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Drukte in Vorden komt
langzaam op gang
De Vordense VW meldt dat de va-
kantie drukte langzamerhand toe-
neemt. De belangstelling voor de
avondwandeling en de achtkastelen-
tocht was deze afgelopen week goed te
noemen. De hotels en huisjes zaten
nog niet vol, maar men verwacht dat
de grote stroom toeristen uit het wes-
ten nog op gang komt.

Voor de komende week staan uitge-
breide feestactiviteiten op het pro-
gramma, in verband met de viering
van tachtig jarig bestaan van de Vor-
dense VW.

Tentoonstelling
"Je bekijkt het maar"
Vrijdagavond 13 juli heeft de opening
plaatsgevonden van een expositie van
schilderijen, wandkleden, keramiek,
kantkloswerk en bloemsierkunst van
Vordense ingezetenen. Deze exposi-
tie wordt gehouden in de zaal boven
de Amro-Bank, Raadhuisstraat 1.
De heer A. Schipper heette alle aan-
wezigen welkom, in het bijzonder Jo-
han, Joop en Dick Boerstoel en Chris-
tien Grootentraast, die de opening op-
luisterden met muziek.
Daarna gaf hij het woord aan de dich-
ter Jaap Zijlstra, die het werk van de
ongeveer twintig deelnemers aan de
expositie in een korte toespraak ken-
schetste. Zeer veel belangstellenden
woonden de opening bij.
De tentoonstelling is iedere middag
geopend van twee tot vijf uur en bo-
vendien op vrijdagavond van zeven
tot negen uur. 's Zondags gesloten. Op
donderdagmiddag 19 juli vindt er van
twee tot vijf uur een demonstratie
plaats van kantklossen door mevrouw
G. Netto-Vos en van aquarellen door
mevrouw T. Vriend-Boeleman.
De toegang is gratis.

Zomertocht
start eerder
Ten einde de deelnemers in de gele-
genheid te stellen de finish van de
laatste etappe van de Tour de France
op de TV gade te slaan hebben de le-
den van "De Achtkastelenrijders" be-
sloten de voor zondag 22 juli geplande
zomerrit vanaf 12.00 uur te laten star-
ten. Voor deze tocht over een afstand
van 40 kilometer kan men starten bij
café het Zwaantje te Vorden en bij ca-
fé Wolbrink te Hengelo.

Fietsvierdaagse
GelreJong

De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert van dinsdag 7 augustus tot
en met vrijdag 10 augustus voor de
zesde maal een Avondfietsvierdaagse.
Men kan kiezen uit twee afstanden te
weten 20 of 35 kilometer. De start is 's
avonds vanaf Hotel Bloemendaal om
18.30 uur.

Grote belangstelling
voor A.C.W. Staring
Het kapelletje van de Wildenborch zat
tot de nok toe gevuld tijdens de eerste
Staringavond van het seizoen, die ook
dit jaar weer door de Vordense VW
werd georganiseerd.
Enkele Duitsers uit Elten waren spe-
ciaal naar Vorden overgekomen om
de avond vol natuur en poëzie mee te
kunnen maken. In totaal waren zo1 n
tweehonderd toeristen getuige van de
boeiende voordrachten van dichter
dominee J. Zijlstra.
Hij verzorgde met veel succes voor de
eerste maal de Staringavond, die voor- •
heen door dominee Krajenbrink werd
geleid.
De enthousiaste gasten konden uitge-
breid kennis maken met het werk en
leven van A.C.W. Staring (1767-1840).
Daarnaast werden zij nog door de par-
ken van kasteel De Wildenborch
rondgeleid door de huidige eigenaar,
Ir. D.M.W. Staring.
Johan Dolphijn bood een fraaie dia-
klankbeeld van Vorden en omgeving.
Dit jaar wordt nu nog eenmaal de ge-
legenheid geboden om de unieke
avond rond de vermaarde Vordense
dichter bij te wonen. De laatste Sta-
ring avond vindt plaats op donderdag
9 augustus.

Veel nieuwsgierige
boeren bij
mestiiyectie.
Honderden belangstellende boeren
waren donderdagmiddag op het land
van de heer H.J. Graaskamp aanwezig
om een demonstratie bij te wonen van
een nieuw systeem van bemesting: in-
jectie.

Deze demonstratie werd verzorgd
door de Rijksvoorlichtingsdienst van
het Ministerie van Landbouw, in sa-
menwerking met de plaatselijke
boerenorganisaties.
Met het nieuwe bemestingssysteem
wordt de mest niet op maar in de bo-
dem verspreid. Hiermee wordt voor-
komen dat de mest snel verdampt of
verdwaald of verwaait, zoals met de
traditionele bemesting vaak gebeurt.

Aan de
leden van de VW
In het kader van het 80-jarig jubileum
van de VW wordt op zaterdagavond
21 juli een ledenavond gehouden. Al-
vorens te genieten van een hoog-
staand stuk "oosters" cabaret van Her-
man Finkers in 't Pantofleltje zal er
een ca. 2 uur durende fietstocht wor-
den verreden langs wat minder beken-
de maar ook zeer fraaie plekjes in de
omgeving van Vorden.

U als lid van de VW kunt zich nog
steeds hiervoor opgeven. Liefst schrif-
telijk, middels het toegezonden in-
schrijfformulier, zonodig mondeling.
Tel. 1988. Hr. Lubberdink.

Het Bestuur v.d. VW.

Politienieuws

Verkeersmaatregelen
braderie
Tijdens de te houden braderie op don-
derdag 19 en vrijdag 20 juli a.s. heb-
ben burgemeester en wethouders van
Vorden een aantal verkeersmaatrege-
len genomen.
Een parkeerverbod is ingesteld op
donderdag 19 en vrijdag 20 juli van
17.00 tot 24.00 uur voor een gedeelte
van de Stationsweg, vanaf de Molen-

• weg/Wilhelminalaan tot aan de
Dorpsstraat en de Raahuisstraat van-
af de Vordense Beek tot aan het Hoge
voor de oostzijde van die wegen.
Afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers zijn een gedeelte van de
Zutphenseweg/Dorpsstraat vanaf de
Decanijeweg tot aan de Horsterkamp;
een gedeelte van de Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorpsstraat
en een gedeelte van de Burg. Gallee-
straat vanaf het kruispunt Molenweg/
Het Jebbink tot aan de Dorpsstraat.
Bovendien zal vanaf 16.00 uur tot
17.00 uur voor de zuidzijde van de
Dorpsstraat een parkeerverbod gel-
den.
De parkeerverboden en de afsluiting
zal door middel van borden worden
aangegeven. De Rijkspolitie zal op de
naleving toezien en in voorkomende
gevallen handelend optreden.

