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Shirts voor'' Achtkastelenrijders'

De V.T.P.C. "De Kastelenrijders" hebben van de firma Kuypers uit Vorden wielershirts aangeboden gekregen.
Een geste die uiteraard zeer op prijs werd gesteld.

Nederlandse selectieteam na§r
internationaal touwtrektoernooi op
Jersey *
Op zaterdag II en zondag 12 juli
In het komende weekeinde zal een Nederlandse touwtrekkersdelegatie deelnemen aan Internationale wedstrijden in St. Heiier
de hoofdstad van het Engelse Kanaaleiland Jersey. Men zal daar deelnemen in de 600, 640, 660, 680 en 720-klassen. In totaal
rei/en er v i j f t i e n spelers mee, die begeleid worden door coachtrainer Cor van Kuylenborg uit Erichem.
De Nederlandse deelnemers, allen lid van de Nederlandse Touwtrekkers Bond, zullen met hun v i j f t i e n e n in alle klassen verte-
genwoordigd zijn door steeds te wisselen. Zaterdag 11 j u l i zijn de wedstrijden in de 640, 680 en 600 kg klassen, zondags de 720
en 660 klassen.

De touwtrekkers vormen het
/ogenaamde B-selectieteam; zij zijn al
vanaf februari in training op de centrale
training in Eerbeek, waar ze door coach
Jan Groot Wassink en zijn assistent - de
tweede man - Cor van Kuylenborg,
stevis "onder handen" zijn genomen.
Doordat een groep van veertien het zgn.
A-selectietcam binnenkort naar Califor-
nië gaat om deel te nemen aan de
Wereldspelen, kwamen de "afvallers"
in aanmerking voor Jersey.

Het B-selectieteam wordt gevormd door
de volgende spelers; Henk Messink,
Hendrik Groot Jebbink en Gerrit Wis-
sink van Bekveld; Harry Arfman en
Frans Berendsen van Vorden; Van
Mourik en Van Beek van Bussloo;
N i j l a n d van Okia; M. van Malsum en
Jan Hal van Erichem; R. Wiering en
Jan Rozendaal van Zwaagdijk; Jan Ha-
zelbekker van Twente en Jan Schotanus
en Jan v.d. Ploeg van FC Ruk uit War-
der. Trainercoach is Cor van

Kuylenborg uit Erichem die zijn jongens
tot nu toe op uitstekende wijze heeft
voorbereid samen met Jan Groot Was-
sink. Als masseur-verzorger reist Jan
Poorterman mee, terwijl ook
bondsvoorzitter Gerrit Meulenkamp
van de partij zal zijn. Men vertrekt
donderdagmorgen per bus van de fa.
Bax uit Groenlo via Breda, Gent,
Rouen, Caen naar ST. Malo. Daarna
per boot naar Jersey. Op maandag 13
juli wordt de terugreis aanvaard.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Vakantieveiligheidsmaatregelen
2. Publicaties ingevolge de wet Arob
3. Ter visie legging Structuurschema
Zeehavens (deel a: beleidsvoornemen).

"Vakantieveiligheidsmaatregelen"
Het is weer zover. De vakanties staan
weer voor de deur of zijn voor sommige
reeds begonnen. Gedurende die vakan-
tieperiode bl i j f t uw woning doorgaans
onbeheerd achter. Om zoveel mogelijk
de kans op "ongewenst bezoek" in uw
woning te beperken, kan u een aantal
praktische veiligheidsmaatregelen
nemen, die de moeite meer dan waard
zijn.
De politie is uiteraard ook in de vakan-
tietijd dag en nacht paraat, maar zij kan
niet overal tegelijk zijn.
Heeft u dan ook een taak? Jazeker!!!
Ju is t bij het voorkomen van inbraken
en diefstallen is voorkomen altijd beter
dan genezen. Een beetje meer aandacht,
wat minder nonchelance en u kan een
heleboel narigheid voorkomen, want... .
"Het voorkomen van misdrijven is een
zaak van de politie en U!!!

32 tips vooreen onbezorgde vakantie.
Daarom, haalt u nu even die folder met
vakantietips voor thuis, onderweg en op
uw vakantieadres. Ze zijn te verkrijgen
op alle politiebureau's, postkantoren,

banken, reisbureau's, ANWB en VVV
kantoren, verzekeringsassuradeuren en
bij de gemeentehuizen.
En ... vergeet vooral de achterblijvers
niet. Maak van achterblijvers geen
spoorzoekers. Laat hen weten waar u
verbl i j f t en hoelang u wegblijft. Bij de
NS, PTT instellingen, ANWB en VVV
kantoren alsmede bij de ANVR z i jn
over dit onderwerp brochures verkrijg-
baar. Gebruik ze in uw en hun belang.

Afwezigheidsmelding
Mocht u voor langere tijd afwezig zijn,
dan verdient het aanbeveling de plaatse-
l i j ke politie van uw afwezigheid in ken-
nis te stellen, alsmede wie wij in noodge-
vallen kunnen waarschuwen.

Tenslotte....
Uw politie wenst U een heel goede
vakantie en .... een prettige thuiskomst.
Wet Arob publikaties
De Wet Arbo biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid
officieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het or-
gaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft u
onderstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact

opnemen met afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer T.G.J. Schotsman,
Joostinkweg 6 te Vorden, voor het ver-
groten van het woonhuis aldaar.
2. Aan de firma Woltering, Het Hoge 25
te Vorden, voor het vernieuwen van een
woonhuis aan het Hoge 21.
3. Aan de heer H.J. Broekman, Brin-
kerhof 25 te Vorden, voor het oprichten
van een berging aldaar.
4. Aan de heer H. Elbrink, Burge-
meester Galleestraat 3 te Vorden, voor
het intern veranderen van het woonhuis
aldaar.

Ter visie legging Structuurschema Zee-
havens (deel a: beleidsvoornemen).
Bovengenoemd structuurschema ligt
vanaf heden tot en met 31 december
1981 voor U ter inzage ter secretarie,
afdeling Algemene Zaken c.a. Een info-
blad, waarin de inhoud van het beleids-
voornemen is samengevat, is - zolang de
voorraad strekt-verkrijgbaar ter secreta-
rie. Dit infoblad is echter ook (gratis)
verkrijgbaar via "PKB - Zeehavens,
Postbus 51, 2500 RR 's-Gravenhage"
onder vermelding van: "Zeehavens in
Nederland".

DES Zieuwent kampioen op
eigen toernooi

Heure winnaar in zware klasse, Ei-
bergen eerste in 640 kg klasse.

Ook successen voor Heure in 560
klasse, Bekveld en Eibergen kam-
pioen injeugdklassen

De touwtrekcompetie van gewest Oost
is op één toernooi na beslist. Begunstigd
door fraai zomerweer werd zondag in
Zieuwent, nabij de sporthal De Waarei-
se het zevende bondstoernooi van ge-
west Oost van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond gehouden. Liefst
v i j f t i g ploegen kwamen in aktie. DES-
voorzitter Aloys Spekschoor sprak 's
morgens bij de opening een hartelijk
welkomstwoord.
In de morgenuren kwamen de achttallen
uit de zware klasse (720 kg) en 560
(lichtgewicht) aan bod, evenals de
jeugd. Het Borculose Heure, goed
gecoachd door Emiel Rappard, wist op-
nieuw eerste te worden en liep haar ach-
terstand op algemeen klassementsleider
Eibergen in tot op twee punten. Het be-
slissende duel tussen Eibergen en Heure
werd een Borculose overwinning, maar
in de laatste wedstrijd had men tegen Bi-
sons geen adem meer over, zodat De
Beltrummers wonnen. Twente was ook
niet voor de poes en schaarde zich met
Eibergen op een gedeelte tweede plaats.
De beslissing in de 720 kg klasse zal nu
dus vallen op het achtste en laatste toer-
nooi in Bussloo.
Eindstand 720 kg klasse: 1. Heure, 2.
Eibergen en Twente, 3. Bekveld en
Bisons, 4. Noordijk, 5. Hofboys, 6.
Treklust.
In de 560 kg-klasse was Heure als van-
ouds ongenaakbaar; het versloc/ Ie te-
genstanders met groot machj^Vtoon
en werd niet alleen dagwinnac^plar te-
vens kampioen in het algemeen klasse-
ment.
Eindstand 560 kg klasse: 1. Heure, 2.
Eibergen, 3. Bekveld, 4. EHTC, 5. E-
richem. , ̂ ^
Ook bij de jeugd was het sflmend.
Oosterwij k dat in de ranglijst tweede is,
schoot uit zijn slof en wist leider Bek-
veld te passeren. Het werd eerste met
tien punten, maar zal toch de Hengelose
jeugd uit de A-klasse niet meer van de
tirel af kunnen houden.
Eindstand Jeugdklasse A: 1. Ooster-
wijk, 2. Bathmen, 3. Bisons en Bekveld,
4. Erichem.
In de B-klasse van de jeugd moest Ei-
bergen weliswaar punten inleveren van
winnaar Bekveld, maar de jongens van
Henk Jansen staan na zeven toernooien
nog negen punten voor op het
Hengelose team. Een kampioenschap
zit er dus wel in. Bekveld won het dag-
klassement.

In de middaguren kwamen de 640 kg
klassen aan bod. In de A-klasse lukte
het Eibergen opnieuw om ongeslagen de
finisch te bereiken. Zelfs Bussloo en de
Bisons konden de mannen van Jan
Groot Wassink niet evenaren. Onoffi-
cieel dus een Eibergse titel en een
continuering van de titel voor gewest
Oost en misschien opnieuw de landsti-
tel?

Organisator DES was op haar "eigen
toernooi" niet te verslaan in de B-
klasse. De Zieuwentse ploeg, die vorig
jaar uit de A-klasse degradeerde was zo
goed op dreef, dat men liefst ongeslagen
de eindstreep bereikte. Coach Henk
Ellenkamp leide zijn ploeg met 14
punten naar de eerste plaats en tevens
het kampioenschap. Op slechts twee
punten achterstand eindigde EHTC zeer
succesvol.

