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Gezellige drukte tijdens braderie

Een wereld van verschil: in één der etablissementen een disco-show van
Avro's Top Pop, terwijl een 50 meter verder op, in de nabijheid van het
grasveld in het centrum van het dorp een optreden plaats vond van het
'Gheselscap Goed Ende Fijn'. Dit gezelschap, onder leiding van Robbert
van Lint, was gestoken in middeleeuwse kleding. De muziek werd even-
eens op middeleeuwse instrumenten gemaakt. Het programma dat ge-
bracht werd bestond uit Nederlandse en Vlaamse liedjes en muzikale ge-
dichten. Dit alles geënt op een paar eeuwen terug.

De braderie die de plaatselijke WV
deze donderdagavond organiseerde
was gezellig. Over de belangstelling
waren de meningen verdeeld. Ge-
woon druk alleen was het niet zo datje
bij wijze van spreken over de hoofden
kon lopen.

Wim Polman, voorzitter van de plaat-
selijke winkeliersvereniging, vond de
belangstelling van het publiek goed,
maar vond de belangstelling van
mede-winkeliers om aan deze brade-
rie mee te doen, toch wat aan de ma-
gere kant.

Met zijn allen
meedoen
Zegt hij: "Kijkje moet als winkelier
een barderie niet alleen zien van 'daar
/al ik eei^ioed gaan verdienen'. Zo
ligt het d^Plijk niet. Je moet met z'n
allen proberen er iets van te maken en
niet zeggen wanneer een jaar wat te-
genvalt, ik doe volgend jaar niet meer
mee. Da^yieb ik geen waardering
voor", alJ^Wim Polman, die zelf tij-
dens de braderie wat meer life muziek
wil zien en horen — al is hij wel van
mening dat je dan misschien met de
kermis in de knel komt. "En juist de

Veel belangstelling
voor verschillende
stands op de Braderie
Fotokwis voor jong en oud.
Op de braderie werd aan de kraam van
het Vredesplatform Vorden door 454
mensen mee gedaan aan de fotokwis
waarvan 363 uit Vorden. Daarvan wa-
ren 348 goede inzendingen.
Prijswinnaars: Fam. Quack (Delft); de
heer en mevr. Pardijs-Kolenbrander
(Vorden); Richard Hulshof (Vorden);
Raymond Droppers (Vierakker);
Bianca Hachman (Spankeren).
Naar de fam. Quack en Bianca werd
een tas gestuurd, de andere prijswin-
naars kunnen hun prijs (keu/e uit
boek, tas, T-shirt) nadat met hen con-
tact is opgenomen - afhalen.

Uitslag Braderieprijsvraag
Rabobank.
De trein, welke in de Rabo-caravan
was opgesteld tijdens de braderie op
18 jul i trok veel belangstelling. Vele
harten van klein en groot gingen snel-
ler kloppen bij de wetenschap dat de
complete treinset gewonnen kon wor-
den.
Men moest daarvoor de inhoud raden
van de wagons, welke door de loko-
motief werden getrokken.
Geen gemakkelijke opgave blijkbaar;
de antwoorden varieerden van enkele
guldens tot ver over de duizend gul-
den. Het juiste bedrag was f59,55.
Eén persoon heeft het bedrag exact
geraden, waarmee hij de winnaar is
geworden van de treinset. Drie perso-
nen hadden een afwijking in het be-
drag van slechts 5 cent, zij ontvangen
een cadeaubon van f 50,-.
Uitslag: Treinset ter waarde van
f 160,- A. Teunissen, Lochemseweg
32, Warnsvcld. Cadeaubon ter waarde
van f 50,- A. Overmars, Schoolstraat
11 Vorden; A. Haggeman, RiefeIer-
dijk 9, Hengelo Gld en P. Hagenbeek,
Bevrijdingslaan 36, Warnsveld.
De prijwinnaars hebben inmiddels
hun prijs in ontvangst genomen.

Veel belangstelling
voor stier-rodeo
Ca. 700 betalende bezoekers bezoch-
ten afgelopen zaterdagavond het
openlucht- en zaalfestijn bij de Her-
berg. Een openluchtbar op het terras,
het toporkest "Never Mind" en de ro-
deo-stier in de grote tuin zorgden voor
een uitstekende sfeer.
De wachttijd voor de rodeo-stier liep
op een gegeven moment op tot ca. l
uur, hetgeen tot gevolg zal hebben dat
er volgend jaar 's middags eventueel al
voorrondes gehouden zullen worden.
Winnaar bij de heren werd 1. A. Aber-
son; 2. W. Wagenvoort; 3. J. Wissink.
Winnares bij de dames werd: 1. J.
Gosselink (tevens winnares 1984); 2.
A. Smetink; 3. D. v. Schalm.