Snel recht«c
iDe drie^pLiwen en een man die vori-

ge week op 11 juli werden aangehou-
den op verdenking van inbraak en in- (

sluiping zijn reeds op 13 juli j.1. door de
politierechter te Zutphen veroor-
deeld. I-kA'iertal kreeg zes weken ge-
vangeniSRf, waarvan twee weken
voorwaardelijk. Tevens is het motor-
voertuig waarmede zij zich verplaats-
ten verbeurd verklaard.

Na ontvangen meldingen heeft de
Rijkspolitie enige dagen gepost en bij
de aanhouding bleek dat juist een tas
met bestek en zilver uit de auto was
gezet. Later meldde Mevr. W. uit onze
woonplaats zich bij de politie. Middels'
de bekende watertruc werd bij haar
het bestek ontvreemd.
Door middel van een valse sleutel
kwam het viertal de woning van de
heer V, eveneens uit Vorden, binnen.
Toen de heer V. de diefstal meldde op
het politiebureau waren zijn gestolen
spulletjes reeds aanwezig.

Uit het verkeer
Een Morris-Mini en een Fiat, eigen-
dom van resp. de heer v. W. uit Nieuw-
Buinen en Mevr. E.S.M, uit Amster-
dam werden uit het verkeer genomen.
Op kosten van de eigenaren werden
de auto's voor sloop afgevoerd.
De auto's hadden vele gebreken als
verrotte kokerbalken, defecte remlei-
dingen. Proces-verbaal werd opge-
maakt.

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 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Toeristisch Recreatief
Ontwikkelingsplan
Vanaf heden ligt ter gemeentesecreta-
rie ter inzage het Toeristische Recrea-
tief Ontwikkelingsplan (TROP), opge-
steld door de GRONTMY in opdracht
van de provincie Gelderland. Bij het
planjs een notitie gevoegd van Gede-
puteerde Staten met de voorlopige
keuze uit de door de Grontmy ge-
schetste mogelijkheden.
Op de plannen kan gereageerd wor-
den door voor l oktober 1984 te schrij-
ven aan de Provincie Gelderland, af-
deling Centrale Inspraak, postbus
9090,6800 GX Anrhem. Verder wor-
den hieromtrent nog een aantal infor-

'matiebijeenkomsten gehouden en
wel op:

- maandag 10 september in Apel-
doorn, Hotel Nieland, Soerense-
weg 73;

- woensdag 12 september in Tiel,
Zalencentrum Gustaaf Adolf, Ko-
nijnenwal 8;

- donderdag 13 september in Lo-
chem, Buitencentrum Ruigenrode,
Vordenseweg 6;

- maandag 17 september in Nijme-
gen, Hotel Belvoir, G. v. Roggen-
straat 101.

2. Tydelüke verkeersmaatregelen
In verband mét de openstelling van de
tuinen van "De Wiersse" op 22 en 23
juli aanstaande hebben burgemeester
en wethouders besloten de navolgen-

de verkeersmaatregelen te treffen:

a. instelling van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg op genoemde dagen van
9.00 uur tot 18.00 uur; dit verbod
heeft slechts betrekking op dat ge-
deelte van de Brandenborchweg
gelegen tussen de Ruurloseweg en
de spoorbaan;

b. afsluiting van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers op genoemde dagen van 9.00
uur tot 18.00 uur.

Deze verkeersmaatregelen gelden op
genoemde dagen voor zoveel korter of
langer als noodzakelijk is.

E.O.D. doet vondsten
In het afgezette gebied achter Huize
Vorden heeft de opruimingsdienst
een tweetal geweren en drie handgra-
naten gevonden. Het onderzoek
wordt nog voortgezet. Het afgezette
gebied mag nog steeds niet worden
betreden door onbevoegden.

Fosforbom
In een weiland in het buitengebied
van ons dorp heeft landbouwer Z. de
vondst van een fosforbom gemeld. De
E.O.D. zal zodra de werkzaamheden
het toelaten ook deze bom, die onder
de grond ligt, doen verwijderen.

Bijenzwerm op
't Wiemelink
Een groot bijenvolk hechtte zich vori-
ge week aan een boom op 't Wieme-
link. Een aantal kinderen, die op het
crossveld bezig waren werden gesto-
ken. Wachtmeester I . Pennings van de
Rijkspolitie heeft als volleerd imker
zich over het volk ontfermd.

Bliksem
in propaancylinder
Op de caming Berenpas is in het
weekend de bliksem ingeslagen op
een boom en vervolgens op een daar-
bij staande propaangascylinder. Won-
der boven wonder bleven ernstige ge-
volgen uit.

Ponny op bure
De Rijkspolitie ving maalWg uit de
tuin van een woning op het Hoetink-
hof een ponny op, die was uitgebro-
ken. De ponny werd op het bureau ge-
stald. Na enige tijd kwam de eigenaar
W. het dier ophalen.

Fiets snel terecht
De heer Dolphijn bracht een reeds
e-nige dagen voor zijn zaak gestalde
groene Gazelle-damesfiets naar het
politiebureau. Uit de postcode bleek
dat de fiets uit Hengelo afkomstig was
en aldaar reeds bij de politie stond ge-
noteerd. De eigenares kon derhalve
snel in het bezit van haar fiets worden
gesteld.

Tuinen van de Wiersse
a.s. weekend open
De tuinen van de Wiersse worden a.s.
zaterdag en zondag wederom openge-
steld. Men kan dan de 12 H.A. grote
tuin in al zijn verscheidenheid bewon-
deren; de grote gazons met als achter-
grond het uitgestrekte parklandschap;
de romantische doorkijkjes, karpervij-
vers en beek. De rozen, speciaal zullen
in hun prachtige kleuren opvallen.
De tuinen zijn beide dagen open van
10.00-18.00 uur. Honden worden niet
toegelaten, ook niet aangelijnd. De
parkeerruimte is uitgebreid.