Groot was ook de vreugde bij Twente
dat alle tegenstanders in de 640 kg C
over de streep trok. DES was met een
tweede plaats dik tevreden.

Volop spanning was er in de D-klasse.
Ook nu is de eindstand nog onbeslist.
Eibergen werd hier ook gegadigde voor
de titel door als eerste met 13 punten te
eindigden. Wel een tegenvaller voor de
Bussloo-reserves, die zich na het sterke
Oosterwij k l , met een derde plaats
tevreden moesten stellen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

meewerken aan een kerkdienst in de
Hervormde dorpskerk.
Door een verkeersongeluk kon dat toen
helaas niet doorgaan. Ludo (bas) en
Anton (tenor) hopen nu a.s. zondag-
morgen 12 juli enkele liederen te zingen
in de morgen-kerkdienst in de Hervorm-
de kerk.
Zij zingen solo en ook een lied samen.
Iedereen is uiteraard hartelijk welkom.
Na de dienst wordt er koffie geserveerd
in "de Voorde" voor gemeenteleden,
gasten, vakantiegangers.

Openlucht-kerkdienst bij
Kapel de Wildenborch
De interkerkelijke evangelisatie
commissie (Gereformeerd en
Hervormd) houdt een openlucht-kerk-
dienst op a.s. zondagmorgen 12 juli en
wel bij de Kapel de Wildenborch.
Ds. B. Holl, ziekenhuis-predikant te
Doetinchem, hoopt deze dienst te
leiden. Bij minder gunstig weer om
buiten te zitten, wordt de dienst in de
kapel gehouden. Enkele leden van
"Sursum Corda" begeleiden de samen-
zang. Liturgieën worden gestencild en
uitgereikt. We willen er op wijzen, dat
deze buiten-dienst een half uur vroeger
begint dan gewoonlijk de kerkdienst in
de Wildenborch en in Vorden aanvangt.
Na de dienst kunnen de aanwezigen
samen koffiedrinken.

Orgelconcerten in de
Hervormde kerk
Graag geven we nodigend aan u door
de data van de nu nog volgende orgel-
concerten op het Lohman-orgel in de
Vordense dorpskerk: dinsdagavond 21
juli - Dirk Jansz. Zwart, Rotterdam,
maandag 31 augustus - Piet Eilander,
Apeldoorn, samen met Het Vordens
Mannenkoor.
Bij de toreningang is, tegen een vergoe-
ding, het programma verkrijgbaar. Na
de concerten is er koffie in "de
Voorde".

Gasten
De zomer-vakantie-tijd is een tijd van
gasten ontvangen. En ook wel zelf gast
zijn. U blijft echter ook meedoen met de
aktie: Gast aan tafel...?! Dan gaat het
om bestrijding van honger en gebrek;
om blijvende voedselverbetering in
arme derde-wereld-landen.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.B. Bruggeman
en W.G. van Zuilekom

GEHUWD: B. Hulsbos en L.D. Bakker
W. Temmink en H. Nij land
OVERLEDEN: Geen

Ludo en Anton Eykelkamp
zingen in de dorpskerk
Reeds vorig jaar zouden de gebroeders
Ludo en Anton Eykelkamp zingend

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 12 juli 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink, m.m.v. Ludo en Anton Eykel-
kamp, zang.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 jul i 9.30 uur: Openlucht-
kerkdienst, Ev. commissie. Ds. B.
Holl, Doetinchem.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 12 juli 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-1329

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 11 juli en zondag 12 juli dr.

Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 11 juli 12.00 uur tot maandag
13 juli 7.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag
bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 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: dinsdagen
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.



VANAF DONDERDAG 16 JULI A.S.

FORMIDABELE OPRUIMING
MET WEGGEEFPRIJZEN

Dames sandalets n<i vanaf
Voetbedsandalen
Linnen sandalets vanaf
Witte klompen nu slechts.
Kindersandalen ai vanaf

24,-
49,-
19,-
15,-
15,-

KINDERSCHOENEN (Piedro en Renata)
nu met kortingen tot 40%

HERENSCHOENEN waren nog nooit
zo voordelig nuvanat 39,-

Zweedse muilen nu al voor 24,-

WULLINK VOORAAN IN
SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

OPRUIMING
DONDERDAG 16 JULI BEGINT ONZE
OPRUIMING MET ONGEKEND LAGE
PRIJZEN
ZIE ETALAGES!!

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
BURG. GALLEESTR. 26 - TEL. 1421 - VORDEN

infbiivs
• t̂t ^^^ •̂̂ •̂î ^^^^^^V ^^ ^—^^•^^^^^^^

Bttkopener

van 2,15 voor ̂

Autospons -»
[Uisektenspon!

van 3,15 voor-

van 5,15 voor

Wegwerpbekers
pak 50 stuks ___

i van 1,^5 voor-

l Curvet

pak 100 stuks
van 1,15 voor

i *

set 2 tubes
van 2,09 voor -

Soft soap
3 soorten
van 5,75 voor

Unox sma<
bUk340gr-
van 3^ voor.

\everpastei
set a 3 blikJ^ van

van i,*> voor

iGrolschof

samen van a*

geen 36,95 maar

pot 200 gr- va«-

Compteta
grote pot 400 gr.

-

van 1,19 voor

«ik van 0,69 voc
. •_:•>

chocomel

van 6,75 voor.

Kittekat"«
f blik 410 gr.

t vlees, vlees lever of kip
van 1,39

\ voor
A

^ Mispelblom v
i Brandewijn

l liter fles l

' H

Nutrom^1

halfvolle
koffiemelk

0,5 liter

->•*<*.

Sunil
koffer 2 kilo
van 6,95

voor

'%*« ~-~é

\ /
M

x'
/ Gouda's ^

t Glorie slasaus
l nes 0,5 liter

•l•—^«*^l
Corso *

camping margarine
| | blik 500 gr

//l\ van 1,89

HONDA CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

EVERT VELDHUIZEN
de warme bakker uit Spakenburg

ELKE VRIJDAG OP DE MARKT

Nog 4 weken reklame:

alle soorten vers brood p

zeer fijne witte broodjes e stuks

appelbroodjes of spijsbroodjes 10 «oor

1,70

1,50

5,-

TOT ZIENS OP DE MARKT

AndyWftj1 gezinsfles
11 van 2,98

Vanille
inmaak brandewijn
fles l liter

?i

rui
•~**mma*f ^<

*+*—+ +

Manisan
gomballen
zak 250 gr.
van l ,89 voor -

Nuts
pak 3 stuks
van 1,59 voor

Choco bowls
zak 200 gr.
van 2,45 voor

Hellema
hazelnoot, kokos
of pindakoeken
doos van 1,25 voor

Klinkhamer
gemberkoek
van 2,15 voor^

Verkade
knappertjes
van l,82 voor

Nicolet
chocoladehagel
melk of puur, zak
500 gr., van 3,49 voor_

Lux afwas
nes 400 gr.
van 1,79 voor

Angersberger
Blümchen
fles, van 3,25 voor

Frolic hondevoer
groot pak 1500 gr.
van 5,95 voor

Goudse kaas
jong belegen
heel kilo

Jolly Choco-
dessert + room
van 1,95 voor

Remia dex
margarine

geldig van 9/7 t/m 1 1/7

Gevulde
Procureur

van 0,69
voor

J J 100 gr
.̂ * **u* ^^ ^f

Black prince
whisky
fles 0,7 liter-
van 16,45

Henkes
jonge jenever
fles l liter
van 15,95
voor

met Hollandse kaas en
heerlijke ham. 500 gr J

T Bone steak
dunne lende met been
en ossehaas. heerlijk
om te braden of te
barbecuen.500 gr

Sucade of
bieflapjes
500 gr. _

Krentenbollen
zak 6 stuks
deze week

Speklappen
heel kilo

Verse worst
heel kilo

Casinobrood
wit of bruin.
800 gr.

Hamlapjes
heel kilo 10?8

landag

Hamburgers

4 halen,
3 betalen

Verse runderlever
heel kilo

Zure zult
200 gr.

Barbecueworstjes
pak 4 stuks

Salami goud
100 gr.

Gehakt Braadribbetjes
(half om half)
heel kilo

5?° MARKT)
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD l RUSSEN GROENLO - GOOR VOROEN

Reklames geldig van 9/7 - 1 5/7 - 1981



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

LAURA

J.J. Funke
J. Funke-Heesen
Muriël
Jasmijn

5 juli 1981, Het Hoge 54
7251 XZ Vorden

Wij zijn erg blij met de geboorte
van ons dochtertje

BRENDA

en het zusje van Maarten.

Henk en Henny Lubbers

7251 CT Vorden, 5 juli 1981
Het Kerspel 3

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij ter ge-
legenheid van ons 50-jarig hu-
welijksfeest mochten ontvan-
gen, willen wij u hartelijk be-
danken.

D.W. BUUNK
H.A. BUUNK-KORENBLEK

7251 HR Vorden, juli 1981
Almenseweg 2

Voor de vele belangstelling en
medeleven zowel persoonlijk
als schriftelijk, betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve
vader en opa

BEREND HENDRIK LEBBINK

betuigen wij onze welgemeen-
de dank. In het bizonder dr.
Sterringa.

Uit aller naam:
GJ. Lebbink-Versteege

juli 1981
Vorden, Nieuwenhuisweg 1

Voor al Uw belangstelling tij-
dens de ziekte en het overlijden
van mijn man, vader en opa

GERRIT KLEIN LEBBINK

zeggen wij u hartelijk dank.

A. Klein Lebbink-Koerselman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 1981
De Steege 36

Te koop: ooilammeren en
bromfiets (Kreidler).
H.J. Rouwenhorst, Mispel-
kampdijk 9, telefoon 1285

RACEFIETS

Batavus 10 vs. blauw 51 cm
z.g.a.n. Tussen 17-18.30 uur.
Pr. Clauslaan 4, tel. 1625

Te koop: nieuwe aardappe-
len. Parel.
D. Pardijs, Ganzensteeg 3, tel.
6712

Te koop: nieuwe aardappe-
len, Lekkerlander en Parel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

Over negen dagen gaan wij met
VAKANTIE.
Komt u nog even langsvooreen
deskundig advies bij de aan-
schaf van een toer-, sport-,
trim- of racefiets. En voor repa-
raties,
'n Fongers, BARINK

Old Fashion uit de jaren'30 op
basis hedendaags techn. ver-
nuft gebouwd f 553,-
'n Fongers— BARINK

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo, tel. 05735-1411

Te koop: 2e hands motor-
maaiers. 1 jaar garantie.

