan
de competitie 1981-1982. Het eerste da-
mesteam komt weer uit in de nationale
competitie, 3e divisie. De overige teams
nemen deel aan de districtcompetitie. In
totaal inclusief mini- ofwel pupillen-
volleybal zullen 26 teams in actie komen
om hun krachten en kunnen met andere
teams te kunnen meten.
Gezien het verloop van leden, dat toch
altijd weer bij een seizoenswisseling op-
treedt, mag Dash zich verheugen over
een grote mate van stabiliteit. Alleen de
heren afdeling komt slecht tot ontwik-
keling. Hopenlijk, dat hierin nog eens
verandering optreedt.
De inschrijving van de teams vindt a.s.
zaterdag plaats. Alle leden hebben een
formulier moeten invullen waarin zijn
wensen en opmerkingen kwijt konden.
Degene, die tot dusver nalatig was dit
formulier weer in te leveren, worden
aangespoord dit METEEN te doen.
Aanmelding van nieuwe leden kan uite-
raard ook altijd plaats vinden bij het se-
cretariaat v.d. vereniging: Mevr. J. van
Hunnik, Christinalaan. 13. Vorden,
Tel. 3068.

Op 30 mei j.l. werd in Vorden een klein
zaaltoernooi gehouden, waaraan alleen
teams spelend in de 3e divisie van de
landelijke competitie deel konden ne-
men. Het eerste dames team van Dash
was uiteraard ook van de partij. Verde-
re deelnemers waren S.V.S.-
Schalkhaar, Set Up 2 - Oldenzaal,
Boemerang- Eibergen.
De uitslagen: Dash-Boemerang 3-0;
S VS - Set Up 3-0; Dash - SVS 2-1; Boe-
merang - Set Up 0-3; Set Up - Dash 0-3;
Boemerang - SVS 2-1
De eindstand was: l Dash; 2. SVS; 3.
Set Up; 4. Boemerang.
Dash kon terugzien op een goed
geslaagd toernooi, dat werd geleid door
trainer Gerben Kuiper.
Het Pollux toernooi in Oldenzaal werd
eveneens een succes voor het eerste da-
mesteam. De uitslagen daar waren 1.
Dash; 2. Set Up; 3. Pollux; 4. Zwalu-
wen; 5. Reehorst

HAMAC uit Harfsen te
sterk voor
' 'Graafschaprijders''
Aan de crosswedstrijd tussen "HA-
MAC" uit Harfsen en "De Graafscha-
prijders", welke op het "Delden"- cir-
cuit werd gehouden namen niet minder
dan 68 rijders deel.
In de A-klasse (allen startbewijshouders
der KNMV) legde H. Wullink uit Harf-
sen beslag op de eerste plaats; 2. H.
Polsvoort, Harfsen; 3. D. Woesink,
Harfsen; 4. J. Koop, Vorden; 5. T.
Harmsen, Vorden.
HAMAC won deze klasse met een pun-
tentotaal van 128 tegen "De Graafscha-
prijders" 106 punten.
In de B-klasse (overige rijders) won R.
Lubbers uit Harfsen; 2. J. Borgondien,
Harfsen; 3. J. Ellenkamp, Vorden; 4.
R. v.d. Straat, Harfsen; 5. Th. Pragt,
Vorden.
Deze klasse werd op het nippertje ge-

wonnen door "De Graafschaprijders"
met 165 punten. Harfsen kwam tot 162
punten. HAMAC werd totaalwinnaar
met een voorsprong van 19 punten. Op
4 juli zullen beide clubs elkaar weer ont-
moeten.