Wegafsluitingen
braderie
Tijdens de op donderdag 19 en vrijdag
20 juli te houden braderie zullen de
volgende straten door het dorp zijn af-
gesloten:
Rijksweg 347 van 't Postkantoor tot
Klumper en de weg van 't Politieburo
tot Visser.
Hierdoor zullen diverse winkels, tank-
stations en restaurants en andere za-
ken niet per auto bereikbaar zijn.
De afsluitingen duren van 17.00 tot
24.00 uur op beide avonden. De VW
excuseert zich tegenover de vaste
clientèle voor dit opgedrongen onge-
mak en hoopt dat men zich toch weet
te behelpen of op andere tijdstippen
de vaste adressen bezoekt.

De VW verzoekt een ieder goed acht
te slaan op de parkeerverboden welke
de betreffende dagen gelden. Bekend
is, dat de politie wegens gebrek aan
mankracht in de vakantietijd, snel ver-
baliserend optreedt. "Voorkomen is
beter dan betalen".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nog kans op titel voor
Johan Krajenhrink
Het Nederlands juniorenkampioen-
schap, dat afgelopen zaterdag in Wes-
terhaar werd afgerond, heeft in eerste
instantie geen winnaar opgeleverd.
Johan Krajenbrink en Hendrik van
der Zee eindigden gelijk met 13 pun-
ten en maken in een barrage uit wie de
kampioen wordt. Deze barrage werd
dinsdag en woensdag (17 en 18 juli) in
Westerhaar gespeeld. Wel hebben
beide spelers zich geplaatst voor het
Jeugdwereldkampioenschap, dat
waarschijnlijk eind december in Polen
gehouden wordt.
Wieger Wesselink eindigde op de ge-
deelde 3e plaats met 12 punten, maar
het heeft er lange tijd naar uitgezien
dat hij de belangrijkste kandidaat voor
de titel was.
In de 7e en 8e ronde verspeelde hij
echter het kampioenschap door in ge-
wonen stellingen in de fout te gaan te-
gen Casper van der Tak en Maarten
Nas (beide partijen eindigden in remi-
se).
De eindstand luidt:
1. Hendrik van der Zee; 2. Johan Kra-
jenbrink; 3. Bert Raven; 4. Wieger
Wesselink; 5. Eddy Bude; 6. Erik
Brunsman; 7. Gep Leeflang; 8. Cas-
per van der Tak; 9. Maarten Nas; 10.
Jos van Kr ieken .

Op zondag 22 juli zal er een Openlucht
dienst worden gehouden bij de kapel
de Wildenborch. De dienst begint om
10.00 uur. De spreker in deze dienst is
dhr. Versloot uit Ede. De dienst wordt
georganiseerd door de Evangelisatie
Commissie uit de Hervormde en de
Gereformeerde kerk.
Het zal duidelijk zijn dat zij hopen op
goed weer. Maar ja, daaijn staan zij na-
tuurlijk in deze zomer niet alleen.

Zij hebben het voordeel dat het ge-
houden wordt op een zondag en dat er
in de evangelieboodschap een niet
meer te verduisteren zon is opgegaan.
Toch hopen wij dat Vordenaren en
gasten in de komende week mogen
genieten van een beetje warmte en
zonneschijn.

GEBOREN: Marlous Oonk.
ONDERTROUWD: E.J. Herkert en
R.E. Bultman.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A.M. Heuveling, oud
71 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
en zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE KERK
Zondag 22 ju l i 10.00 uur dhr. Versloot
uit Ede. Openluchtdienst uitgaande
van de gez. Evangelisatie Commissie.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur dhr. G.R. Wielenga, Lo-
chem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 + 22 juli dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00 tot 9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 + 22 juli H.H. Vaneker, Vorden.
Tel. 05752-3372 + H. Donker, Henge-
lo. Tel. 05753-2191.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 21 juli 12.00 tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Wegchelaer.
Tel. 1566.

TAFELTJE DEKJE
Maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juli: mevr. Brandenbarg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

' dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNU MMER
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 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Welkoop wenst u
zonnig tuinieren toe.
Vandaar ons optimistische aanbod sproei-

materialen. Maar ook gazons helpt Welkoop
u deze keer voordelig en moeiteloos in toom te
houden met knipper en stommer. Trouwens,
in de 150 Welkoopwinkels vindt u de grootste
keus in tuinartikelen, ijzerwaren, gereed-
schappen, diervoeders- en dierbenodigdheden
en veel voor de boer die er alles op z'n vak-
gebied koopt.

Merk ETC; knipt
horizontaal, vertikaal en
onder een hoek van 45°.
En blijft knippen,
dankzij de hardver-
chroomde
messen.

Waterslang
Sterke waterslang van
soepel plastic, kleur
geel/zwart. 1/2", op rol
van 2 5 meter.

Slangenwagen Zwenksproeier
De behulpzame
Knauthe 15 slangen-
sjouwer voor de grotere
tuin. Robuuste metalen
uitvoering. Er gaat 60
meter l
of3/4"
op.
Van 65,50^
Voor

49;

Gardena type 991. Met
zijn sproeibreedte van 10

meter en zijn traploos
instelbare reikwijdte van
16 meter is hij ideaal in
de grote en kleine tuin.
Roest- en corrosie
bestendige uitvoering.
Van 34,35
Voor

Graskantstrimmer
Black & Decker type B-510. De
razendsnelle manier om uw gras-
kanten perfekt strak te krijgen. Met
maar liefst 11.000 toeren p.m. flitst
het nylondraad als een mes over
de gazonkanten. Maaibreedte
23 cm, 215 Watt motoren
automatische Bump

Feed
draadtoe-
voer.

Inklusief
spoel, bescherm-

kap en draadbeugel

Van 89,-
Voor 75,-

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

Aanbiedingen geldig t/m 28 jul i 1984. Prijzen inklusief B.T. W., levering zolang de voorraad strekt.

welkooji
De Grote Groene Vakwinkel J

GEMEENTE VORDEN
Algemene Politieverordening

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de ont-
vangst hebben bericht van de "Verordening tot wijzi-
ging van de Algemene Politieverordening van de ge-
meente Vorden", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 ju-
ni 1984.
Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende drie
maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, voor eenieder ter lezing en is tegen de betaling
der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

Vorden, 19 juli 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris. De burgemeester,
P. de Vries, loco. J.F. Geerken, loco.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

DECOSOL
ROLGORDUNEN
met een storingvrij en geruisloos
rolsysteem.
decosol rolgordijnen zijn door-en-door bedrukt of
geweven: raamzijde en binnenkant zijn dus gelijk
de rolstok is van gehard aluminium en zakt dus
niet door
de rolgordijnen passen voor elk raam: u kunt ze
met maximaal 30 cm inkorten tot iedere gewens-
te breedte.