SMEDERIJ

barendsen
Telefoon 05752-1261

Te koop: ca. 1 ha. gras.
J.A. Berenpas, Mosselseweg 1,
Vorden

Te koop: 4 lichtmetalen
sportvelgen met banden 1 75
x 13 (Ford Escort of Capri) en
losse achter spoiler; stereo-
autoradio met boxen in tun-
nelbak.

T. Overbeek, Hamsveldseweg
4, Vorden, tel. 6744

Blij en dankbaar maken wij U deelgenoot van onze
vreugde bij de geboorte van ons zoontje en broertje

WILLEM HENDRIK-JAN
zijn roepnaam is Willem

Lenie en Henk van Kouswijk
Sylvia
Patricia

7234 SV Wichmond
Ockhorstweg 6 (Post Zutphen)
7juli 1981

Onze hartelijke dank voor de vele bloemen, kaarten, ca-
deaus en felicitaties, die wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen. Mede door uw reacties was het een fijne
dag.

HENK STAPELBROEK
ANNY STAPELBROEK-LOSKAMP

Zelhem, Schooltinkweg 7
juli 1981

Maandag 13 juli hopen wij met onze kinde-
ren en ouders ons zilveren huwelijksfeest te
vieren.

GJ. BOUWMEESTER
H. BOUWMEESTER-TER MULL

Receptie van 3 tot half 5 in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, juli 1981
„'t Voorschotje", Onsteinseweg 9

40 jaar

AJ. BLOEMENDAAL
en

G. BLOEMENDAAL-KNOEF
hopen 1 7 juli a.s. met hun kinderen en klein-
kinderen hun 40-jarig huwelijksfeest te vie-

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 1 7 juli
van 16.00-17.30 uur in Café-Restaurant
„den Elter", Emmerikseweg 1, Zutphen.

7231 BH Warnsveld, juli 1981
Hofweg 24

Heden is onverwacht van ons heengegaan, onze gelief-
de broer en oom

DERK KLEIN BLEUMINK
echtgenoot van B.J. Kuijpers

op de leeftijd van 82 jaar.

Ingersoll (Canada): Fam. G. Smeenk-Klein Bleumink

Hengelo (Gld.): Fam. GJ. Coops-van Neck
B. Coops

Hengelo (Gld.): Fam. G.R. van Neck
W.M. van Neck-Jansen

Hengelo (Gld.), 1 juli 1981

Heden is geheel onverwachts van mij heengegaan mijn
lieve en zorgzame man

DERK KLEIN BLEUMINK
op de leeftijd van 82 jaar.

B.J. Klein Bleumink-Kuijpers

Hengelo (Gld.), 1 juli 1981
Vordenseweg 68

De begrafenis heeft op maandag 6 juli inmiddels plaats
gehad op de Algemene Begraaf plaatste Hengelo (Gld.).

Na een korte maar liefdevolle verpleging op „Het Enze-
rinck", is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

GARRITDINAHENDRIKA
GOTINK-MEULENBRUGGE

weduwe van E.J. Gotink

op de leeftijd van 87 jaar.
Vorden: Fam. J. Ruiterkamp-Gotink

G. Ruiterkamp

Vorden: Fam. H.E. Gotink
G.H. Gotink-Wenneker

Hengelo (Gld.): Fam. E.J. Gotink
H.J. Gotink-Wenneker

klein- en achterkleinkinderen
7251 KS Vorden, 3 juli 1981
Giezenkampweg 2

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum aan Het Jeb-
bink 4 te Vorden, waar men op woensdag 8 juli tussen
20.00 en 21.00 uur afscheid van haar kan nemen.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 9 juli om
13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden, waar-
na de teraardebestelling plaats vindt op de Algemene
Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur, waarbij u wordt
uitgenodigd.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegenheid
tot condoleren in zaal Schoenaker te Kranenburg.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.OOtot 12.00 uuren van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen van 18.00 tot
21.00 uur in het Dorpscentrum een verzoek met bijla-
gen van:

1. de heer M.J. Lebbink, Vosheuvelweg 2, 7251 NC
Vorden om een vergunning ingevolge de Hinderwet
tot het oprichten, in werking brert^''<n en in werking
houden van een bewaarplaats voor mest, als gevolg
van de uitoefening van een veehouderij op het per-
ceel plaatselijk bekend als Vosheuvelweg 2 te Vor-
den, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F,
nummer 2373, datum verzoek 1 7 juni 1 981 ;

2. de Gebr. G. en H.J. Antink, Maalderinkweg 1, 7251
NT Vorden om een vergunning ingevolge de Hinder-
wet tot het oprichten, in werking brengen en in wer-
king houden van een bewaarplaats voor mest, als
gevolg van de uitoefening van een veehouderij op
het perceel plaatselijk bekend als Maalderinkweg 1
te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie F, nummer 2270, datum verzoek 18 juni
1981.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn
de door ons opgestelde ontwerp-vergunningen tegelij-
kertijd met de verzoeken om vergunning ter inzage ge-
legd.
De strekking van het ontwerp van beide beschikkingen
is de vergunningen te verlenen onder de gebruikelijke
voor dat soort inrichtingen geldende standaardvoor-
waarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder
van ernstige aard.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of ontwerpbeschikkingen kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van
deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 2 augustus 1981.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 9 juli 1981.

rgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
n,

de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

»or nadere inlichtingen: 05752-2323, toestelnummer
(Gemeentehuis Vorden)

De heer Slagman is met
vakantie van 9 juii tot 21 juii

Mocht u tijdens deze periode geen gehoor krij-
gen op ons nummer 1511, dan kunt u bellen:
de heer Esselink, telefoon 05430-5188

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN en ESSELINK B.V.
Het Hoge 35 - Vorden - Telefoon 05752-1 511

Peuterspeelzaal „Ot en Sien"
HET JEBBINK 1 3 - VORDEN

leeftijd 21/2-4 jaar

Opgaven vanaf 2 jaar bij:
Mevrouw A. Krooi, De Bongerd 36, telefoon 2397

Heeft u een nat of een lek schoorsteen-
kanaal?
Laat dan een R.V.S.-voering aanbrengen.

Ook voor schoorsteenvegen en al uw klussen i
in en om uw huis o.a.
openhaarden — tegelwerk en plavuizen leggen.

SCHOORSTEENREPARATIEBEDRIJF

ECKHARDT Vorden, 05752-2777

„ie Herberg"
VORDEN

Kaartjes voor 23 juli, „Veronica's drive-in show"
en voor 25 juli, zaal- en openluchtfestijn

met o.a. „Jan en Zwaan"
zijn vanaf heden verkrijgbaar.

(zie advertentie volgende week in dit blad)

TE KOOP: verschillende soor-
ten jonge krielkippen en
koolplanten, selderie en pe-
terselie.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498

DeWare
fietser
*lt stevig door

trapt vederlicht

K'es dus een
GAZELLE

B'i'-
Fa SLOTBOOM

e/0 G/d
'e'efoon-

05753-7278

3Ri 51 -VI 5

PORTABLE KLEUREN T.V.
37 cm inline-beeldbuis
aansluiting externe antenne

f 799,-H

'n begrip voor goede service!

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

X Wij gaan verbouwen
v vanaf maandag 13 juli

zal onze supermarkt
we9ens verbouwing gesloten zijn

Nu 15% korting
(Behalve rookartikelen)

op al onze artikelen
tot en met zaterdag

Na de verbouwing een grandioze

H*E*R*O*P*E*IM*I*I\I*G

l
\Ufl

^ ̂ L ̂ ^^^"^^ *

NIEUWSTAD 5, VORDEN

SKOTEEK
HENGELOSE KERMIS
ZATERDAG 11 JULI

TAKE IT EASY
ZONDAG 12 JULI

NEW FOUR
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461



RUNDLEDEREN
POEF
0 60 cm

mag U meenemen
voor de éénmalige
spotprijs van:

99,-
(diverse kleuren)

BANKSTEL 3-1 -1
zwaar massief eiken met een prima vormgeving,
met losse, rundlederen zit
en rugkussens en gestof-
feerde armleggers

STUNTPRIJS: 2995,-

WANDMEUBEL
met massief eiken padden, TV ruimte, verlichting
en veel bergruimte ^^
1 ,83 m breed, 1 ,86 hoog,
55 diep van: 2265,-

STUNTPRIJS (beperkte voorraad) 1795-

LEDIKANT 90/200

Dat lijkt in deze tijd van prijs-
verhogingen een bekend geluid.
Maar, onze prijzen springen er uit
omdat ze zo superlaag zijn!
En dat is natuurlijk wél even wat
ander?. Kijkt U maar.

IN VOLLE
GLORIE
Ons duidelijk bewust van
de uiterlijke en technische
kwaliteiten bevelen wij u
dit trotse massief eiken
bankstel met losse zit- en
rugkussens van harte aan.
Bekleed met een fraaie
bloemstof.

1690,-
Daarbij hoort zo'n
formidabele, massief eiken
salontafel; achtkantig model
van 100 cm o en 4,5 cm
dik blad.

530,-
De woonsfeer wordt nog
aanzienlijk versterkt met
deze gezellige wandkast
met massief eiken front.
Afmeting 140 x 145 cm.

1195,-

U VINDT UW DRAAI
met deze magnifieke
draaifauteuil in massief
eiken met losse lederen
zit- en rugkussens van
een klasse waaraan
wij zwaar tillen.