Ruim 60 bezoekers
bij boerderij
Op dinsdag 16 juli j.l. was het een
drukte van belang in en om de boerde-
rij van de heer Menning in het Gal-
gengoor.
In het VVV. programma zijn zoals u
vast al wel weet 2 boerderijen ter be-
zichtiging opgenomen.
De rustige en sympathieke vertelwijze
van de heer Menning gaf de bezoe-
kers inzicht in de tegenwoordige
werkwijze op een middelgroot boeren
bedrijf. Mevrouw Menning wist voor-
al de kinderen te boeien met het kal-
veren voeren. Bij huize Menning staat
de liefde voor het dier hoog in 't vaan-
del.

Plattelandsvrouwen
Het bestuur van de Plattelandsvrou-
wen wil iedereen die meegewerkt
heeft om de wafelverkoop tot een suc-
ces te maken heel hartelijk danken.
De naam van de pop werd geraden
door Mevr. E. Bouwmeester-Harm-
son. De pop was genoemd naar de eer-
ste presidente van de afdeling Vorden,
Mej. G. Steenman. Zij heette Ger-
dien.

Nu ook een diëtist in
het nieuwe wykgebouw
Bij vele mensen neemt voeding een
belangrijke plaats in. Je kunt er van al-
les over lezen in tijdschriften, week-
bladen en kranten. Vele vragen blijven
echter liggen, vooral bij mensen die
van hun huisarts een dieet moeten -
gaan - volgen.
de Kruisvereniging heeft dan ook be-
sloten dat er in het nieuwe wijkge-
bouw ook een diëtist aanwezig moet
zijn, om mensen te helpen met hun
vragen omtrent voeding en diëten.
Tot nu toe konden deze mensen in
Zutphen terecht. Maar omdat het
spreekuur daar steeds erg druk bezet
is gaat de diëtist van de samenwerken-
de Kruisverenigingen Zutphen,
Warnsveld en Vorden, Els van den
Heuvel, nu elke 4e maandagmorgen
van de maand spreekuur houden van
8.30-12.30 uur in het wijkgebouw aan
de Kiekebelt 3.
Het eerste spreekuur start 23 septem-
ber. Als u een afspraak wilt maken
voor dit spreekuur kunt u dit doen via
het telefonisch spreekuur van de wijk-
verpleegkundigen dagelijks van 13.00-
14.00 uur, tel. 24060. Voor een dieet-
advies heeft u een schriftelijke verwy-
zing van uw huisarts nodig. Voor leden
van de kruisver, is een bezoek aan de
diëtist gratis. Voor algemene vragen
of adviezen omtrent voeding, zoals
zuigelingenvoeding, voeding voor
zwangeren of ouderen, is een verwij-

kermis rondom het marktplein is een
trekpleister".

Oude ambachten
De organisatie had voor deze braderie
ook nog een aantal oude ambachten
naar Vorden gehaald. Volgens de deel-
nemers toch wel een goede belang-
stelling. Meer om te kijken dan om te
verkopen of zoals het vrouwtje aan
het spinnewiel zei: "De mensen vin-
den het wel leuk wat ik doe, maar ze
kopen liever in de winkel, da's veel
goedkoper".

Oorlog
Egbert Naberman, die het vlechten
van matten demonstreerde, deed dat
werk een halve eeuw geleden ook al.
"We kregen toen 20 cent per 100 me-
ter. We konden toen 300 meter in de
week af krijgen. Reken zelf maar uit!
Weetje wat de mensen vaak tegen me
zeggen wanneer ik aan het vlechten

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ben: 'och gunst, dat deden we zelf in
de oorlog ook op deze manier'. Zo
wordt je onbewust weer aan die tijd
herinnerd", zo zegt Egbert.

Wel goede zaken voor de tentjes met
consumptie deze avond. Hapjes en
drankjes op een braderie, dat wil er al-
tijd wel in. Ook waren deze avond di-
verse verenigingen met een stand of
één of andere attraktie op de braderie
te vinden teneinde de clubkas wat te
spekken... Verder stemmingsmuziek
in de verschillende horeca-bedrijven.

De boerendansgroep 'De Knup-
duukskes' was deze avond eveneens
van de partij en schotelde het publiek
enkele olderwetse dansen voor.