ZO NEEMT U DE MAAT

unikleuren
keuze uit beige,
blauw*, bruin* en
rood*
* verduisterend
90 x 170 cm van

49,75

dessins
keuze uit diverse, mo-
derne dessins.

90 x 180 cm van

voor 39,95
V Of

voor 45-
120x170 van 120x180 cm van

62,50 .-o t\w 69,75
voor 52,95 voor 59-

150 x 170 cm van 1 50 x 180 cm van

75,50
voor 62,95 89,75

voor 75-
180 x 170 cm van 180 x 180 van

8250 79 QK 105'~ RR/Z,aD voor 00,voor

210 x 170 cm van

99,75
voor

210 x 180 cm van

119'75 95,voor

HUBO DOLPHUN
BARCHEMSEWEG 13, RUURLO

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

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

Ter secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20 juli
1984 op werkdagen van 8.30tot12.00 uuren van13.30
tot 16.30 uur alsmede op de maandagen in het Dorp-
scentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter inzage de
beschikking op een verzoek om een vergunning inge-
volge de Hinderwet van:

1. de heer J.B. Lenselink, Schuttestraat 20 te Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fok- en mestvarkensbedrijf aan
de Schuttestraat 20;

2. de heer MA. Reinders, Zomervreugdweg 2 te Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een rundveehouderij met mest-
opslag aan de Zomervreugdweg 2;

3. de heer H.G. Wagenvoort, Kruisdijk 1 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag
aan de Kruisdijk 1 ;

4. Barendsen Vorden B.V., Zutphenseweg 15 te Vor-
den, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een constructiewerkplaats
aan de Zutphenseweg 15;

5. de heer A.J. Makkink, Kruisdijk 11 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag
aan de Kruisdijk 11.

De stekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met dein het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten ontwikkelingen met
betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die in-
richting is de vergunnin^ l̂eend onder de voor dat
soort inrichtingen gebruik^^ke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen de beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager; ^^
b. de betrokken adviseufl̂
c. degenene die tegen de aanvraag om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. eneige 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 één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EAA '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 20019,2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

19 juli 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
P. de Vries, loco. J.F. Geerken, loco.

Jansen £ gal

KUNSTSTOF GIETER

Curver, stevige gieter met
een inhoud van 10 liter.
De hals is voorzien van

een broes.
Surpriseprijs deze maand

slechts

ALABASTINE

PLAFON- ,

PUST

Grof of fijn.
Voor
afwerking,
reparatie of
verfraaiing
van plafonds.

Emmer 3 kg
voor

MERANTIE
DEUREN

Model
ML-134en
ML-112.
Afmeting
201,5x83 cm

KOTO GEFINEERDE
MEUBELPANELEN
Om van alles van te maken. In
lengten van 244 cm en breedte-
maat 20, 25, 30, 40, 50 en 60 cm.
Per paneel nu al vanaf

-MM hf+4 r f - T - + -H- + >+++++++++f++++ f t l l \
UW HOUTLAND DOE-HET-ZELF SPECIAALZAAK:

TIMMERBEDRIJF/ TIMMERWINKEL

HENK FRERICKS
Burgemeester Galleestraat 36 - 7251 EC Vorden - Telefoon 05752-3376

.HOUT'
M. AND

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15 -
borg -Telefoon

Moeten de
allerarmsten

van de
wereld

nog verder
bezuinigen?

Int. Evangelisch Hulpfonds

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseurn

Wegens vakantie

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

GESLOTEN van 21 juli t/m 4 augustus.

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
teL 05750 22816

GIRO 41400
r , ,tbus 8l • i' lf>8 /

Ameroncjen
l , - l u M M - ' . ,

TEAR-CRAFT
regionaal depot
ANNYWILTINK

Schoolhuisweg 2.
Telefoon 6748

Informatie Tear Fund
ANSHEIDA

Hoetmkhof 211
Telefoon 1970

Vorden

19 juli: * Kermis
* Braderie
'AVRO'sToppop

20 juli: * Braderie
* Straatmotorcross
* Motorsportgala

Zaterdag 21 juli: parkeerterrein Amro-bank

10.00 uur: Kinderbraderie/ ruilbeurs
11.00 uur: m B9CK SlIOW, zorg voor goede

startklare bandjes, originele kleding enz.

14.30 uur: Vliegerwedstrijd nabij kasteel Vorden

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

7983 Ford Escort stationcar Bravo
1983 Visa Special
1983BX14metlpg
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982 2CV6 Special
1982 CX Athena LPG
1982 GSA Special Break

Altijd alle
Nieuwe Citroen

modellen m

1982 CX 2500 diesel break
1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982 GS A Pallas
1981 Mitsubishi 1200 GL
1981 GS A X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa Super E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG

1981 Renault5 GTL
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1980 GSA club mat ie
1980 BMW 320 automaat
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Honda Accord
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1977 VW Golf diesel

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11. Ruurlo. Tel. 05735-1
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



Hartelijk dank aan fam., buren
en vrienden voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's die
wij op ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen

G. DIMMENDAAL

L. DIMMENDAAL-

HILHORST

Vorden, juli 1984
Sarinkdijk 1.

Te koop: V.W. POLO 1977.
z.g.o. 72.000 km. 4 nieuwe
banden.
Tel. 05752-2935.

Te koop: nieuwe aardappe-
len en honing.
D. Pardijs, Ganzesteeg 3,
Vorden. Tel. 05752-6712.

Te koop: rode, witte, bloem-
kool en boerenkoolplanten,
selderie, peterselie, sla en
andijvie planten. Bieslook
pollen, jonge konijntjes,
kleurdwergjes, siameesjes
en pooltjes, Vlaamse Reu-
zen.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Te koop: nieuwe aardappe-
len
Harmsen, Schimmeldijk 4,
Vorden. Tel. 1343.

Te koop: Volkswagen kever.
Bj. '75. i.z.g.st.
Tel. 05754-893.

Te koop wegens omstandighe-
den: 1 st,b merrie h. 1.68 m +
hengstveulen. 1 Hackney
ruin gr. m. h. 1.50 m.
Beide sport paarden.
Tel. 08342-3325.
Na 18.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

—i— —•—

De tuinen van de

Wiersse, Vorden
opengesteld

zondag & maandag

22 & 23 juli
Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren

MARINUS VAN ENZERINK

Houten Hordeur

65,-

18,-

ó$ maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Voor al uw hout en plaat
materialen.
Het juiste adres voor tim-
merwerk op maat, ramen,
deuren, kasten enz.