895,-
geheel massief grenen incl. bodem nu 1 98, —

schuifdeurkast ^fchoog 92 breed 169,-
schrijfbureau PA^FTPRIJS 98,-

EETHOEK eiken, bestaande uit 4 zadelzitstoelen

+ tafel 130 x 85 KOMPLEET SLECHTS 895,-

POLYETHER MATRASSEN
1 persoons, S.G. 25, 2 zijden
geborduurd, 1 1 cm dik

1 persoons, S.G. 35, 2 zijden
geborduurd, 13 cm dik
2 persoons 1 40/200 f 239,50 etc. etc

"I
l

MANOU HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zitS, een robuust model met voorgevormde
zit en rugkussens met bloem-,
stof velours van 3198,-

STUNTPRIJS:
f 1000,- voordeel

, 11IV/WI 11IV l V W» Mw Wl 11IW

2198,-
ELEMEN i cNWAND
2,70 m breed, bali-bruin essen, met bar, vitrine,
TV-ruimte en verlichting
van: 2275,-

STUIMTPRIJS (éénmalig) 1695,-

MIMISET 3 delig massief eiken 1 39,

LEKTUURBAK massief eiken 1 69,

BOEKENKAST eiken 1,84 m. hoog 275,

SALONTAFEL 8 kant met plavuizen 295,

FAUTEUILS massief eiken vanaf 299,

onze bekende
COUPONNEN TAPIJT
kortingen tot 70% (zie etalage)

AANBIEDINGEN VAN
DE VOLLE ROL VANAF 49,- P.M.

KLASSIEK BANKSTEL
3~1 -l , armleggers -l- rugpand, effen velours zit
en rugkussens bekleed met een prachtige bloemstof
prima zitkomfort
van. 3298,-

STUNTPRIJS (éénmalig): 2775,-

SLAAPKAMER 140/200
GEHEEL MASSIEF EIKEN
bestaande uit:
ledikant 140x200
en 2 nachtkastjes
met klep STUNTPRIJS 1198.-

WOLLEN DEKENS (ZAALBERG)
1 persoons, 1 50 x 220 i
2 persoons, 190 x 240

DRALON DEKENS (zware kwaliteit)
1 persoons, 1 50 x 220 52,50
2 persoons, 190 x 240 75,-

98.-
129.-

SYNTHETISCH DEKBED _^ „
1 PERSOONS 140/200 VANAF 49,75

DONZEN DEKBEDDEN 65/35
1 PERS. 140/200 255,- 2 PERS. 200/200 310,-

VEREN KUSSENS (ISOOgr.vulling)

per stuk 19,95 2 voor 29,95

stuntprijzen op onze textiel en mode afdeling
Dames japonnen
Dames rokken
Dames blouses

vanaf

vanaf

vanaf

29.
15,
10,

Heren pantalons î ka 39,-
Heren overhemden k/m 12,50

Heren T-shirts 10,-

Dames T-shirts dlv

Sweaters
Dames pantalons

750
• t

19-
39,-

Heren overhemden
IQ 95

per stuk l «7f

„Stapp" sokken
2 stuks

on
«J«Jr*

1 0,

zware kwaliteit
Spijkerbroeken

zware wae »

Sweatshirts 19,95

Restant ribbroeken 1 9,-

Heren pyama's
Dames pyama's
Kinder pyama's

275o
25-
16-

Kinderbroeken vanaf 15,
bedrukt 5,'

KINDER SWEATERS EN
SWEATSHIRTS 5,

Kinder shorts
Kleuter overall
Kinderkousjes

35-
3.-

„DENIM" kinderondergoed 1 n
2 stuks l Uf~

„DENIM" kleuterondergoed -i 50

MEISJES SLIPS

2 stuks

3 stuks

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN - TEL 05752-1514

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING IS MOGELIJK
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN
VAKMENSEN

Dames bikini's HALVE PRIJS
Kinder bikini's HALVE PRIJS
Zwemslips HALVE PRIJS

Pastunette B-H's 6,95

Dames slips 2 s,UkS 7,50

TEN CATE nachthemden 15,-

Baddoeken 2 s.̂  14,-
Theedoeken 2s,uks 9,-
Dekbedovertrekken ,^ 29,95

DE OPRUIMING BEGINT
DONDERDAG 16 JULI A.S.
NOG MEER OPRUIMINGSKOOPJES
VINDT U IN DE ETALAGES
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"Alsof je een klap
op je kop krijgt"
"Hel is als of je een klap op je kop krijgt", zo verzucht de heer J.H.W. van Burk,
voorzitter van de Stichting Sociaal Kultureel Werk te Vorden. De heer van Burk
sprak deze woorden naar aanleiding van het feit dat de gemeenteraad van Vorden
voorlopig nog geen geld wil uittrekken voor een sociaal kultureel werker.
"Als je nu weet, zo gaat hij verder, dat het jeugdwerk in Vorden jarenlang
stiefmoederlijk werd bedeeld. Dat bijvoorbeeld de jeugdsocieteit op zolders en in
bedompte ruimtes de oudere jeugd moest opvangen. Pas een paar jaar geleden
kwam bij het dorpscentrum het fel begeerde eigen home gereed.

Sindsdien dienden zich nieuwe proble-
men aan, zoals overmatig drankgebruik
van sommigen, vandalisme en helaas af
en toe vechtparti jen. Ook wel veroor-
zaakt door niet-Vordenaren. Wat
daaraan te doen? Op die vraag valt geen
duidel i jk antwoord te geven, maar be-
roepskrachten x.oeken, en wikken soms
wegen", aldus van Burk.
"Voor de jongere jeugd valt het steeds
moeilijker om goede programma's op te
zet ten. Daarvoor heb je enthousiaste en
goed toegeruste vrijwill igers nodig. Dat
enthousiasme is in ruime mate
aanwezig, maar boeiende programma's
maken gaat niet vanzelf. Dat vraagt om
advies en training door een vakman of
vakvrouw", zo meent van Burk.
"Het leek allemaal zo mooi1'
"Het leek allemaal zo mooi", zo zegt
van Burk verder. "In overleg met de
gemeente werd in 1980 onze St icht ing
opgericht. In december 1980 besliste de
gemeenteraad dat in '81 ƒ 30.000,- voor
een halve kracht (salaris plus sociale
lasten plus burokosten) ter beschikking
zou worden gesteld. Ons bestuur
maakte in maart een plan voor een ver-
antwoorde besteding van dat geld en
vroeg om garanties voor volgende jaren.
En toen begon het gedonder. N a t u u r l i j k
is er minder geld beschikbaar maar wat
weegt nou het zwaarste? Die beslissing
hebben de politici (weer) voor zich ui t -
geschoven", aldus van Burk.
De Par t i j van de Arbeid had best gelijk
toen zij vorige week hun "nee" tegen
het voorstel van wethouder Lichtenberg

onder meer toelichtte met de op-
merking, dat die voorgestelde 15.000
gulden niet meer dan een noodverband
kon zijn. Maar als zij naar de wethouder
had geluisterd en bij de jeugdorganisa-
ties had geïnformeerd had zij kunnen
weten dat zo'n noodverband nu ook
echt nodig is. Ik begrijp het echt niet",
/o /egt van Burk.

Wij gaan door
"Wij gaan door", zo zegt van Burk
vastbesloten. Ja wethouder
Lichtenberg had gelijk, het seizoen
'81-'82 is verloren als pas eind
oktober de beslissingen over
investeringen worden genomen.
Maar in het najaar zullen wij de
politieke partijen dwingen om kleur
te bekennen. Tenslotte z i jn er
volgend jaar mei weer gemeente-
raadsverkiezingen", zo zegt van
Burk .
Tenslotte merkt hij nog op dat de
hardwerkende groep vri jwil l igers
van alle jeugdorganisaties die bezig
is met de voorbereiding van de
kinder-vakantieaktivi tei ten op 26,
27 en 28 augustus in ieder geval wil
laten zien, dat er ondanks geldge-
brek (de kosten daarvan moeten
ook bijelkaar "geschooierd"
worden) aktieve mensen zijn, die de
handen uit de mouwen willen steken
voor de jeugd. "Want vergeet niet
dat er nog heel wat zijn die zelden
of nooit met vakantie gaan", zo
besluit van Burk.

"De Snoekbaars"
Aan de derde onderlinge wedstrijd van
"De Snoekbaars" namen 30 leden deel.
De wedstrijd werd gehouden in de Ber-
kel. De totale vangst bedroeg 43 stuks
met een totale lengte van 796 cm. De

eerste prijs werd gewonnen door E.
Wentink, 91 cm; 2. J. Besselink, 83 cm;
3. Rene Golstein 73 cm; 4. H. Golstein,
73 cm; 5. A. Jansen, 62 cm.
De volgende onderlinge wedstrijd is op
15 jul i . De jaarlijkse Yssel-wedstrijd op
8 ju l i .

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Jonge, jonge wat boffen ze venaovund in 'n Wildenborch. De hele wekke
slech weer ewes en juus vandage, now ze un kampvuurdiens bi'j 't kasteel
woll'n holl'n, was 't mooi dreuge en wel zo warm da'j ok nog 's effen
buuten konn'n zitt 'n. Jehan Posterman had venaovund net zo lief un
endjen gaon fietsen met de vrouw maor 't wark wat enow dei mos ok
gebeurn. Zukke dinge ha'j d'r bi'j a'j lid wazzen van de vri'jwillugge
brandweer. En eerluk ezeg kon e 't ok bes effen anbrengen: d'r op toozien
dat 't kampvuur neet uut de hand leep. Daor gebeurn jao toch nooit wat
met. Maor 't was now eenmaol veurschrift en dan wodd'n zee d'r bi ' j
ehaald. Veur zukke dinge (en ok wel andere zaken) was now eenmaol de
brandweer.
Ankommende wekke hadd'n ze trouwens ok nog un mooi klusjen in 't
veuruutzich: Bi'j de supermark an 'n Ni'jstad mossen ze un groot zeil an
deveurkante van 't huus van Jan Bi'jenraod spann'n. Den hef nameluk
zo'n las van de vlaggen die daor tegenoaver um wappert. Daor wod e
schienbaor zenuwzieke van en dat kö'j jao neet hemm'n. At 't helpt, dat
zeil an de veurkante, dan wilt ze 't hele huus nog 'n keer in 't zeil doen en
dan van je een, twee, drie enz. i'j wet wel.
Maor da's allemaole nog tookoms, eers mot e 't kampvuur uutspuit 'n. Zo
dreumen Jehan 't terrein op waor de erediens eholl'n zol wodd'n.