Bevestiging en intree ds Klaassens
Aanstaande zondag 28 juli zal ds. K.H.W. Klaassens in de Dorps-
kerk bevestigd worden als predikant van de hervormde gemeente
te Vorden. En na zijn bevestiging zal hij voor de eerste maal voor-
gaan in de dienst van Woord en Gebed.
Met het oog op de verrasten, die uit Vnescheloo en van elders ko-
men, is de aan vangs^P gesteld op half 11.
Ds. Klaassens heeft de wens geuit, dat voor het begin van de dienst
de Vordense gemeenteleden hem en zijn vrouw komen verwelko-
men. Om dat mogelijk te maken, zijn ds. en mevr. Klaassens vanaf
half 10 in "de Voorde^anwezig.
De kerkeraad nodig^ple kerkgangers hartelijk uit, om eerst dit
nieuwe predikantechtpaar in "de Voorde" te begroeten, alvorens
de kerk binnen te gaan. U hebt daarvoor gelegenheid tot uiterlijk
kwart over 10.

zing niet noodzakelijk en kan u in eer-
ste instantie bij de wijkverpleegkundi-
ge terecht.
Naast het houden van dieetspreeku-
ren verzorgt de diëtist ook kursussen
en lezingen over voeding en diëten.
Voor meer informatie over deze mo-
gelijkheid kunt u dagelijks bellen naar
het sekretariaat van de dienst voe-
dingsvoorichting en dieetadvisering
in Arnhem, tel. 085-629119.

D'n Oost'n rit
Zondag 4 augustus kan men 's mor-
gens weer starten voor D'n Oost'n rit.
Deze toertocht voor het gehele gezin
met allerlei spelopdrachten buiten de
openbare weg zal door de mooie
streek van de Achterhoek, Salland en
Twente lopen. Er zijn twee tochten
voor auto's en motoren (circa 120 kilo-
meter) en een speciale fietstocht (circa
70 kilometer).

Veel belangstelling
Staringavond
De Staringavond die de VW dezer
dagen in het buurtschap Wildenborch
organiseerde is een succes geworden.
In totaal waren er 225 personen aan-
wezig die allereerst een wandeling
maakten door de prachtige tuinen van
kasteel Wildenborch. Dit gebeurde
onder leiding van de eigenaar Ir. Sta-
ring, terwijl de tuinlieden Bosman en

Willink de aanwezigen tevens een ex-
plicatie gaven over de planten, bomen
en de vele bloemen.
Weer terug in de Kapel deklameerde
ds Jaap Zijlstra een aantal gedichten
van A C. W. Staring, terwijl Johan
Dolphijn dia's vertoonde over de Wil-
denborch, over Vorden en over de
naaste omgeving.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Geboren: Maaike Sanne Maria Bal-
vert;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: Geen;
Overleden: Geen.

Je bekijkt het maar
Aanstaande vrijdagavond van 7 tot 9 uur zal Gerda van Dijk in de zaal
boven de Amro Bank, Raadhuisstraat l, bezig zijn met aquarellen en
vertellen over deze wijze van schilderen. Roelf Jansema zal bezig zijn
met tekenen en vertellen over de verschillende technieken die hierbij
mogelijk zijn.
De teutoonstelling "Je bekijkt het maar" is nog geopend tot 3 augustus
en iedere middag (behalve op zondag) geopend van 2 tot 5 uur. Zowel de
demonstraties op vrijdagavond als de dagelijkse expositie zijn gratis toe-
gankelijk. U bent hartelijk welkom op de tentoonstelling.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Echaristieviering. Zon-
dag 9.00 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 jul i 10.30 uur Bevestiging en in-
tree van ds. K.H.W. Klaassens als predi-
kant van de Hervormde Gemeente te Vor-
den m.m.v. de Cantorij.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 28 ju l i 10.00 uur en 19.00 uur ds.
J. R. Zijlstra.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 jul i 10.00 uur geen dienst i.v.m.
intree van ds. Klaassens in de Dorpskerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
27+ 28 juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 27 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Breukink. Tel. 1566.
Verder de hele week van 19.00 tot 07.00 uur.
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 + 28 juli P. Waart, Barchem. Tel. 05734-
744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voor de maand juli. Mevr.
v.d. Berg. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



AMERIKAANTJES GOOIEN IN SLOTFASE REMMEN LOS

Damesvolleybalinterland
Nederland - Amerika: 2 - 3

Het Nederlandse damesvolleybalteam ieek dinsdagavond in de bomvol-
le sporthal 't Jebbink te Vorden voor een daverende verrassing te zullen
zorgen toen halverwege de vierde set (bij een 2-1 stand voor Nederland)
de Oranje-dames op een 8-5 voorsprong kwamen. Een overwinning leek
in zicht. De Amerikanen maakten zich toen een beetje kwaad en voelden
er niets voor, zo bleek, om zich door het kleine Nederland te laten ver-
slaan.