Wielerronde Hengelo
Woensdag 8 juli zal na ca. 12 jaar we-
derom het startschot worden gelost voor
een wielerronde in Hengelo. In samen-
werking met de schutterij "Eendracht
Maakt Macht" uit Hengelo is het de
R.T.V. Vierakker-Wichmond gelukt
om het gelders wielerpeloton naar Hen-
gelo te halen. Het wielerspektakel be-
gint met de plaatselijke jeugd op toer of
race fietsen vanaf 12 t/m 15 jaar die 5
ronden moeten afleggen om uit te ma-
ken wie zich kampioen van Hengelo
1981 mag noemen. Na de plaatselijke
vertrekken de senioren vanaf 16 jaar en
ouder voor hun wedstrijd over 15 ron-
den om met elkaar de titel kampioen
van Hengelo 1981 te betwisten. Aan de-
ze twee wedstrijden kan worden deelge-
nomen door inwoners van Hengelo gld.,
Vorden, Wichmond-Vierakker en
Steenderen, de deelnemers mogen niet
in het bezit zijn van een wedstrijd licen-
tie, verder is het dragen van een valhelm
verplicht. Men kan zich voor deze
wedstrijd nog opgeven tot een half uur
voor aanvang van de wedstrijd waarin
men meewil fietsen, dit kan in de pax
kantine waar men verder de rugnum-
mers kan afhalen. Daarna gaan de
KNWU renners over het parcours eerst
aan het vertrek de nieuwelingen, dit is
een klasse in de leeftijd van 15 t/m 17
jaar, deze rijden een wedstrijd over 40
km.
Aan de start voor deze wedstrijd enkele
bekende renners waaronder de nieuwe
kampioen Robby Harmeling uit Nijver-
dal die in Limburg alle Nederlandse
nieuwelingen te snel af was, Robby won
ook al in Almelo en was 2e in Brummen
en in Vorden, verder de Gelders kampi-
oen Robby Zwijnen uit Arnhem, die in
Appeltern zegevierde en in Voorst een
fraaie 2e plek behaalde. Ook in deze
wedstrijd enkele Hengelose renners en
wel Mark Holtslag en Evert Buunk en
Jeroen Bretveld. Deze jongens zullen
zich voor eigen publiek zeker willen la-
ten zien. Welke van de ca. 70 renners als
winnaar over de meet komt valt moei-
lijk te voorspellen maar dat er voor de
ere plaatsen wordt gereden staat vast.
Na de KNWU renners komen ca 95 lief-
hebbers en veteranen aan de start, onder
hen bevinden zich ook een aantal goeie
renners die menigmaal prijs reden. En-
kele favorieten zijn o.a. Nico Regter uit
Arnhem met zijn 49 jaar de nestor on-
der het Gelders wielerleger die in Vor-
den zegevierend over de streep ging en
die in Hengelo zeker zal proberen dit
staaltje te herhalen, verder oud vetera-
nen kampioen Johan Pluimers uit Enter
een slimme en rappe renner en Adri
Breure uit Zevenaar die zeker zal probe-
ren om het peloton zijn wil op te leggen.
Al met al belooft de Ronde van Hengelo
een fijne wieleravond te worden.
De toegang is gratis wat mogelijk is ge-
maakt door de financiële steun van
schutterij "Eendracht Maakt Macht"
uit Hengelo.
De organisatie hoopt dan ook dat velen
naar de wedstrijden zullen komen kij-
ken iets wat de sfeer voor een wieler-
wedstrijd alleen maar ten goede komt.

David Alf ord te gast bij Gouden Bruidspaar

Zaterdag jongstleden waren Hendrik en Garritje Gosselink aan de prins Clauslaan
te Vorden vijftig jaar getrouwd. Het werd voor hun wel een zeer bijzondere dag.
Niet alleen dat burgemeester Vunderink zijn felicitaties kwam aanbieden maar
veeleer doordat plotseling de heer en mevrouw Alford voor hun neus stonden.