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

en

FRIDA VAN DE PEPPELENBRUGGE

goat trouwen op donderdag 2 augustus.

Detrauwerieje zal plaatsvinden um 7.15 uur
in de boerderieje van 't kasteel.

Doarnoa goat wie brulfte hollen op de dele
van 't Schimmel. De bruidsstoet vertrekt um
7 uur van de Stationsweg 6, ieluu bunt van
harte welkom.

ADVERTEREN?
In CONTACT!

H. VANEKER, Tandarts

AFWEZIG
wegens vakantie van 23 juli t/m 30 juli.

Tandarts Edens, tel. 1453 en tandarts
Houtman, tel. 2253 nemen waar voor
spoedgevallen.

Bejaardentocht
Dit jaar vindt de tocht plaats op maandag
20 augustus. Wij gaan nu met de bus.
Vertrek 's morgens om 8.30 uur vanaf
Kerkplein, terug plm. 20 uur.

Route:
Vorden, Holterberg, Ootmarsum, de Lut-
te, koffie pauze. Via aantrekkelijke route
naar Overdinkel voor koffietafel. Na het
Twentse landschap komen wij in de Ach^
terhoek. Thee pauze in Erve Kots Lievel-
de.
Hierna naar Hotel Moors in Zeddam voor
borrel + diner.

Kosten p.p. incl. 2x koffie,
koffietafel + kroket, diner, bus 45,-

Opgave voor 28 juli bij:
Hassink, tel. 1332;
Helmink, tel. 1514;
Kluvers, tel. 1318.

Namens het Comité
G. Remmers, G.W. Eijerkamp

van dinsdag 24 juli t/m zaterdag
4 augustus.

A.GROOTKORMELINK
logerie goud & zi Iver optiek

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

KERMIS
IN

VORDEN

DONDERDAGAVOND: vanaf 21.00 uur
"AVRO'STOPPOP"

met o.a. DJ. Jan Steenman

Op de braderie staan wij wederom met onze
SLAATJES

VRIJDAGAVOND: tijdens de stratenmotorcross
vanaf 21.30 uur in de zaal

GRATIS DANSMUZIEK m.m.v. "ASSORTI"

ZATERDAGAVOND:
GROOT OPENLUCHT- en ZAALFESTIJN
vanaf 19.30 uur rodeokampioenschappen

op de mechanische stier.
orkest 'TRANSIT"

vanaf ca. 23.00 uur Barbeque geopend
Entree f 7,50 inkl. eventuele deelname aan rodeo

Op de braderie bij modehuis Visser, Burg. Galleestraat 3, Vorden

HOFFMAN

AANBIEDING

Kuikenpoten
Kuikenvilet
hele kilo 13,50

Appelkoeken
10 voor

Bakkerij

't Stoepje
Havenstraat 51
Spakenburg
Tel. 03499-84046
Jan van Aart van
Jan de Bakker

3,75

Extra braderie aanbieding

Kaapse violen
DOS

Staan 2 weken.

van 20 stuks

4,95
4,75

Dinsdag 24 juli a.s.

4e klompersmakers
wandeltocht

Afstanden 7 en 15 km.

Startpunt: Café "de Smid",
Kerkstraat 11, Keijenborg.

Tel. 05753-1293

Starttijd: 15.30 en 17.00 uur

Inschrijfgeld:
1,50 zonder herinnering en

4,- met herinnering

Na afloop is er gelegenheid
tot barbequeën in de tuin

van café "de Smid"

Schooltassen repareren
wij snel voor u

WULLINK, Dorpsstraat 4

Voor uw vakantie: beach box
voor het veilig opbergen van
uw geld, sleutels en sierraden,
100% waterdicht f 6,25.
Autan insectenspray f 9,10
Autan insectenstift f 5,15
i WAPEN- EN SPORTMAN DEL

JCJDEKEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GELD

tiecdr •locltrtffendl

VordenTtèTll 272

Boeken bestellen, L»ga
bellen
Tel. 05752-3100

Te huur gevraagd door alleen-
staande dame: vrije woon-
ruimte in dorp Vorden.
Tel. 05752-2371.

Op braderie, 1 9 en 20 juli bij
L»GA UITVERKOOP video
films voor een geeltje.
L0GA, Raadhuisstraat,
Tel. 3100.

Te koop: nieuwe aardappe-
len. Parel.
H. Rietman, Eldersmaat 1.
Tel. 1655.

REPARATIE
ras- en afwasautomaten

uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

OPRUIMING
op alle dichte kinderschoenen
nu 20%KORTING bij uw vak-
manschoenwinkelier

Schoenen
l.cdci •

Reparatie

MC4KKINK
NieuwMail 14 Vorden l eleloon <^7<O 2.1H6

A.s. weekend is het weer zover, kermis in Vorden
met tevens een grote braderie op donderdag en
vrijdag.
Ook wij als keurslager dragen ons steentje daar
aan bij.

Donderdag en vrijdag op de braderie:

heerlijke saté
Shaslicks
Barbeque worstjes

en als extra attractie

varken aan het spit
Dit alles vindt plaats voor de winkel van Keursla-
ger Vlogman.

Tot ziens op de braderie a.s. donderdag en vrijdag.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Tijdens de 2 dagen braderie

in 't Pantoffeitje

Donderdagavond v.a. 21.00 uur

Organist

Jan Verkerk
Vrijdagavond v.a. 21.00 uur

Organist

Wim Dolphijn
Ouderwets gezellig! Vrij entree!

bodeqa

ntaffdtf *
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Modecentrum

Ruurlo

Gaat door met

ENORME
KORTINGEN

op haar zomerse kollekties.

DAMES
Jurkjes v„ 10,
JdCKS v.a. U«Jf'

Blouses v a 15,

HEREN
Kolberts
Pantalons
Jacks

. v.a.

v.a.

Vrijdags koopavond tot 9 uur

v.a.

98,
39,
39,

KINDER
Zomerbroeken,
Jacks, T-shirts +
Jurkjes halve prijs
ook Barbara Farber mode!!!

Lekker kopje koffie gratis



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet.

Zo wisselvallig als de zomer. Zo regelmatig zijn mijn aanbiedingen,
Het zit waarachtig niet mee, deze zomer. Maar ja, met een beetje
goede wil is er altijd wel iets van te maken. Kan het niet buiten,

dan doen we 't maar binnen. Kratje bier erbij, zakje chips,
gezelligheid kent geen tijd. Als u even op m'n Super-Krakers let, ziet u
dat ik ze allebei in de aanbieding heb, uiterst scherp geprijsd uiteraard.