Nederland-USA (rechts): 4 Petra v.d.
Linde, 8 Helene van Eijkeren, 14 Caro-
lien Keulen, in de sporthal in Vorden

De Amerikaanse coach bracht lengte
in de ploeg. Met name Caren Kemner
bleek aan het net een ware plaag voor
het Nederlandse team. Amerika
maakte de achterstand ongedaan en
won uiteindelijk verdiend met 15-10
ondanks verwoede pogingen van
Martje de Vries aan Nederlandse kant
om het spel een andere wending te ge-
ven.

Remmen los
Lengte gaf trouwens in deze wedstrijd
aan Amerikaanse zijde meermalen de
doorslag. Niet alleen de robuuste Ca-
ren Kemner maar ook Sandy Augin-
bauch bleek aan het net uiterst sterk.
Nederland had deze avond in aan-
voerster Carolien Keulen een uiterst
geconcentreerde speelster.
De vijfde set die noodzakelijk bleek,
deed niet vermoeden met welk een in-
zet Amerika zou gaan spelen. De tal-
rijke toeschouwers gingen er nog eens
goed voor zitten. Amerika kwam via
de pittige Angela Rock aan serf. Bin-
nen enkele minuten keken de Neder-
landse dames tegen een 5-0 achter-
stand aan. Nederlandse coach Peter
Murrhy vroeg een time-out aan. Het
mocht niet baten.
De Amerikaantjes gooiden alle rem-
men los en het arme Nederland werd
bijna letterlijk door de Amerikaanse
aanvalsgolven overspoeld. Misver-
standen bij Oranje in overvloed. Het
spel stokte. Men geloofde niet meer in
eigen kunnen. Dit werd nog het beste
gedemonstreerd toen Jantien Berg en
Martje de Vries hun opslag geheel
ontredderd in het net sloegen. Uitste-
kend spel van Sandy Auginbauch en
vervolgens keiharde smashes van de
absolute uitblinkster van deze wed-
strijd, Caren Kemner, gaven Neder-
land binnen tien minuten een Hink
pak voor de broek. Setstand 15-0 in
Amerikaans voordeel, het zegt wel
iets van de krachtsverhouding op dat
moment.
De Amerikanen wonnen de wedstrijd
dus uiteindelijk met 2-3.

Leuke beginfase
De vraag rees in hoeverre het Ameri-
kaanse team in de voorgaande sets
niet zo'n dominerende rol kon spelen.

Dit is snel te verklaren, want in de eer-
ste drie sets werd, behalve in de twee-
de set, nogal eens van speelsters ge-
wisseld. Toen het er echt voor de
Amerikanen op aankwam stond de
sterkste opstelling binnen de lijnen
met voor Nederland alle gevolgen van
dien.
Na een kort openingswoord van
Dash-voorzitter Henk Groenendal en
na het overhandigen van cadeaus en
het aanhoren van de volksliederen
ging Oranje in de eerste set goed van
start. Nederland bleef in de beginfase
op voorsprong. Martje de Vries was
samen met Carolien Keulen de ani-
mator aan Nederlandse zijde. Wat in
die periode opviel was het goede ver-
dedigingswerk aan Nederlandse kant.
Helena van Eijkeren en Ingrid Piers-
ma speelden solide.
De Amerikanen probeerden bij een
12-9 achterstand de bakens via een
wissel nog te verzetten. Enkele onbe-
suisde akties van Caren Kemner leid-
den ertoe dat Nederland de set steeds
meer en meer naar zich toe kon trek-
ken. Een harde smash van Caren
Kemner, uitstekend geblokt door Ag-
nes Brunninkhuis, bracht uiteindeli jk
een 15-11 setoverwinning voor Neder-
land op het scorebord.

Volle sterkte
In de tweede set een Amerikaans
team op volle sterkte. Een hoofdrol
was weggelegd voor Melisse McLin-
den die halverwege werd ingezet en
direkt goed was voor vijf punten. Uit-
slag 3-15 in Amerikaans voordeel.

Nederland, niet aangeslagen door de-
ze dreun, speelde in de derde set heel
wat beter. Het werd een spannende
aangelegenheid. Beide teams beurte-
lings op voorsprong. Bij een 9-11 ach-

terstand kreeg Nederland via een har-
de smash van Cafolien Keulen de op-
slag tmig. Met Martje de Vries aan
serf flÉJcn de rollen omgedraaid,
14-12. Caren Kemner probeerde met
een ferme klap de serf weer terug te
halen. Het blok van Nederland week
niet: 15-12.