Hee had zien brandweerwagen makkeluk bi'j de ingang konn'n laot'n
staon maor hee wol eers 't terrein iets verkenn'n. Met volle bravour toern
e rond. Tot veur de preakstoel of wat daorveur deur mos gaon. Too wol 't
inens neet meer zo goed, net of e vaste kwam te zitt'n. Eers maor 's iets
achteruut en dan weer vlot nao veur'n. Maor dat ha'j edreumd. De reaje
huul 'n as 'n drievetol in 't ronde zonder dat Jehan 'n centimeter veuruut
kwam.
't Volk dat in 't merendeel al anwezug was umme de diens bi'j te woon'n
kon nogal lachen umme 't hele geval en ok 'n domeneer, die hier, gezien
zien andere aktiviteiten bi ' j 't kasteel, un thuuswedstrijd spöl'n kon d'r
nog wel umme greuln. Maor toch neet lange want toen kreeg ok hee in de
gaten dat Jehan d'r nog zo neet weer uut was. En zo maor beginnen was
ok gin kiek op want, dan preak'n e tegen de ziedkante van de auto en daor
wazzen de luu neet veur ekomm'n.

Gelukkug wilt ze mekare in 'n Wildenborch altied wel zovölle meugeluk
helpen en 't duurn dan ok neet lange of een van de jonges van Ni'jendiek
was t'r met 'n trekker umme de brandweerwagen weer los te t rekk'n. Met
volle matteln en gemier kreeg'n ze dat op 't leste wel veur mekare, maor
too was 't onderhand al wel negen uur veur ze met de diens konn'n
beginn'n.
Jehan zal d'r 't neudugge wel van eleerd hemm'n, maor jao, wat um
oaverkwam dat kan iederene passern, umme precies te wett'n waor 't nat
en dreuge is volt neet met, ok neet bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Letste ni'js
D'n groot'n baas van de brandweer had ziene jonges afgelopen dins-
dagaovend mooi an 't wark. Bi'j zien febriek op 't Industrieterrein hatte
'n hoop pruttel anestokken en groot alarm eslagen.
Zo'n tien minuten later wazzen ze d'r al met een groten tankwagen. Een
paar olde auto's wazzen anpassant ok anestokken en wieren in ene
meuj'te ok eblust met 't water uut d'n tankwagen.
Toen hè verordeneerde 't grote vuur met "open water" te blussen,
snapp'n de kiekers d'r neet volle meer van en ze wachten af wat dat wal
zol weazen.
De jonges van de brandweer wisten gelukkig wal wat ze d'r met an
mossen. D'r werden slangen onder de spoorbane elegd en 't "open water"
werd argens anders vandan ehaald. Dat was nog es wat anders en de leu
kekken zich de ogen uut. Zo kö'j toch nog 'n hoop leern.

Vordense jeugd
tenniskampioenschappen weer
van start

De kampioenschappen voor de jeugd
van de Vordense tennisvereniging
V.T.P. zijn weer van start gegaan. An-
ders dan de laatste jaren worden deze
wedstrijden reeds vroeg in het jaar ge-
speeld in verband met de vakantiesprei-
ding, waardoor de tijd na de vakantie zo
kort werd, dat het niet mogelijk is voor
de organisatoren de kampioenschappen
voor de jeugd en senioren na de vakan-
tie te verspelen.
In totaal staan ruim 100 wedstr i jden op
het programma. De jeugd is ingedeeld
naar sterkte en leeftijd zodat iedereen
zoveel mogelijk gelijkwaardige
tegenstanders mag verwachten.
De eerste kampioenen zijn al uit de bus
gekomen. Bij de jongens B won Jacco
Venhuis onverwacht toch nog vrij een-
voudig van Mark Breunis in twee sets (6-
2, 6-1). In het dubbel kwamen deze bei-
de enkel-finalisten samen uit tegen
Mark Karmiggelt en Ronald Besseling.
Hier bleek dat het surplus aan techniek
uiteindelijk toch de doorslag gaf. Mark
Karmiggelt en Ronald Besseling konden
slechts één game naar zich toe halen.
De verrassing van de dag was de'winst
van Reind Jan Westerveld en Rens van
Houte tegen het gerenommeerde
jongens dubbel Peter Tuin en Bob van
Goethem. Bob en Peter wisten de eerste
set nog met een tie-break te winnen
maar de tweede en derde set wonnen
Rens en Reintjan (7-6, 6-4).
De spanning zit er dus volop in en aan-
staande zaterdag en zondag belooft het
weer een enerverend tennis-weekend te
worden.

Ruim 500 deelnemers
zwemvierdaagse
Onder wel zeer ideale weersomstandig-
heden ging dinsdagavond de zwemvier-
daagse van start. Ruim 500 deelnemers
doken te water om resp. 250 meter of
500 meter af te leggen. Aangezien de
slotdag op zaterdag is gepland bestaat
de mogelijkheid om ook nog woensdag-
avond van start te gaan. Rond deze
zwemvierdaagse hebben de organisato-
ren tal va^fcpven aktiviteiten georgani-
seerd. ^^
Zo gaf Judokwai Vorden dinsdagavond
een judodemonstratie terwij l ook de
liefhebbers van karate aan hun trekken
konden komen. Woensdagmiddag is er
voor de ̂ fcd een reuze luchtmatras.
Donderdagavond treedt de kunstzwem-
ploeg "Sea-Horses" uit Deventer op.
Vrijdagavond is er een demonstratie van
een modelbouwclub. Zaterdag wordt
het zwemmend gedeelte besloten,
waarna er een demonstratie volgt van
leden van een duikclub. Zaterdagavond
vindt de uitreiking van de medailles
plaats. Tevens de trekking van de
deelnemerskaarten, terwijl ook de
prijzen van de kleurwedstrijd uitgereikt

zullen worden. Op het bad "Disco
Valentino" met bovendien bingo. Op
het terras bovendien een gezellige barbe-
cue.

Touwtrekkampioenschap van
Vorden
De touwtrekvereniging Vorden zal op
woensdagavond 22 juli een groot
toernooi organiseren met als inzet het
Kampioenschap Touwtrekken van
Vorden. De wedstrijden worden gehou-
den bij het clubhuis van de vereniging
aan de Ruurloseweg op het Medler. Er
kunnen buurten, verenigingen,
bedrijven uit Vorden aan deelnemen.
Het worden zesmans-teams, terwijl voor
elk team een wisselspeler is toegestaan.
Tot nu toe hebben reeds negen teams
zich opgegeven onder meer café Schoen-
aker, Kranenburg; Ten Have Machines;
Brinkerhof; Linde; VAMC Graafschap-
rijders enz.
De winnaar komt in het bezit van een
fraaie wisselbeker, beschikbaar gesteld
door het bestuur van de TTV Vorden.
Ook voor de andere deelnemers zijn
mooie prijzen weggelegd.

KNIPTITJ
'n Filmpje inleggen?
Daar is niets aan!
Vraag 't maar aan uw
fotohandelaar.

KNIPTIP
Een vergroting: da's
een foto op z'n mooist!
Uw fotohandelaar
kan u er alles
over vertellen.

KNIPTIP
Negatieven bewaren
gaat 't best in zo'n los-
bladig negatief-album.
U kunt er vele honder-
den negatieven
overzichtelijk in
opbergen.

Goede vangst Vordense politie
De Vordense politie wist zaterdag een Roemeens echtpaar te arresteren, dat ver-
dact werd van een wissel-truc met Oostduiste 100 mark biljetten.

een winkelier op de Kranenburg zag dat
de biljetten geen West-Duitse marken
waren maar Oost-Duitse marken. Het
echtpaar nam toen de benen. 100 West-
Duitse marken zijn ƒ 112,- waard doch
Oost-Duitse marken maar ƒ 24,-.

De politie werd gewaarschuwd. In
Warnsveld werd het echtpaar aangehou-
den.

Dat het een goede vangst was bleek al
gauw. In de kofferruimte lag een hoop
geld, en allemaal kleine aankopen. Aan
de plastic draagtassen kon men zien, dat
ze al in diverse plaatsen waren geweest
o.a Winterswijk, Groenlo, Vorden,
Zutphen, Eindhoven, Almaar, Assen,
Texel.
Een goede vangst dus voor de Vordense
politie.

L.R. en P.C. De Graafschap
Zaterdag en zondag was er concours te
Gorssel, georganiseerd door de rijver-
eniging "Semper Fidelis". Bij de paar-
den kreeg "De Graafschap" een beker
als prijs voor de beste presentatie tijdens
de parade. Daarnaast werd Jannie Jeb-
bink met Mr. Ed 3e in de B-dressuur en
eindigde Ina Arfman met Prisca als 7e
in het L-springen.
Bij de pony's werd Karo van de Hoek
met De Valks Windo eerste in de B-dres-
suur. Ina Sloetjes met Helenius was vijf-
de in de L-dressuur, terwijl Evelien Rui-
tenberg haar 10e winstpunt in de L-dres-
suur haalde en daardoor promoveerde
naar de klasse M-dressuur.

"De Graafschaprijders"
De vierde onderlinge clubwedstrijd van
de Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" is in de A-klasse gewon-
nen door T. Harmsen, 2. J. Klein Brin-
ke.
B-klasse 125 cc: 1. B. Sloot, 2. H.
Bouwhuis, 3. H. Rouwenhorst, 4. H.
Havenaar.
B-klasse overige rijders: 1. Th. Pragt, 2.
G. Wentink, 3. G. Hoftijzer, 4. H.
Groot Nulend, 5. H. Nab.
Jeugdrijders: 1. Erik Bulten, 2. Marcel
Bulten, 3. Erik van Ark, 4. Rob Groot
TjooHink, 5. Adri van Ark.