David Alford ontmoette het echtpaar
Gosselink voor het eerst in 1944. Hij
werd toen als commandant van een
groep bommenwerpvliegers nabij Win-
terswijk door Duits afweergeschut naar
beneden gehaald. Hij liep toen in weste-
lijke richting en kwam uiteindelijk bij
de familie Gosselink terecht. Vandaar

uit kwam hij in een hut terecht op het
landgoed Onstein. Na twee maanden
wist Alford met hulp van mensen uit het
verzet weer naar Amerika terug te ke-
ren. Drie jaar geleden was hij ook al
eens te gast in Vorden. Dit gebeurde op
initiatief van Willem Spanhaak die zich
in de oorlog als verzetsman eveneens

verdienstelijk heeft gemaakt. Direkt na
de oorlog was Spanhaak ook degene die
de opgerichte padvindersgroep de naam
gaf van David l Alford. Toen dan de
padvindersgroep 30 jaar bestond kwam
Alford op bezoek. Tevens werd toen de
familie Gosselink met een bezoek ver-
eerd. Dat hij echter bij het gouden hu-
welijksfeest opnieuw aanwezig was had
niemand verwacht. "Ik was er kapot
van", zo reageerde Hendrik Gosselink.



TRAINING
PAKKEN

van gemakkelijk
wasbare katoen/polyamide

jack en pantalon met kontrastbiezen
pantalon met 2 ritszakken en
rechte pijpen
maten 42 t/m 54

Brons ondergoed
bijzonder GOED!
HEREN SLIPS leuk bedrukt
100' katoen
maten S t/m XL

gedessineerd MEISJES ONDERGOED
700' katoen maten: 116/164

hemdies.

gebloemde MEISJES SLIPS
700 polyamide

grote maten DAMES SLIPS
wit - van elastische katoen
maten S-M-L

TANGA DAMES SLIPS
100 „katoen

JONGENS ONDERGOED
gemeleerd. bruin of bleu
maten 116 t/m 176

hemd of slip
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in effen kleuren

hemd of slip
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NIEUWSTAD VORDEN

DE GROTE MODE

/ VOOf? KINDEREN:

KINDER
HAWAII

SHIRTS
^>

maten 128 t/m 176

«-*y rnuHHMHHHHHHHVHHHHHHMMIvako
NIEÜWSTAD 5, VORDEN

Te koop: g.o.h. bankstel.
Pr. Clauslaan 11, Vorden

Te koop: 2 kinderfietsjes tot
ca. 8 jaar.
Telefoon 2353

Te koop: Honda 250, bj. '71,
zeer mooi, moet weg. Prijs
n.o.t.k.
Telefoon 05752-2803

Gevraagd: werkster voor 1
ochtend per week.
Telefoon 3300

De JEUGDSOOS gaat weer

OPEN

TE KOOP:
alle soorten koolplanten —
tomaten — prei — selderie —
peterselie — koolraapplan-
ten — bieslookpollen en sla
planten.

D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

VOORAL UW
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Wapen- en Sporthandel

Martens
tleeds dotllrtffendl

Zutphenseweg Vorden

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

met
Televisie

reparaties
—p- direct

Ui naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

VERLOREN
1 bordeaux-rode trui (van mijn
auto gevallen), vermoedelijk op
het Wiemelink.
Terug te bezorgen: Het Wie-
melink 18

NIETS TE DOEN

zaterdagavond 27-6-'81 ??

Jonge vrouw zoekt werk in
huishouding of als oppas voor
kleine kinderen voor halve evt.
hele dagen.
Telefoon 3070, na 17.00 uur

Te koop: zw. essen eethoek,
bergmeubel + salontafel.
Prijs n.o.t.k.
Telefoon 05752-3122

GEVELREINIQNG
IMPREGNEREN ALLE COAHNGS

KELDERS WKTEHDCHT MAKEN

MOBEL CRTTSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWIf 1TFÏT
Wilhelmmalaan 7, 7251 EN Vorden .̂̂ T j
Tel 05752- 1335ot05750- 17543T

Gevraagd: kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo.
Opgeven 's maandags vóór 10
uur.
Telefoon 05753-1728

TE KOOP
Gasfornuis, ATAG, wit, oven
met thermostaat, i.z.g.st.
Diepvrieskast (Linde), 5 vak-
ken, hoogte 145 cm, inhoud
255 liter.
Verbeek, Ruurloseweg 63,
Hengelo Gld.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kei khoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

Hebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt, bel dan
2024 en wij komen het iedere
eerste zaterdag van de maand
bij u ophalen.