Het team van Nederland bestond de-
ze avond uit de volgende speelsters:
Jantien Berg, Martje de Vries en In-
grid Piersma, allen Tromp/Olympus;
Petra v.d. Linde en Carolien Keulen,
Deltaloyd/AMVJ; Bianca Hooy-
mans, Marian Hagen, Mepal/Orion;
Els Tuynman, Brother/Martinus; He-
lena van Eijkeren, Zaan '69; Irene
Klunder, Starlift/Voorburg; Ellen van
Eijk, DVO en Agnes Brunninkhuis,
Set Up-65.
Bij Amerika speelden: Melissa
McLinden; Angela Rock; Madelyn
Meneghetti; Linda Chisholm; Bever-
ly Robinson; Caren Kemner; Raelyn
Hoglund; Sue Hegerle; Cathy Noth;
Marsha Bond; Sandy Auginbauch en
Jayne McHugh.

Het was deze avond een eerste van
een drietal wedstrijden die de Neder-
landse en Amerikaanse dames dezer
dagen tegen elkaar zullen spelen.

Organisatie bij Dash
in goede handen
De eerste wedstrijd dinsdagavond in
Vorden werd door de plaatselijke vol-
leybalvereniging Dash georganiseerd.
Dash mocht dit doen vanwege het zil-
veren jubileum in het voorjaar '85.

Voor het Vordense publiek, dat voor
de eerste keer ter plaatse met interna-
tionaal volleybal kennis maakte, een
interessant gebeuren. Organisatorisch
/at alles goed in elkaar zodat wat Dash
betreft meer van dit soort wedstrijden
in Vorden gehouden mogen worden.

Loop der bevolking in het verspreidingsgebied van het Contact.

ORGANISATIE VAMC "DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Internationaal achikastelenweekend
Nog maar nauwelijks bekomen van de motorsportgala of de Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" staat al weer voor een nieuwe krachtproef. Komend weekend staat nl. het interna-
tionale Achtkastelenweekend op het programma. Dit wordt vanaf vrijdag 26 juli tot en met zon-
dag 28 juli gehouden in en nabij café Schoenaker aan de Ruurloseweg.

Dit jaarl i jks terugkerend evenement
bestaat in feite uit een drietal onderde-
len te weten een sterrit, toerrit en ee:i
orienteringsrit.
Bij de sterrit gaat het om de afstand die
de deelnemer vanaf huis aflegt naar
Vorden.

Internationaal
Het motortreffen in Vorden is de laat-
ste jaren uitgegroeid tot een waar in-
ternationaal sportgebeuren.
Vorig jaar kwamen in totaal, met de
duo passagiers meegerekend 615 per-
sonen naar Vorden, waarvan ruim de
helft uit het buitenland. Zweden, De-
nen, Duitsers, Belgen, Engelsen zelfs
deelnemers uit Australië.

Of er dit jaar wederom een dergelijk
aantal motorsportenthousiasten naar
Vorden zal komen is moeilijk te voor-
spellen. Sekretaris Jan Slagman van
"De Graafschaprijders: "Wat de bui-
tenlanders betreft denk ik dat we wel
weer op zo'n drie honderd personen
kunnen rekenen. Vele van deze men-
sen maken een rondtoer door een aan-
tal landen en hebben Vorden gewoon
als "etappeplaats" opgenomen. De
deelname van de Nederlanders is voor
een zeer groot deel van de weersom-

standigheden afhankeli jk. Wordt er re-
gen verwacht dan heeft dat ongetwij-
feld invloed. We zijn echter met een
totaal van 400 personen ook dik tevre-
den", zo zegt Jan Slagman.

Prijzen
De eerste deelnemers aan dit Acht-
kastelentreftcn worden zo tegen
woensdag, donderdag al in Vorden
verwacht. Voor hem of haar die de
grootste afstand heeft afgelegd wor-
den prijzen beschikbaar gesteld.
Dit geldt zowel voorde buitenlanders
alsmede de Nederlandse deelnemers.
Verder z i jn er nog prijzen voor de
clubs met de grootste aantal deelne-
mers. In elk geval ontvangen alle deel-
nemers een herinnering.
Nabij café Schoenaker is een tijdelijke
camping gekreeërd die dag en nacht
door leden van "De Graafschaprij-
ders" zal worden bewaakt zodat de
gasten weten dat hun (vaak zeer dure
machines) in veilige handen z i jn . Op
de camping zorgen "De G raaf schaprij-
ders" er tevens voor dat de inwendige
mens niet vergeten wordt.

Toertocht
Zaterdagmiddag gaat de toertocht van

start, hen tocht met een lengte van 70
kilometer en die is uitgezet door het
echtpaar Horsting. De lange sliert mo-
torrijders maakt een tocht door de
omgeving van Vorden, Barchem, Lo-
chem, Ruurlo, Zwiep enz.