Donderdag 9 juli
Boerenbruiloft
In het kader van het VVV zomerpro-
gramma wordt er donderdagavond 9
juli weer de traditionele boerenbruiloft
gehouden, welke georganiseerd wordt
door de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" met medewerking van de
boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers".
De bruidegom vertrek met zijn ouders
vanaf de Stationsweg 6. Vervolgens gaat
men per kleedwagen en laudauer naar
de Komvonderlaan 6 waar de bruid met
haar ouders wordt opgehaald. Vooraf-
gegaan door de brulfteneugers gaat de
stoet naar het oude Gemeentehuis
(dorpscentrum) waar in de oude
trouwzaal het huwelijk zal worden vol-
trokken tussen Marinus van Enzerink
en Frida van de Peppelbrugge. Na de
huwelijksvoltrekking gaat het bruis-
paar, boerendansers en boerenkapel
naar de boerderij het Schimmel waar het
feest op de prachtig versierde deel zal
v orden voortgezet.

Geslaagd voor het
Praktijkdiploma
Machineschrijven te Zwolle
Jacolien Prins en Ellen Kerkwijk beiden
te Ruurlo.
Bovengenoemde kandidaten werden
opgeleid door Mw. Van Haren te
Ruurlo.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redaktie.

De aanwezige leden van het "Sociaal café" d.d. 2 juli 1981 waarin degene
die in Vorden hulpverlenend en dienstverlenend werkzaam zijn elke eerste
donderdag van de maand in het Dorpscentrum een uurtje samenkomen en
elkaar ontmoeten op het einde van de namidag, spreken bij deze hun
verdrietige teleurstelling uit (naar aanleiding van de Gemeenteraadsverga-
dering d.d. 30 jun i j . l .) over het feit dat er in onze gemeente Vorden nog
steeds geen SOCIAAL KULTUREEL WERKER/STER is benoemd.
Te lang reeds heeft de Vordense jeugd moeten wachten.
En niet alleen de jeugd.

Namens de aanwezige leden van het "Sociaal café" opgesteld en getekend
door: J.A. van Zeelst, pastoor te Vorden-Kranenburg; J.C. Krajenbrink,
predikant te Vorden.

RESULTAAT VLC DE
GRAAFSCHAP POSITIEF
Omzet ruim 81 miljoen

Door de Verenigde Landbouw-Coöperaties De Graafschap B.A. Ruurlo is giste-
ren avond een goed bezochte jaarvergadering gehouden in zaal Schoenaker op de
Kranenburg te Vorden. Bestuur en directie van de VLC De Graafschap, waarin sa-
mengaan de ( I A 's uit Vorden, Linde, Ruurlo, Hengelo G en Zelhem, gaven ope-
ning van zaken betreffende het boekjaar 1980. De coöperatieve vereniging behaal-
de een omzet van ruim f. 81 miljoen (vorig jaar f. 61 miljoen). Deze forse omzet-
vermeerdering is voor een deel toe te schrijven aan de fusie met de Zelhemse land-
bouwcoöperatie.

De resultatenrekening vermeldde een
netto resultaat van f. 807.000,-. Uit het
jaarverslag kwam naar voren dat in to-
taal aan jaarkorting f. 241.000,- contact
aan de leden is uitbetaald. Op voorstel
van het bestuur zal van het overschot
f. 330.000,- zijnde een half procent over
de afname van voerartikelen, kunst-
meststoffen, vaste brandstoffen, zaai-
zaad, pootgoed en diverse artikelen
worden bijgeschreven op de ledenschuld
rekening. Het overige wordt toegevoegd
aan het reservefonds. Het totaal van de
gemiddelde jaarkorting en bijschrijving
vertegenwoordigt een bedrag van f. 4,85
per ton mengvoer.
De voorzitter de heer G.J. Pelgrum,
toonde tijdens de algemen beschouwing
over het achterliggende jaar zijn be-
zorgdheid over velerlei ontwikkelingen
en de gevolgen daarvan voor de agrari-
sche sector. Tegen de achtergrond van
met name de economische teruggang
achtte hij het behaalde bedrijfsresultaat
redelijk. In zijn toespraak tot de twee
nieuwe bestuursleden, de heren
G.L. Klein Winkel en G.J. Smeitink uit
Hengelo Gld, zei hij dat de vele veran-
deringen het besturen van een organisa-
tie niet gemakkelijker maakt. "Men
moet tegenwoordig alert reageren op
toekomstige ontwikkelingen", aldus de
voorzitter. Beide genoemde nieuwe
bestuursleden werden gekozen in de va-

catures van de aftredende bestuursleden
J.B. Hiddink, Hengelo G en
E.J. Hukker, Vorden.

VERWACHTINGEN

De omzetontwikkelingen in mengvoe-
ders zijn de eerste perioden van het lo-
pende boekjaar (per half juni) circa 3%
lager dan in de vergelijkbare periode
van 1980. Deze daling wordt voorname-
lijk toegeschreven aan een spaarzamer
gebruik van krachtvoeders voor rund-
vee.
De directie verwacht dat de voortduren-
de prijsstijging van mengvoeders onge-
veer zijn hoogste punt heeft bereikt en
binnen afzienbare tijd zal gaan dalen.
Deze visie is gebaseerd op gunstige be-
richten inzake de opbrengstverwachtin-
gen van onder andere soya en de ver-
wachte waarde-ontwikkeling van de
Amerikaanse dollar in de loop van dit
jaar.
De prijzen van met name stikstof-
meststoffen zullen daarentegen deze
herfst 10 a 15% duurder worden. Deze
ontwikkeling is een gevolg van de door-
berekening van de gestegen energieprij-
zen,aldus verklaarde de directie op de
jaarvegadering.
De avond werd besloten met de verto-
ning van de coöperatie-film "In de
maalstroom van het mengvoer".

Zwemvijfkamp

De Vordense zwemclub organiseerde
een zwemvijfkamp waaraan vijf teams
meededen. In totaal werd er door de 103
deelnemers 20 afstanden gezwommen.
Groenlo kwam tot 10 gouden, 2 zilveren
en 2 bronzen medailles. He-Key
Hengelo: 2 gouden, 2 zilveren en 3
bronzen; Zelhem: l goud, 2 zilveren en
6 bronzen; Brummen 4 gouden, 8 zilve-
ren en 5 bronzen. Vorden: 3 gouden, 6
zilveren en 4 bronzen medailles.

Ophaalaktie Pretty Markt
geslaagd
Afgelopen zaterdag waren een aantal le-
den van de zwem- en polovereniging
Vorden '64 druk in de weer om spul-
letjes op te halen voor de Pretty Markt
van 18 juli.
Vele artikelen, zoals meubels- servies-
goed- kinderspeelgoed - boeken etc.
werden meegegeven.
Hierdoor kon reeds een goede basis ge-
legd worden voor het slagen van de
Pretty Markt.
Zaterdag a.s. gaat men nogmaals rond
maar dan in het molenplan, plan zuin,
Brinkerhof, Hoetinkhof. Ook hier ver-
wacht men een royaal aanbod van Uw
overtollige spulletjes.
Voor diegenen die vorige week de
ophaalauto's gemist hebben, kunnen nu
nog bellen (Tel. 2024), zodat men zater-
dag a.s. alsnog de spulletjes kwijt kan.

Open Huis
Het dierentehuis ,,de Bronsbergen" te
Warnsveld/Zutphen houdt op vrijdag
10 juli en zaterdag 11 juli open huis.
Er zullen allerlei kraampjes, een grab-
belton en een koffiestand aanwezig zijn.
De opbrengst van deze dagen zal
besteed worden aan de bouw van een
katten-buitenverblijf. Tevens kan infor-
matie worden verkregen over het dieren-
tehuis en de Ned. Vereniging tot Be-
scherming van Dieren.
Van de opbrengst van een open-huis
vorig jaar is al één buiten verblijf gerea-
liseerd.
Op uw komst wordt gerekend!
Zie advertentie elders in dit blad.

Avondwandeling op het
Medler
Voorafgaande aan het traditionele
Volks- en Oranjefeest op het Medlertol
te Vorden wordt elk jaar een
avondwandeling gehouden. Door de
feestcommissieleden de heren Henk
Kasteel en Henk Tyink is een fraaie
wandelroute uitgezet in de omgeving
van het Medler. De wandeling wordt
gehouden op zaterdag 11 juli . Ook het
puzzel-element ontbreekt niet. De start
is bij café Eykelkamp aan de Ruurlose-
weg op het Medler, waar ook de finish
is. Aan deze avondwandeling kan uiter-
aard iedereen deelnemen. Zie adverten-
tie elders in dit blad.

Onderlinge Waarborgmij.
Vorden W.A. zeer
tevreden over
resultaat 1980
In de op 30 juni 1981 gehouden Algeme-
ne Vergadering heeft het bestuur verslag
uitgebracht over het boekjaar 1980. De
premies voor de brandverzekering
stegen met 14% en de stormpremies met
12%, zodat het totale premieinkomen
nu de kwartmiljoen heeft overgeschre-
den.
Door het geringe aantal schaden en
de hoge rentestand nam het nettoresul-
taat toe met ƒ 32.000,- tot ƒ 78.000,-.
Onvoorziene omstandigheden voorbe-
houden verwacht het bestuur voor
1981 een verdere toename van de winst
en premieinkomen.
In de loop van 1980 werd het nieuwe
Kantoor te Warnsveld in gebruik geno-
men, zodat vandaar uit alle service ver-
leend kan worden.
Het bestuur prijst zich gelukkig, dat
enkele jaren geleden het besluit geno-
men werd om de totale administratie te
laten verzorgen door het Assurantie-
bureau v.d. GMvL.
Tijdens de vergadering werd afscheid
genomen van de heer D. Pelgrum, welke
zich ruim 23 jaar met veel
deskundigheid van de onderlinge heeft
ingezet. In zijn plaats is gekomen de
heer H.E. Smallegoor.



grote seizoenopruiming
bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 -VORDEN- TEL. 05752-1971

P.S. DE OFFICIËLE

OPRUIMING BEGINT
16 JULI
'S MORGENS
8.30 UUR

rr

HET DIERENTEHUIS

De Bronsbergen'
houdt op vrijdag 10 juli van 1 8.30 tot 21.00 uur

en zaterdag 11 juli van 10.00 tot 17.00 uur

OPEN HUIS
Dierentehuis - Bronsbergen 10 - Warnsveld/Zutphen

IN AANBOUW ZIJNDE GEHEEL
ONDERKELDERDE

VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW

met CV, garage en flinke tuin te

VORDEN

Deze zeer luxueuze, grote (inhoud ca. 700 m3) semi-
bungalow zal omstreeks de bouwvakantie opgeleverd
worden.