Maar dat bent u zo langzamerhand wel gewend, evenals de
versaanbiedingen. Dat zijn toch zomerse prijzen voor 'super'-kwaliteit.

Robijn
fleur en fijn
pak 1100 gram

Hero Extra
Confiture
'nieuwe oogst' aardbeien of keréî ii

abrikozen

pot 450 gram

Ü8

2,45

Bon-O-Mei
Yoghurt
aardbeien of bosvruchten

literpak

Verkade
Café Noir
pak 200 gram

1.69

1,89

Helder Mientje
Vloeibare zeep
flacon 500 ml.

DIEPVRIES

Mora
Kroketten
pak è 4 stuks

0,99

1,29

Ook hier
je zuivelste
voordeel.

Ja 't is maar even dat u op de hoogte bent.
Bekijkt u zelf maar eens de keuze en kwaliteit die u tegemoet
straalt in onze zuivelhoek. En de prijzen...even aantrekkelijk.
Wat dacht u bijvoorbeeld van deze kilo kaas, topkwaliteit en

vers van 't mes!

JONGE KAAS
Hflf KILO
DÊZEWKK
SiKHTS

liter

Halfvolle melk
liter

Chocolade vla
liter

Roomboter
zilverwikkel, 250 gram

Blue Band
Margarine
250 gram

IIIMagere Yoghurt f IQ Croma voor

bakken en
braden
pak 200 gram

Boursin

1
:*?;*::":•: doosje 80 gram

Brie

verpakt

Paturain
kruiden /peper/ noot

doosje è 80 gram

11
1H
iH

• Ook deze week weer
volop vers in de aanbieding

VARKENSIAPPEN
KILO

PERZIKEN
PIATEAU CA. 2 KILO

VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 25 juli Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juli Donderdag 19. vrijdag 20 en zaterdag 21 juli Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juli

Gehakt Magere : . . . Krop sla+
varkensrollade mm komkommer
500 gram *^JTfc«%^

Aubergine
per stuk l jj

Krielaardappelen 1 Qfl
geschrapt, 750 gram ||||;j|̂ |||i||||

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

EXTRA AANBIEDING

J. ENK
HUZARENSIAATJE

170 GRAM

ZWAN BOTERHAMWORST
SUPERIEUR

100 GRAM
600 gram

Zachte bolletjes
zak 6 stuks

Minibroodjes

Krentenbollen
zak 4 stuks

llpl Kramer
1,29 Goudhaantje
* '.jftlrfW: per stuk ca 325 gram

Zwan leverkaas 1 /IQ
'50 gram '^jpwjjjï.

Pain de
Provence
Pluma. 100 gram

Rolladeschijven jj fllj

1 19 sPitsko°'
Alleen bij Leo stein: Brandewijn Moezel Scharrel eieren

Mispelblom 1 liter 18,95 Bernkastel 1 liter 4,95 10 stuks 1,79

Dit is het vignet van onze dub 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.
Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van 18 |uli t m 24 juli 1984, tenzi| anders vermeld. Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

LEO STEIN lOOP CORNELIS
Wamsveld-05750-22576 Vorden - 05752-2308
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KERKEPAD

Raadhuisstraat

SI RAA'

MO1 'OR

CROSS

V.V.Feestweek jubilerende V
80-jarig bestaan van de Vordense VW gaat deze week gepaard met het organiseren van een braderie,

kermis en met als hoogtepunt een motorsportgala op vrijdagavond 20 juli. De organisatie van dit motor-
sportgala is in handen van de Vordense auto- en motorclub "De Graafschaprijders". In de kom van het dorp
wordt een parcours gebouwd met talloze hindernissen. Start en finish is bij de Amro bank.
Er zal gereden worden in heatsmet vijf coureurs die vijf ronden zullen rijden. De finale vindt plaats om 22. 55
uur. In de pauze (21 .00-21 .25 uur) zal defietscrossafdeling van "De Graaf schaprijders" zich aan het publiek
voorstellen.
Woensdagavond verzorgd fotograaf Johan Dolphijn in de zaal "De Herberg" een aantal films over oud-Vor-
den. Donderdag, vrijdag en zaterdag zal er een braderie worden gehouden.
Op donderdagavond zal de "Eastern Jam Band" de braderie muzikaal omlijsten. De tweede avond, vrijdag,
wordt gespeeld vanaf een podium dat op het grasveld voor de Rotonde wordt opgesteld. Zaterdag 21 juli
wordt er op het Burgemeester van Arkelplein een rommelmarkt annex kinderbraderie gehouden welke om
10.00 uur begint. Om 11.00 uur vindt er een playbackshow plaats. De vliegerwedstrijd gaat bij gebrek aan be-
langstelling niet door. Zaterdagavond wordt er om 1 8.00 uurvoor de leden van de VW eenfietstocht georga-
niseerd welke om 20.00 uur bij het Pantoffeltje zal eindigen. Hier vindt dan een gezellige avond plaats met
medewerking van Herman Finkers.

Paradepaardje
Sinds jaar en dag zet de VW zich in om de vakantieganger een plezierige tijd in Vorden te bezorgen. Met als
uitgangspunt een rustige vakantie in een omgeving die bekend is door haar natuurschoon. Het jaarlijkse zo-
merprogramma sluit hierbij goed aan. Wandelingen, folkloristische avonden, bezichtigen van boerderijen
e.d. En niet te vergeten de wekelijkse fietstocht langs de acht kastelen, het "paradepaardje" van de VW.
Elk jaar beklimmen tenminste 1 200- 1 500 personen het stalen ros om de 33 kilometer lange tocht te rijden.
Alleen betreuren de organisatoren het ten zeerste dat geen der kastelen van binnen bezichtigd mag worden.
Overigens verwacht het bestuur van de WVdat de fietstochten de komende jaren nog meer in de belangstel-
ling zullen komen. Dit dankzij de vernieuwde pijlen langs de route zodat meer vakantiegangers de tocht "indi-
vidueel" zullen gaan maken.