Zaterdagavond kan het molorgezel-
schap zich in zaal Schoenaker naar
hartelust u i t l even tijdens het zoge-
naamd "verbroederingsfeest". Hier-
aan zal het danskorket "Assorti" haar
medewerking verlenen. Tevens wor-
den 's avonds de prijzen ui tgereikt .
De "ochtendmensen" kunnen zon-
dagmorgen opnieuw genieten van
fraai natuurschoon. Om 9.00 uur
wordt namelijk vertrokken voor het
maken van een ochtendwandeling.
Onder leiding van Jan v.d. Peijl.
Het "Achtkastelenweekend" wordt
zondagmiddag afgesloten met een
orienteringsri t . Een rit over een af-
stand van 45 kilometer. Het vertrek is
bij café Schoenaker.

Het gehele programma van komend
weekend vormt een onderdeel van het
VVV zomerprogramma te Vorden.
Behalve de VVV. verleent ook de
O.K. medewerking aan dit sportieve
gebeuren.

AUTOBEDRIJF HUITINK, VAG DEALER VOOR VOLKSWAGEN EN AUDI

Officieel Algemeen Periodiek
Keuringsstation

Op 15 juli j.I. ging de periodieke keuring voor personenauto's officieel van start. Dit betekent dat
als eerste de personenauto's van 11 jaar en ouder een verplichte keuring op belangrijke veilig-
heidspunten moeten ondergaan. De eigenaren van deze auto's ontvangen hiertoe via de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer een oproep en hebben een periode van twee maanden, waarbinnen
hun auto's moeten worden gekeurd. Deze keuring moet vervolgens elk jaar plaatsvinden.

Waar kan men terecht voor zo'n alge-
mene periodieke keuring? De eenvou-
digste weg is deze keuring te laten uit-
voeren door de dealer van het merk
auto waarin men rijd. Als deze dealer
een officieel keuringsstation is, kan hij
voor u verzorgen: een aparte keuring,
waarvoor een bedrag vanf 50,- incl.
BTW wordt berekend; een onder-
houdsbeurt, waarin deze keuring te-
gelijkertijd is opgenomen en waarvoor
geen extra keuringskosten worden be-
rekend.

Een extra voordeel van keuren bij de

eigen merkdealer is aan de orde wan-
neer iets niet wordt goedgekeurd en
dan een reparatie moet worden uitge-
voerd.
De merkdealer, die over de benodigde
kennis, het speciale gereedschap en de
originele onderdelen beschikt, kan
zo'n eventuele reparatie op korte ter-
mijn verzorgen.
Daarmee wordt voorkomen dat een
herkeuring moet plaatsvinden, die op-
nieuw f50,- kost.

Uiteraard is Autobedrijf Hui t ink te
Ruurlo al geruime tijd voorbereid op

deze nieuwe belangrijke taak op het
terrein van de verkeersveiligheid.
Aan de muur van dit bedrijf hangt dan
ook de in dit opzicht geldende officiële
erkenning van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer met daarop het keurbe-
drijfnummer.
Dit betekent dat Autobedrijf Hui t ink
te Ruur lo ' i s gerechtigd in het kader
van de APK auto's van alle merken te
keJren.
Door tijdig op deze nieuwe ontwikke-
ling in te haken, kan dit garagebedrijf
nu opnieuw een extra service bieden
aan klanten en niet-klanten.

Bevolking op
1 januari 1984

Over-
ledenen 1)

meer geboren
dan overleden

vestiging 1) vertrek 1) meer gevestigd
dan vertrokken

bevolking op
31 december 1984

GEMEENTEN

Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

4165
3697
2316
3636
4366

3956
3605
2194
3587
4412

8121
7302
4510
7223
8778

56
29
23
26
61

31
38
20
37
61

39
29
22
40
38

32
23
14
27
40

17
0
1

-14
23

-1
15
6
10
21

16
15
7
-4
44

101
136
69

121
361

139
149
84

116
376

94
116
75

113
275

107
125
86
103
259

7
20
-6
8
86

32
24
-2
13

117

39
44
-8
21
203

4189
3717
2311
3630
4475

3987
3644
2198
3610
4550

8176
7361
4509
7240
9025

Noten behorende bij de loop van de bevolking in de provincie Gelderland per gemeente 1984.
D Onder de levengeborenen en overledenen zijn begrepen de levendgeborenen overleden vóór de geboorte-aangifte. Voorts zijn onder de levendgeborenen medegeteld de in

het buitenland geborenen, behorende tot de werkelijke bevolking, terwijl omgekeerd niet zijn medegeteld de in Nederland geborenen, niet behorende tot de werkelijke bevol-
king. Onder de overledenen zijn begrepen de personen, die wegens "overlijden GA" overeenkomstig artikel 68 van het Besluit bevolkingsboekhouding zijn afgevoerd. Bij de
vaststelling van de cijfers inzake de gevestigde respectievelijk vertrokken personen is met bovenstaande gevallen - voor zover voorgekomen - uiteraard rekening gehouden.

elders in deze krant



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zonen en
mijn broertjes

ROBBERTEN ARNOLD

Wim en Erna Norde- Winkel
Evelien

725 J HM Vorden,
17 juli 1985
Almenseweg 31.

H.H. Varkensfokkers
Wij vragen wekelijks goede
mestbiggen (ongeacht het
aantal) en tevens slachtzeugen
(hoge prijs, lage inhoudingen).
VAN DE MEENE
Varkens en biggen,
Telefoon 05752-2288.