Om u een indruk te geven:

* U-vorm hobbykelder, ca. 60 m2

* L-vorm woonkamer en keuken, ca. 50 m2

* Studeerkamer op de begane grond
* Ruime garage met aangebouwde aparte berging
* 2 zeer grote slaapkamers en 1 kleinere
* Ruime badkamer

* VEEL THERMOPANE BEGLAZING
* SPOUWMUUR- EN KAPISOLATIE
* VEEL SCHOONMETSELWERK IN HANDVORM-

STEEN
* KEUZEMOGELIJKHEID BIJ: KEUKENINRICH-

TING; SANITAIR; BETEGELING; PLAVUIZEN;
OPEN HAARD; HOUTEN PLAFONDS

* Economische of sociale band met Vorden ver-
eist

Vraagprijs f 360.000,- k.k. (afgebouwd)

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752 1468

Opruiming***

START DONDERDAG 16 JULI A.S

De bekendste
merkschoenen
tegen de laagste

prijzen

Mt^KKINK ,
NicinvMud 14 -Vox l r i i l di'loon 05752-2.1X6 Ki-p.naiic

Vakantie
speelgoed

Vakantie

Kom even langs

bij GA
Raadhuisstraat 22 - Tel. 3100

TtGER VOEDERS
SPOORSTRAAT 4-RUURLO-TEL 05735-1224

Uit voorraad leverbaar

RUMEVITEBLOKKEN
met en zonder ontwormings-
middel

Voor
runderen — schapen en paarden

*F

ORANJEFEEST MEDLERTOL
#********#*****************»****#*****************************************

VRIJDAG 17 JULI:

Uitvoering Toneelvereniging „Irene" uit Ruurlo met
dialectstuk „Het is maar tijdelijk" in feesthal MEDO.
Blijspel in drie bedrijven.
Na afloop dansen in de MEDO-hal met muziek

THE BLUE DANIO'S

ZATERDAG 18 JULI:

VOLKS- EN KINDERSPELEN
13.00 uur: officiële opening, daarna volksspelen,
als vogel-, bel- en schijf schieten. Voorts dogcarrijden,
doeltrappen, korfballen, flessentent, ringgooien en
speerwerpen voor dames enz.

s Avonds GROOT ORANJEBAL mettoporkest

TRANSIT in grote feesthal MEDO.

ATTENTIE!!!
ZATERDAG 11 JULI A.S.

Oriënterings-avondwandeling
door de fraaie omgeving van het Medler. Start en finish
bij Café Eykelkamp. Opgave vanaf 19.30 uur.

ZATERDAG 11 JULI

RINGSTEKEN
Manege „De Hessenkamp"

Persoonlijk 1,- Ploegen 30,-

CONTACT
een graag gelezen blad

<^

0

è-

ZOMER
JAPONNEN
in veel modellen en kleuren
zomerprijs

DAMES
STREEP POLO'S
in veel kleuren, ook met lurex
zomerprijs

DAMES TRUIEN
een groot assortiment
ze zijn allemaal een prijs
zomerprijs 19,50
DAMES
BLOUSES
met korte mouw
een prachtig model
zomerprijs 19,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

BRABANTTA
PEDAALEMMERS
beige met bruin deksel
inclusief binnenemmer ZOMERPRIJS 19.50

al deze aanbiedingen slechts geldig tot en met 15 juli



Laat Uw tuin niet onverzorgd
tijdens Uw vakantie

Het is nu nog tijd om
vijverplanten te zetten

Denk aan het snoeien van Uw
hagen en/of coniferen

Neem tijdig contact op
met Uw vakman

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vor-
den, tel. 05752-1 508 b.g.g. 2054

RKPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen di rekt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

GEVELREINK5ING
IMPREGNEREN ALLE COATINGS

KELDERS WATERDICHT MAKEN

MOBIEL GRITSTR ALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

MÉÜWISiT
Wilhelmmalaan 7, 7251 EN Vorden
Tal 05752- 13350(05750- 17543

met
Televisie

reparaties
- direct

1 1 > . naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

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

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 _

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
ZIJN WIJ OOK 'S MAANDAGS WEER

GEOPEND
TOT 'S AVONDS 20.00 UUR.

ANWB Bondsrestaurant

rr

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

HEKO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

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

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN
DZWEMVLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

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

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

aguAsport
regenpakken

BeKroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel meest verkocnle
regenp.it : < » met de
vele ex t rd s In vi|f modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

HET HANGT
WEER ~~

KLAAR
BIJ:

Modecentrum

C.

Vorden, Tel (05752) 13 81

KOMT U MAAR!

Verloving, huwelijk en
geboorte . . .

allemaal gelukkige gebeurtenissen.
Natuurlijk blij nieuws voor familie, vrien-
den en bekenden. Maar u wilt stijl en
persoonlijkheid? Verras hen dan met iets
bijzonders; uw eigen keus. Daarvoor bent

u bij ons aan het goede adres. Wij tonen
u graag onze talrijke fraaie

voorbeeldboeken waaronder die van

,, Ken nemer Kaarten"
met opmerkelijk karakter.

drukkerij
weevers bv
nieuwstad 12 - vorden - tel. 1404

Staring-avond in de
Wildenborch
Ook deze zomer zullen in het kader van het V.V.V.-zomerprogramma
weer twe Staring-avonden gehouden worden in de Wildenborch, gelegen
halverwege Vorden-Lochem.

De data zijn: dinsdag 14 juli en dinsdagavond 11 augustus. De Staring-
avond in de houten kapel gelegen aan de rand van de bossen rond kasteel
de Wildenborch. De Staring-avond bestaat o.a. uit:

Een wandeling van ongeveer drie kwartier door het park gelegen rond het
kasteel de Wildenborch onder leiding van Ir. Staring, de huidige bewoner
van het kasteel, samen met zijn tuinmannen.

Na terugkeer in de Kapel en de koffie-pauze geeft ds. J.C. Krajenbrink,
Hervormd prediKant te Vorden, een kort overzicht van leven en werken
van A.C.W. Staring, de dichter van de Wildenborch (1767-1840). Hij
draagt ook enkele gedichten van A.C.W. Staring voor.

De avond wordt besloten met een bijzonder fraai ogend en klinkend
klankbeeld over de Wildenborch, Vorden en omgeving door de heer
Johan Dolphijn, fotograaf te Vorden.

Al meer dan tien jaar verheugen de Staringavonden zich in een goede be-
langstelling van gasten en bewoners van onze regio.
Natuur en cultuur worden op deze avonden harmonisch verbonden.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

KNIPTIP
Foto's onthouden wat mensen verge-
ten. Daarom worden er zoveel
kinderfoto's gemaakt.

Ja, het is weer zover,
HEIMGELOSE KERMIS,
en wij gooien de beuk er weer in
met het vanouds bekende

GRANDIOZE

TUINFEEST
met barbecue

bij bruin café-diskoteek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - HENGELO GLD.

OP ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JULI
vanaf 20.00 uur m.m.v. de succesvolle formatie

EXCALIBUR

EEN DOLLE BOEL!!
woensdag 8 juli de gehele dag

vrijdag 10 juli 's avonds

STEMMINGSMUZIEK
met het

Onze discoteek is tijdens de kermisdagen
geopend: woensdagavond, vrijdagavond,
zaterdagavond, zondagmiddag en -avond

Wij wensen u veel plezier,
mooi weer en tot ziens bij

café-bar-discoteek

DE ZWAAN"
GELEGEN NABIJ HET LUNAPARK

SPALSTRAAT 3 - HENGELO GLD.

H. WAENINK EN MEDEWERKERS



BERBER PLUS
Zuiver scheerwol, 400 cm breed

4 kleuren

van 239,- nu 189,- p.mtr.

inclusief leggen

DESSA NYLON TAPIJT
400 cm breed, 5 kleuren

van 89,- nu 69,- p.mtr.

inclusief leggen

ADMIRAAL TAPIJT
Zuiver scheerwol, 400 cm breed

4 kleuren

van 259,- nu 198,- p.mtr.

inclusief leggen

FLORENCE
NYLOIMTAPIJT

400 cm breed, 1 kleur

Zelf meten, zelf halen

nu 39,- p.mtr.

GEIMDAL
Zuiver scheerwol, 400 cm breed

5 kleuren

van 299,- nu 249,-
inclusief leggen

BISON
POLYPROPYLENE

400 cm breed, 4 kleuren

van 109,-
nu 79,- p.mtr.

inclusief leggen

FIONA POLYAMIDE
400 cm breed, 9 kleuren

van 102,-

79.-nu

inclusief leggen

p.mtr.

CORDOBA
POLYESTER TAPUT

5 kleuren

van 249,-

199-nu Ivlvlf

inclusief leggen

p.mtr.

ZAMORA POLYAMIDE
400 cm breed, 4 kleuren

van 196,-

149-nu

inclusief leggen

RAPID
POLYAMIDE

400 cm breed, 4 kleuren

van 145,-

109,-nu

inclusief leggen

GRADO
100% katoen, 3 kleuren

van 134,-

99-nu

inclusief leggen

p.mtr.

üissfr
BURG. GALLEESTRAAT 3 - TELEFOON 05752-1381

OPRUIMING
START OPRUIMING 16 JULI A.S.