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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



y v Vorden
zomerprogramma
1981

V.V.V. KANTOOR:
Dorpstraat 4, telefoon 05752-1342 Postadres Postbus 99,
7250 AB Vorden
Geopend: dagelijks van 8.30 - 12.30 uur/13.30 - 18.00 uur

zaterdag van 8.30 - 12.30 uur/13.30 - 16.00 uur
Maandagmorgen gesloten

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen
ƒ. 2,50 p.p., beneden 16 jaar ƒ. l ,50. Te beginnen woensdag
24 juni , laatste tocht woensdag 26 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, tel. 1274:
Kuypers, tel. 1393: Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. kantoor om 19.30 uur.
Kosten ƒ. 1,00 p.p. Te beginnen maandag 29 juni, laatste
wandeling 24 augustus.

ELKE DINSDAGAVOND:
Voetvalver. Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen. Aan-
vang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpstraat 34, Vorden.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen", om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 18
juni, laatste wandeling 27 augustus. Kosten deelname
ƒ. 2,00 p.p.

MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Paardrijden per koets met de heer H.J. Oortgiesen, Mispel-
kampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden bij de heer
H.J. Oortgiesen. ƒ. 6.00 p.p., kinderen ƒ. 3,00 p.p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opga-
ve bij het V.V.V. kantoor, kosten ƒ. 2,50 p.p. Geen honden,
ook niet aangelijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.
kantoor. Data 7 juli - 21 juli - 4 augustus - 18 augustus - l
september - 8 september.

ZATERDAG 27 JUNI:
Vordense zwemkampioenschappen 1981. Georganiseerd
door de zwemvereniging Z en PC Vorden '64 in het Zwem-
en recreatiebad in de Dennen. Aanvang 16.00 uur.

ZATERDAG 4 JULI:
Zwemzeskamp. Georganiseerd door de zwemvereniging Z
en PC Vorden '64. Aanvang 16.00 uur.

DINSDAG 7 T/M ZATERDAG 11 JULI:
Nationale avondzwemvierdaagse in het zwem- recreatiebad
in de Dennen. Er kan iedere avond vanaf 18.00 - 20.00 uur
worden gestart. Elke avond zal worden opgeluisterd met di-
verse atrakties. Alles onder het motto: Veel

kijk/sport/spel/plezier. Zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur
afsluitingsfeest en medaille uitreiking. Inschrijving vanaf 29
juni tot 7 juli dagelijks gedurende de openstellingstijden aan
het zwembad. Nadere bijzonderheden zie publikaties.

DINSDAG 7 JULI:
Rondleiding Pinetum landgoed De Belten zie eerdere publi-
katie.

DINSDAG 7 JULI:
Orgelconcert in de Hervormde kerk door Rudi van Straaten
te Zutphen. Organist Herv. Kerk Vorden. Aanvang 20.00
uur.

DONDERDAG 9 JULI:
Boerenbruiloft in boerderij 't Schimmel nabij kasteel Vor-
den met medewerking van dansgroep de Knupduukskes en
De Achtkastelendarpers uit Vorden. De huwelijksvoltrek-
king vindt plaats om 19.00 uur in de boerderij van kasteel
Vorden. Kaarten in voorverkoop bij het V.V.V. kantoor.
Eventueel 's avonds aan de boerderij. Kosten ƒ. 6,00 p.p. in-
klusief koffie met krentewegge en een brandewientje met
suuker. Kinderen ƒ. 4,00.

ZATERDAG 11 JULI;
Avondoriënteringswandeling in het Medler. Vertrek 19.30
uur bij café Eykelkamp.