Andijvie en preiplanten te
koop.
K. HOETINK, Het Hoge 13.

Te koop: nieuwe aardappe-
len (Parel).
H. RIETMAN, Eldersmaat 1,
Vorden. Tel. 1655.

ORGELCONCERT
op het Properorgel van de Re-
migiuskerk te Hengelo Gld.
zaterdag 27 juli aanvang
20.00 uur. Entree f 5,-. CJP/
65-i-'ersf 4,-.
Orgelbespeling door Henk van
Putten uit Kampen, m.m.v. so-
praan Femmy v.d. Weg uit
Kampen.

PRETTY MARKT

Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

Op zaterdag 10 augustus 1 985
beginnen wij weer met de ge-
hoorzaamheidscursussen
voor huishonden te Hengelo
Gld. Voor inl. + opgave
Hans Lichtenberg,
tel. 05753-2042.
Ap Peters, tel. 08344-436.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA BELLEN
TELEFOON 3100

Gelegenheid tot zelf pluk-
ken van aardbeien en tevens
te koop aardbeien.
WEENK, Schuttestraat 12,
Tel. 6659.

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

OÊ> juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

In plaats van kaarten.

Op maandag 29 juli a. s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

J.W.HUETINK
H.J. HUETINK-VANZUILEKOM

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251JP Vorden, Juni 1985
Oude Zutphenseweg 4.
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In plaats van kaarten.

Vakantie

1935 1985
Wij zij n 50 jaar getrouwd en willen dit vieren
met onze kinderen en kleinkinderen op
zaterdag 3 augustus a.s.

Om 17.30 uur zal er een Eucharistieviering
zijn uit dankbaarheid in de Christus Koning
kerk (Dorp) te Vorden.

Hierna willen wij U in de gelegenheid stellen
om ons van 19.30 tot 21.30 uur te komen
feliciteren in café-restaurant Schoenaker,
Ruurloseweg 64.

JO SCHOENAKER
en

HEINTJE SCHOENAKER-HOLTSLA G

Ruurloseweg 41
72 51 LA Vorden.
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Door uw belangstelling, bloemen en cadeaux is onze
40-jarige trouwdag een onvergetelijke dag geworden.
Wij stellen uwfelicitatie's in welke vorm dan ook zeer
op prijs.

Hiervoor aan allen onze hartelijke dank.

DJ. JANSSEN
E.W. JANSSEN-KLEIN IKKINK

7251 AZ Vorden
Horsterkamp 27
Juli 1985.

'En nu, wat verwacht ik, o Here... ?
Mijn hoop die is op U.'

Ps. 39:8

Vandaag is in alle rust en vrede in Christus ontslapen,
mijn inniggeliefde vrouw, onze moeder en oma

LENA GROOT ENZERINK-NOPPERS

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: H.W. Groot Enzerink
Siegerswoude: Ben Groot Enzerink

Hanneke Groot Enzerink-Postma
Petra en Henk Willem

Montfoort: Bert Groot Enzerink
Adri Groot Enzerink-Marskamp
Lenette en-Bart

Zutphen: Ina Groot Enzerink
Wil Zwienenberg

Zeist: Heleen Groot Enzerink

7251 DC Vorden, 21 juli 1985
Mispelkampdijk 34.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het
rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink4a
te Vorden. Gelegenheid tot condoleren en afscheid ne-
men op woensdag 24 juli a.s. van 1 9.00 tot 20.00 uur.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal DV
worden gehouden op donderdag 25 juli a.s. om 13.30
uur in de Gereformeerde kerk te Vorden, waarna aan-
sluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Van ons is heengegaan onze lieve schoonzuster

LENA GROOT ENZERINK-NOPPERS

Sterke onze Hemelse Vader Henk en kinderen in deze
voor hun zo moeilijke dagen.

D.W. Luimes-Groot Enzerink
G.W. Luimes
W. Schouten-Groot Enzerink

Vorden, 21 juli 1985.

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

Telefoon 05750-12931

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

GESLOTEN
van zaterdag 3 t/m maandag
12 augustus.