OPRUIMING
Tijdens de opruiming van 16 t/m 25 juli

10% KORTING
op goud, zilver en uurwerken
(horloges, klokken, wekkers)

dk<
^

AGRCpTKORMEUNK
ie goud &zi l ver optiek

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

(RECTIFICATIE)

Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering op donderdag 9 juli
a.s. om 20.00 uur in het wijkgebouw.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting

HET BESTUUR

GEVRAAGD:

plm. 4 ha. aaneengesloten TERREIN
voor het houden van

AUTOCROSS
tegen redelijke vergoeding

ORG. AUTOCROSSTEAM LINDE

Inl.: G. ter Bogt, Hackf. laan 2, Vorden, tel. 05752-1717

Schoonmaak-en
schoorsteenveeg-

bedrijf RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in-en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

rf

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

OPEN
DEUR

LUCHT
DIENST

zondag 12 juli 1981 in de Kapel Wildenborch.

Voorganger: ds. B. Holl
m.m.v. „Sursum Corda"

Onderwerp: ALTIJD VRIJ ZIJN
Aanvang: 9.30 uur v.m. Koffie na afloop!

Bij slecht weer: in de Kapel.

Hervormd-Gereformeerde Evangelisatiecommissie
p/a C. Taal. Mispelkampdijk 14, Vorden, telefoon 05752-2121

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tülnartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

JHELMINK
VOROtN ZilTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Modecentrum Ruurlo

HOUDT EEN RADIKALE OPRUIMING
VANAF 16 JULI A.S.

DAMESMODE

ZOMERJAPONNEN
REGENMANTELS
VLOTTE JACKS
BLAZERS
ROKKEN
SPENCERS
NACHTKLEDING
BEHA'S
TRUITJES - VESTJES
T-SHIRTS - BLOUSES

v.a.

v.a. 19,—

v.a. 79,—

v a 49 -

v a 69,-

v a 20,-

v.a. 29,50

v a 29,-

v.a. 5,—

5,- en 10,-

HERENMODE

KOSTUUMS
KOLBERTS
PANTALONS
ZOMERJACKS
3/4 REGENJACKS
suède- en leren JACKS
DENIM BROEKEN
TINNEROY BROEKEN
OVERHEMDEN k/m
T-SHIRTS en POLO'S

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

159.-
129.-

19,BO

59,-
98-
89-
49.-
15-
15-

v.a. 10 -en 19.50

KINDERMODE

ALLE KINDERJURKJES
VOOR MINDER DAN

1/2 GELD

JACKS bekend merk 59,-

JALKo div. kleuren en kwaliteiten

v.a. 25,—

BROEKEN div. maten

ROKJES
T-SHIRTS

v.a. 15,

v a 10,

v.a. 5-

KOOPJES IN HUISHOUDGOED EN ONDERGOED
RESTANTEN OPRUIMING VAN MERKEN: ONDERGOED - BEHA'S EN NACHTGOED

t/m 25 juli 10% KORTING op niet afgeprijsde artikelen!!



VOLKSFEEST
DELDEN 'M

VRIJDAG
17 JULI

Toneel
'Als ik tweemaal met m'n

stoom t lui t fluit..."
Aanvang 19.30 uur
De stoker van het treintje zal met vakantie gaan, maar
mag onverwacht niet weg omdat zijn vervanger is ziek
geworden. Wat 'n ramp! Maar even later hoort hij te-
lefonisch dat een Engelse Lord bereid is hem te v
vangen. Die man heeft er uit curiositeit gewoon li
hebberij in om op zo'n stoomding wat vakantie door
te brengen. De stoker gelooft er niets van en denkt dat
vrienden een grapje met hem willen uithalen.
Hij maakt zich mopperend op om naar zijn werk te
gaan, maar komt daar goed in de problemen te zitten.
De Engelse Lord is er wel degelijk om voor stoker te
spelen. De echte stoker wordt nu gedwongen voor
Lord te spelen en wordt in die hoedanigheid belaagd
door een schatrijke minzieke weduwe die wel wat ziet
in die "Lord". Problemen voor de stoker met zijn ei-
gen vrouw, problemen voor de Lord die achtervolgd
wordt door zijn ijzig-deftige familie, die niet velen
kan dat de Lord blaren in zijn handen kri jgt .

MEDESPELENDEN ZIJN:

Flori Hager (stoker) Rinus Pelgrim
Cilli (zijn vrouw) Absie Gotink
Hans Ostler (treinbestuurder) Dick Regelink
Edith Wagner (kantoorbediende) Marlet Hummelink
Kasimir Schreiberl
(de "razende reporter") Garret Burkink
Lord Henry Acil
(een weduwnaar) Henk Broekgaarden
Sandy (zijn dochter) Annelies Hummelink
Lady Mabel Albertson
(de kille zuster van Lord Henry) Riet Vruggink
Emma Spechtenhauser
(steenrijke, minzieke weduwe) Elsbeth Regelink

Souffleur Henk Groot Roessink
Regisseur Henk Rouwenhorst

DENK AAN UW REDUKTIEKAART!

ZATERDAG
18 JULI

Vogelschieten

Dogkarrijden dames

Vogelgooien dames

Kegelen

Schieten vaste/vrij e baan

Doelschieten

Stoelendans, busgooien
sjoelen etc. in de tent

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

14.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

Kinderspel^!
14.00 uur

t/m 6 jaar knikkers zoeken

7 t/m 9 jaar rattenslaan jongens

ballontrappen meisjes
10 t/m 12 jaar rattenslaan jongens

ballontrappen meisjes

Prijsuitreiking
16.30 uur

Dansen 20.00 uur

zaal open: 19.30 uur

m.m.v. "HURRICANE"

Dit alles op het:

Feestterrein Familie Hummelink
Kruising: Spiekerweg/ Deldensebroekweg Delden



Van den Brinks
mengvoeders

— kwaliteit
— service
— konkurrerende prijzen

Beleefd aanbevelend:

Fa. H. v.d. Brink
Wichmond

Voor:

Centrale verwarming
Zwaar konstruktiewerk
Draaiwerk
Siersmeedwerk
Laswerk

alles Ie klas uitvoering

naar:

Fa. Oldenhave
Spiekerweg 6, Vorden

Café Uenk
voor de ideale
biljartgelegenheid
van Vorden
met twee prima verzorgde
biljarts.
Gezellig zitje.

Beleefd aanbevelend:

J. Klein Hekkelder

AUTOBEDRIJF

Driekus
Groot lebbink

Uw adres voor vakkundige en ver-
trouwde reparatie en onderhoud.

ROMAX UITLAATSPECIALIST
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO'S

Inruil en financiering mogelijk.

RONDWEG 2, VORDEN, TEL. 05752-1794

Bouwbedrijf
Groot Roesink b.v.

Voor uw:

Het adres voor:

verbouw
nieuwbouw
stallenbouw

HENGELOSEWEG 7-9, VORDEN

SPORTUITRUSTING
KAMPEERARTIKELEN
SCHIETSPORT-
ARTIKELEN

Martens Vorden
ZUTPHENSEWEG 9

Voor stallen
groot of klein
moet u bij

Gebr. Barendsen
Vorden, telefoon 05752-1261

zijn . . .

Komplete stalinrichting en
konstruktiebedrijf

VOOR DE GROOTSTE

SORTERING EN DE

BESTE MERKEN

FIETSEN

natuurlijk naar

TWEEWIELERBEDRIJF

Kuypers • Vorden
TELEFOON 1393

Voor een ruime keuze in:
BRUIN WATER? • bij roestaanslag in
waterleiding en ketel • vergeeld wasgoed • lei-
dingbreuk en bruine afzetting — dan heeft u een
Krusta Ontijzeringsinstaltatie nodig.

DAMES/HEREN/

KINDER-, VOETBAL EN

SPORTSCHOENEN

is dit uw adres:

Herberg'
EETCAFE/BAR/ZAAL

Uw adres voor:

LOGA
BOEK & KANTOOR

Raadhuisstraat 22
7251 AB VORDEN

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MMKKINK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

HARD WA
* bij kalkaanslag in leiding en ketel • grauw was-
goed • verhoogde verwarmingskosten en was-
middelengebruik door ketelsteen — dan heeft u een
Krusta Wateronthardingsinstallatie nodig.
Op aanvraag gratis watermonster en offerte.

Watertechniek H.J. Berends
LINDESEWEG 1 9. VORDEN, TEL. (05752) 67 30

Een avond^uit
Belegde brVRijes,
uitsmijters, enz.
Bruiloften, recepties,
vergaderingen of
personeelsfeesten

Dorpsstraat lOa, Vorden, telefoon 05752-2243

Boeken
Tijdschriften
Kan t oor art i kelen
Schoolartikelen
Speelgoed

Voor:

Voor al uw schilderwerk,
verf, behang en een
vakkundig advies naar:

alle agrarische
werkzaamheden en
onkruidbestrijding

SCHILDERSBEDRIJF EN
VERFHANDEL

J.M. Boerstoel b.v,
Insulindelaan 5, Vorden
Telefoon 05752-1567

LOONBEDRIJF

B.J.H. Seesink
Het Hoge 7, telefoon 05752-1572

„Een Prisma horloge
van uw juwelier,
dat is zeker zijn
van iets moois."

LOONBEDRIJF

H. Groot Enzerink

ce> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

voor uitvoering van alle
voorkomende
agrarische werken

DELDENSEWEG 13 TELEFOON 05752-1571

maandagochtend gesloten
vrijdag koopavond

Voor prijsbewuste kopers:

700 m2 Koopplezier

in het
Supercentrum voor iedereen

DE ruuisn

Best brood

Petit-Restaurant

„ie &otonöe"
ANWB Bondsrestaurant Vorden

waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

En ... in romantische stijl

't
VORDEN

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.

N.H.A. van Goethem
05752-1519/1770

dat brood dat u haalt bij

't Winkeltje

A.G. SCHURINK
Burg. Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877

Voor:

kwaliteit* mengvoeders
goede service en
lage prijzen

Kluvers
Vorden cv

Zutphenseweg 41

N KT IETS BEIER!

DRUK: DRUKKl RU Wl l VERS B.V., VORH1 N
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