ZATERDAG 11 JULI:
Ringsteken te paard. Recreatie met paarden. Karretje rij-
den. Baantje rijden voor kinderen. Demonstratie etc. van
10.00- 17.00 uur, Toegang gratis. Deelname alles ƒ. 1,00 N.
Kuenen, Kèrkhoflaan 5 Vorden.

DINSDAG 14 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte wandeling naar
het kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de ei-
genaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de
Wildenborch. Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van
de Wildenborch/Vorden en omgeving. Deze avond wordt
verzorgd door ds. Krajenbrink uit Vorden. Dia's door J.
Dolphijn. Kosten ƒ. 3,00 inklusief koffie met koek in de
pauze.

WOENSDAG 15 JULI:
Optreden van het Huisvrouwenorkest uit Vorden en een
dansgroep van de Plattelandsvrouwen uit Vorden in zaal de
Herberg, Dorpstraat 10. Aanvang 20.00 uur. Entree/. 2,50
tot 16 jaar ƒ. 1,50.

VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 JULI:
Volksfeest Medler.

ZATERDAG 18 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp. Van 10.00 tot
18.00 uur. Gezellige muziek attrakties, spelen, rommel-
markt en antiekverkoop.

DINSDAG 21 JULI:
Orgelconcert in de Hervormde Kerk. Aanvang 20.00 uur
door Dirk Janz Zwart uit Rotterdam.

DINSDAG 21 JULI:
Bezichtiging (Pinetum) landgoecTOe Belten. Zie eerdere pu-
blikaties.

ecrrTe

VRIJDAG 24, ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelen evenement georganiseerd door
de V.A.M.C. de Graafschaprijders.

MAANDAG 27 JULI:
Open dag van de Landbouw. Voorlichtingsmiddag- avond.
Aanvang 14.00 uur en 19.00 uur. Het betreft: pluimveehou-
derij, fokzeughouderij, melkveehouderij, eigen jong vee op-
fokbedrijf. Opgave V.V.V. kantoor.

DINSDAG 28 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 28 JULI:
Dia-avond over het Achterhoekse boerenleven. Plaats:
boerderij kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur verzorgd door
de heer van Roekei uit Zelhem. Entree ƒ. 2,50 incl. koffie.

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

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

DONDERDAG 23, VRIJDAG 24 EN
ZATERDAG 25 JULI: A
Groot Lunapark met verschillerflK
juli braderie in de dorpstraat.

attrakties. Donderdag 23

KPO-dames kegelden bij
De Boggelaar
Ter afsluiting van het seizoen maakten
de dames-leden van KPO afdeling
Kranenburg-Vorden - 33 in getal - geza-
melijk een fietstocht naar café restau-
rant De Boggelaar in Warnsveld. Het
werd een gezellige avond, waarbij in de
benedenzalen een kegel-competitie werd
georganiseerd. Bij groep l kegelde An-
nie Hartman-Booltink de meeste punten
bijeen, in groep 2 werd Wilhelmina
Hartman Wieggers (Kranenburg) eerste.

Zij kregen een fles sherry. De poedel-
prijs in groep l was voor Wilhelmina
Uiterweerd Segors, terwijl Ria Koster
poedelde in groep 2. Zij kregen beide
een fles jus d'orange.

Dorpsschool wint
schoolvoetbaltoernoo^m
s.v. Ratti W
Evenals andere jaren organiseerde de
jeugdcommissie van de sportvereniging
Ratti het gemeentelijk schoolvoetbal-
toernooi. Een en ander c^Hc Ratti
sportterreinen. Er namen ze^m elftallen
aan deel. Het werd een zeer spannende