Uitgekiend beleid
De 200 leden tellende vereniging slaagt ertelkenjare dankzij een uitgekiend beleid in om definanciele eindjes
aan elkaar te knopen. Van de gemeente Vorden ontvangt men een subsidie van 25 cent per inwoner. Verder
komen er nog gelden binnen via de verschillende aktiviteiten die worden georganiseerd. De medewerking
van de gemeente is goed. Dit in tegenstelling tot de betrekkingen met de winkeliers vereniging. De heren
G.W. Eijerkamp en L. Slütter resp. voorzitter en bestuurslid van de VW hebben daar een duidelijke mening

over. "In feite zou de VW en de plaatselijke winkeliers vereniging een hechte éénheid moeten vormen. He-
laas isdit in de praktijk anders. De organisatie van de winkeliers laat het dikwijlsafweten. Wel iseen individue-
le winkelier bij de organisatie van een bepaald evenement bereid de helpende hand te bieden. In het algemeen
staat het eigen belang bij hen voorop. Je kunt stellen dat het werk van de VW niet genoeg gewaardeerd
wordt, terwijl de totale middenstand alle baat heeft bij een bloeiende VW", zo lieten ons beide heren weten.

Toeristisch plan
Deze week zullen een groep van tien personen op pad gaan met enquêteformulieren. In opdracht van de pro-
vincie wordt door de Grondmy een analyse ingesteld naar de "sterke" en "zwakke" punten in toeristisch Vor-
den. De resultaten van deze enquête toeristisch plan Vorden, worden in het najaar bekend gemaakt waarna de
komende jaren het plan in werking wordt gesteld.

Opmerkelijk
Het is opmerkelijk dat in het 80-jarig bestaan van de VW het bestuur altijd een burgemeester als voorzitter
heeft gehad. Deze funktie bekleedde de huidige burgemeester van Vorden ook een poosje. De heer Vunde-
rinkvond het evenwel bezwaarlijk een funktie te moeten bekleden waarbij hij in feite "twee petten" zou moe-
ten opzetten. Deze zienswijze werd gerespekteerd zodat na 75 jaren de voorzittershamer niet meer door een
burgemeester werd gehanteerd maar door de heer G.W. Eijerkamp.
Officieel werd de VW op 7 juni 1904 opgericht door de toenmalige burgemeester de heer P.G. Gallee. De
oorspronkelijke werkzaamheden bestonden uit het uitgeven van een gids voor Vorden, het uitzetten van wan-
delingen en het aanleggen van rijwielpaden langs de vele zandwegen, terwijl ook ruime aandacht werd ge-
schonken aan het plaatsen van banken. Op 2 april 1913 werd op voorstel van de toenmal ige sekretaris, de heer
van Mourik, de thans zo popularie achtkastelenf ietstocht uitgeschreven.
Gedurende een dertig tal jaren heeft de toenmalige burgemeester A.E. van Arkel Vorden enorm bekend ge-
maakt. Als "fietsende burgemeester" hebben hem in die jaren ruim 31.000 vakantiegangers gevolgd.
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BREDEVELD
Weg n,i,n l <uen 56,

Zutphen Tel . 05750 138U

Te koop: alle soorten kool-
planten, peterselie, selde-
rie, sla, prei, andijvie, kool-
raap, boerenkool en nieuwe
aardappelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Te koop: eetaardappelen.
J. Vischers,
Galgengoorweg 6,
Telefoon 1767.

DOOR INRUIL VERKREGEN:

VOLVO 343 L automaat 40.000 km 1 979
VOLVO 343 DL automaat 27.000 km 1983
VOLVO 343 DL 23.000 km 1983
VOLVO 345 DLS 2 liter 20.000 km 1981
VOLVO 365 GLS 29.500 km 1983
VOLVO 244 GL LPG s-dak 78.000 km 10-1981
VOLVO 245 GL LPG trekhaak 63.000 km 1 0-1981
VOLVO 244 GLO 31 ooo km 12-1982
OVERIGE MERKEN

PEUGEOT 305 GLS s dak eo.soo km 12-1981
PEUGEOT 305 SR Elec dak 16.800 km 6-1 982
DATSUN CHERRY 1.4 antraciet 54 000 km 1 981
OPEL ASCONA 1.9 S 112.000 km 1977

VOIJVO
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

BOOTSCHOENEN
plastic strandschoenen nu van-
af f 5,- bij uw vakmanschoen-
winkelier

Schoenen
l cücrwurcn

©
Reparatie

KKINK
Nicuwsiad 1 4 - Vorden Tclcl'oon <>57.<2-2.1Nft

Wegens vakantie zijn wij ge-
sloten van 21 t/m 28 juli a.s.
Schildersbedrijf-verf handel
J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden.
Tel. 1567.

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

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

l MM.1

„
Dorpsstraat 11

Tel. 05735-1312
Ruurlo

Ruurlose
braderie
25 juli vanaf 16.00 uur.
Tfjdens de braderie verkoop
van echt

ITALIAANS IJS
Grote buitenbar met terras
op het Marktplein.

Barbequen vanaf 18.00 uur
en in het café onze organist
W. Dolphijn.

VEEL PLEZIER.

Profiteer van onze

OPRUIMING
met ROYALE KORTING

Marton:
WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, Vorden.

Extra
braderie-

aanbieding
OP=OP

LIKE FREE COLA
NU 3 literflessen

van 5,07 voor
GELDIG ALLEEN VRIJDAGAVOND 20 JULI

2.59
volop
parkeergelegenheid

JOOP CORNELIS
Vorden - 05752-2308

AUTORIJLES
Theorieles (computer)

Autorijschool
„Oortgiesen'

Altijd voordelig. Tel. 2783

SCHOENREPARATIE
steeds vlug klaar.

WULLINK, Dorpsstraat 4

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Willem en Riek Knienenbarg zatt'n onder 'n appelboom tegen 't huus an
de koffie too Olbert Brinkhuus, eur buurman, bi'j eur kwam. Nao wat
praoterije oaver dit en dat kwam Olbert met zien boodschap veur 'n
draod. "Waor 'k veur hier kommen: 't wöd margen un mooien dag vol-
gens de weerberichten, daorumme wolle wi'j d'r met 'n auto op uut, lek-
ker 't bos in. Misschien heb ijluu wel zinnen um met te gaon".

Daor hadd'n Willem en Riek wel zinne an. Zelf waarn zee nooit an auto-
ri'jen too ekommen, meer vanweage dat zee gin van beide 't ri'jbewies
hadd'n as vanweage 't geld. Zee maakten wel 's un keer un dagtochjen
met 'n bus maor dan waa'j toch lange neet zo vri'j in ow doen en laot'n als
wanneer a'j zelf'n auto bi'j ow hadd'n. Dan ko'j gaon en staon wao-j zelf
woll'n. Met graagte nomm'n zee dan ok 't veurstel van Olbert an, um ne-
gen uur 'n anderen margen zoll'n Olbert en Diene bi'j de Knienenbargs
wean.