strijd, zowel in poule A (waarin drie
teams waren ingedeeld) als poule B (vier
elftallen).
Uitslagen in poule A: 't Hoge - Vorde-
ring 5-0; Dorpsschool - Vordering 10-0;
't Hoge - Dorpsschool 0-4. Eindstand
poule A: 1. Dorpsschool 4 punten; 2. 't
Hoge, 2 punten; 3. Vordering 9 punten.
Uitslagen poule B: Vordering 2 - Kra-
nenburg 1-0; Dorpsschool 2 - 't Hoge 2
3-0; Vordering 2 - Dorpsschool 20-1;
Kranenburg - 't Hoge 2 1-0; Vordering 2
- 't Hoge 2 0-2; Kranenburg - Dorps-
school 2 0-2.
Eindstand poule B: l. Dorpsschool 2 6
punten; 2. Vordering 2 3 punten; 3.
Kranenburg 2 punten; 3. 't Hoge 2 l
punt.

In de finale om de eerste en tweede
plaats behaalde Dorpsschool l een 5-0
zege op de "kleinere" broertjes Dorps-
school 2. Dorpsschool l had hierdoor
voor de vijfde keer in successie de wis-
selbeker in bezit gekregen en mocht deze
definitief houden. Om de derde en vier-
de plaats speelden 't Hoge l en Vorde-
ring 2; dit werd met 3-0 door 't Hoge ge-
wonnen.
Namens de gezamenlijke deelnemende
scholen sprak de heer Brinkman, hoofd
van de Dorpsschool een dankwoord.
Jos Geerken reikte namens de s.v. Ratti
de prijzen uit.

"De Snoekbaars"
Aan de tweede onderlinge wedstrijd van
de hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" namen 36 personen deel.

Ondanks de minder gunstige weersom-
standigheden werd er flink vis gevan-
gen. G. Eggink werd winnaar met 114
centimeter vis; 2. W. Sessink 113 cm; 3.
J. Besselink 111 cm; 4. H. Huetink 64
cm; 5. J. Fleming 54 centimeter. De
eerstvolgende wedstrijd is gepland op 4
juli. Vertrekt vanaf de sportzaal.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijfavond Amesty International.

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

17 juli Volksfeest Delden
18 juli Volksfeest Delden

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

15 sept Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 nov. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
15 dec. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

dames
BLOUSE

in safari look/adviesprijs 49,95

35,-DEZE WEEK

Terlenka damespantalon
adviesprijs 65,-

deze
week 39,-

DMC
BRODERIE

HANDWERK PAKKET
adviesprijs 42,90

TOPPER VAN DE WEEK

29,-
i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1511

dames

doorknoopjurkje
adviesprijs 98,-

knaller
van de
week 59,-

V-HALS

T-SHIRT
IN MODISCHE STREPEN

adviesprijs 29,7 5
DEZE WEEK 19,95

KINDER T-SHIRT
MET KANTEN BARRETTA MOUW

adviesprijs 17,95
deze -7 OEI

week /,ÏJO

Aan alle eigenaren
van woningen of andere gebouwen

ERKEND
NVO B BEDRIJF

Wij konstateren maar al te vaak dat veel woningen of andere
gebouwen weer een winter ingaan met ernstige gebreken,
tocht en regendoorslag, houtrot bij o.a. dak- of kapover-
steek—windveren — getimmerde goten — ramen — kozijnen
— buitendeuren, etc.

U spaart geld voor de toekomst, als u het nu laat repareren of
vernieuwen door onze vakmensen.

Verder maken we zeer scherp in prijs hardhouten buiten-
deuren van Merbouw of Meranti.

Heeft U een zolderkamer die U benauwd, wij plaatsen U de
bekende Velux daktuimelramen incl. dubbelglas verkrijg-
baar in 10 maten, of een dakkapel in elke gewenste grootte
voor nog meer ruimte op zolder, ramen in Drehkipp sy-
steem incl. dubbelglas, met aan de binnenzijde het beno-
digde aftimmerwerk en isolatie.

Laat U deskundig inlichten op al Uw bouwwensen bij

A. BOSCH
TIMMER- en AANNEMERSBEDRIJF
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden - Telefoon 6673