"Waor zal 't eigenluk opan?", vroög Willem too zee 'n anderen margen in
'n auto stapp'n. "At ijluu nog wensen heb, dan zeg 't maor, 't mek ons
niks uut waor wi'j hen gaot, at 't maor neet 't Westen in is want daor he'k
un gluujenden hekkei an", zei Olbert. Daor stell'n Willem en Riek ok gin
belang in, 't Oaveriesselse vonn'n ze wel mooi. Willem stell'n veur eers
de Holterberg oaver te gaon en dan zo wieter op Ootmarsum an. Dat was
Olbert bes nao 't zin en zoo toern ze via Lochem en Laorne op Holten an.
De zunne bakk'n d'r nogal op en 't was dan ok gin wonder dat, too zee op
'n Holterberg waarn, 'n köpken koffie eur bes zol smaak'n.

"Lao'w hier eers maor un ding opzuuk'n waor ze de koffie broen hebt",
stellen Willem veur. "Da's neet neudug", reageern Diene, "Olbert hef
met vaderdag zo'n campinggasstel ekregen van de kinder. Da's handug
bi'j 't picknicken, dat wolle wi'j vandage 's uutprebeern. 'n Taovel en
stuule he'w bi'j ons, de koffie zette wi'j vandage zelf." De hele sante-
kraom wodd'n uut 'n auto elaan: 't blik met water, 't gasstel, de waterket-
tel, de koffiekanne, de kuukskes en wa'j zoal nog meer neudug eb. 't Wa-
ter wodd'n an de kok ebrach, 't mot ezed wodd'n, 't ni'je stel brannen pri-
ma.
"Gaot t'r toch ok 's effen zïtt'n, zit daor altied te pakken, wi'j bunt now
uut", foetern Olbert met Diene, "of bu'j soms wat kwiet?". "'k Kan 't pak
koffie nargens vinnen". Alles wodd'n op de kop ezet maor gin koffie.
"A'k 't mien goed bekieke kan'k owluu toch nog argens op trakteern", oa-
verdach Willem. En zo was 't ok, 'n goed ketier later zatt'n zee op 'n mooi
terras achter 'n köpken koffie dat raozend lekker mos wean want ze vroo-
gen d'r un riksdaalder veur. "He'j veur 't warme etten alles wel mete-
nommen ander kö'w vanmeddag better de boel in 'n auto laot'n zitten en
gaon metene maor naor een of ander ethuus". Diene kek alles nog 's se-
cuur nao en stell'n vaste dat ze hierveur niks vegett'n had. 't Brood
wodd'n 's meddags met een of andere frisdrank nao binnen ewarkt, iets
wat met zo'n dattug graden hette bes geet.

't Was maor goed dat Willem d'r op erekkend had umme Olbert en Die-
ne dizzen dag vri'j te holl'n want an 't warme etten zelf kokken bunt ze
neet too ekommen. Too zee um un uur of zesse op 't Losser zand un aar-
dug plaetsken hadden evonn'n kwamm'n ze tot de ontdekking dat 't
peksken goeie botter in de tasse deur de hette gaef esmolten was. Alles
was vet, tot de zommerstuule too.

Olbert en Diene heb beslotten umme 'n volgende keer eers met eur
beien te gaon picknicken. At t'r dan iets neet goed geet kump 't teminste
neet metene in de krante, argens bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon - Zaal

„ÏT (SHbe ê>mtïtóe"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 057^3487

Tijdens de kermis en braderie

ZAAL geopend vanaf 19̂  uur

Donderdag 19 juli en vrijdag 20 juli

STEMMINGSMUZIEK voor alle leeftijden

Zaterdag 21 juli

UlOwU met medewerking van het discoteam "HOT DOG".

ALLE 3 AVONDEN GRATIS ENTREE

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat12,Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

T.T.V. Vorden krügt
organisatie
N.K. toegewezen
De Touwtrekvereniging Vorden is de
organisatie van de eerste van de vier
wedstrijddagen van de Nederlandse
kampioenschappen toegewezen, se-
cretaris W. Neerlaar kreeg dinsdaga-
vond telefonisch mededeling van de-
ze toewijzing.
De kampioenen van de gewesten zul-
len elkander in totaal vier wedstrijdda-
gen bekampen.
De eerste wedstrijddag is op zondag
19 augustus a.s. op het terrein van de
T.T.V. Vorden aan de Ruurloseweg
110.

Campingtouwtrek-
tournooi verplaatst
Doordat een aantal campings reeds
voor woensdag 25 juli evenementen
hadden gepland en de campings toch
gaarne een afvaardiging willen zenden
naar het touwtrektournooi is besloten
het toernooi één dag te verplaatsen.
Het tournooi zal dus plaats hebben op
donderdag 26 juli, aanvangende des
avonds om half acht. Eventuele opga-
ve is nog mogelijk bij voorzitter Gert
Barink te Lochem, tel. 05730-4864.

OPRUIMING
met sterk verlaagde prijzen!!
ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES

MEUBELEN -TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 26. TEL 1421

Hollandse Doré 2*10 2,45
Hollandse boontjes 500 gr 2,45
Komkommer 0,85
Kersen 500 gram 2,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

In de wolken
mei een

gratis vlieger
Nu bij grotere foto's

Wie nu een kleurenfilm laat ontwik-
kelen en afdrukken op het formaat 10x10
of 10 x 15 cm krijgt van de Presto Print foto
vakman een schitterende Vlieger gratis
voor niks.

En op die vlieger staan de vervaarlijke
tronies van het A-team afgebeeld. Dus, wat
wil je nog meer... ? ^^^ to

Zolang de voorraad PÉÉHRll
strekt, dus snel naar de */t\^'
Presto Print fotovakman. iTOStDlTlltt

Ongelooflijk goed in kleur

C 1983 Stephen J CannellProducttons All nghtsieseived TMatrademaikot Stephen
J Cannell Produchons and licensed by Merchandising Corporation ol Amwica. int

FOTO

Kerkstraat 1. Vorden. Tel. 05752-1313.

Voor uw vakantie

Rubber laarzen
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL. 1342.

Demonstratie
boogschieten

tijdens de braderie bij:

Marter
tittdt Jetltnfftitél

WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, Vorden.