KAPSALON

BEERNING
Raadhuisstraat.

organiseert
voor de
zevende
keer

VORDEN de

avondfietsvierdaagse
van 30 juli t/m 2 augustus. Afstanden 20 en 35 km.
Inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur (bij)
vanaf Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24, Vorden.
Beker beschikbaar gesteld voor de grootste groep
deelnemers. Om voor een herinnering in aanmerking te
komen moet men 3 avonden meefietsen.
Inschrijfgeld f 6,- p.p. en f 5,- voor leden en kinderen
tot 14 jaar.

Alleen deze week

zomertruien

HALVE
PRIJS

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

V zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap,
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende " gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

bod.

t $<mtoff*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Receathlon
Vorden
1985

Sportieve recreatie op zijn best!
Over een afstand van 9 km. moeten proeven van
bekwaamheid worden afgelegd in achtereen-
volgens zwemmen - hardlopen - schieten -
kanovaren en fietscross.
Tijdstip: zaterdag 3 augustus a.s. start om
13.00 uur in het zwembad "In de Dennen".
Opgave kan geschieden door het invullen van een
inschrijfstrook, die kan worden gehaald en ook
weer ingeleverd bij het V.V.V. kantoor (Bonds-
spaarbank) en het zwembad.
Kosten: f 2,50 voor personen tot 16 jaar.
f 5,- voor personen van 16 jaar en ouder.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

ROZIJNENBOLLEN
) 't winkeltje in vers brood en li.inkcl

P

Burgemeester Galleestraat 22

Opruiming
Tuinstoelen

Parasols

Tuinbanken

Tafels
Zomerligbedden

Enz.

JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Te koop: g.o.h. brommer
Puch Maxi.
Bulten, Veldhoekseweg 1 2,
Hengelo Gld. Tel. 05736-255.
Bellen na 18.00 uur.

Te koop: alle soorten kool-
planten, knolraap, selde-
rij, peterselie, sla, prei, ro-
de bieten planten, andijvie
en nieuwe aardappelen.
H. SNELLINK, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Paardrijlessen en buiten-
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

GELDIG VAN 25 T/M 27 JULI

kilo

VOOR DE BOTERHAM

Gegrilde rollade
100 gram 1,95

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Gevraagd voor 3 dagen

hulp in winkel en huishouding
Mag ook op part-time basis met

meerderen.

Sollicitaties naar:

Krijt Superette
Dorpsstraat 10 - Wichmond. Tel. 05754-270.

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Wij bakken voor u dagelijks vers.

...fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

puur natuur en toch niet te /« a;n
gebakken /onder enige toevoeging van vetten
snijdt gemakkelijk
lekker lang mals met behoud van het nr<x>daroma

h]|/onder smakelijk en ge/ond
ook de kinderen vinder, tiet lekker brood
uitstekend in te vrie/en

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Opruiming m

Tenniskleding, sportkleding, jacks,
knickerbockers, kousen, dames en
heren vrijetijdsshorts,
sportschoenen, trainingspakken

10 - 50% korting
HW 25 van 198,- voor

WAPEN EN SPORTHANDEL

133,-

Martens
ileedt dotllrtffinJI

Zutphenseweg - Vorden



Voorkom diefstal uit auto's
Lok geen dieven
Dat er iets uit auto's wordt gestolen is
vaak het gevolg van onachtzaamheid.

Maak het dieven niet gemakkelijk.

Hou er altijd rekening mee, dat dieven
gek zijn op spullen die in auto's liggen.
Vooral wanneer de deuren, ramen of
kofferruimten niet goed zijn afgeslo-
ten.
Dus: auto op slot en geen buit voor de
ruit.

Wees op je hoede.
De politie deelt in het kader van de ac-
tie 'Voorkom diefstal uit auto's' een
folder uit. Hierin geeft de politie u een
aantal tips om het dieven moeilijk te
maken.
* 'Klik' het stuurslot altijd dicht.
* Laat geen autopapieren of reserve-

sleuteltjes in de auto achter.
* Parkeer de voorwielen in de richting

van het trottoir.
* Ga op bewaakte of verlichte par-

keerplaatsen staan.

* Mijd afgelegen plaatsen voor het
parkeren van uw auto.

* Laat nooit waardevolle zaken in uw
auto achter.

* Mocht het toch eens nodig zijn dat u
iets in de auto moet laten, verberg
uw bezittingen dan zo, dat zij niet
van buitenaf zichtbaar zijn.

* Sluit deuren, ramen en kofferruim-
ten goed af.

* Neem wielslotbouten op siervelgen.
* Gebruik een afsluitbare tankdop.

Doe aangifte
* Doe in alle gevallen van diefstal van

of uit uw auto meteen aangifte.
* Maak opsporing en terugbezorging

beter mogelijk door:
1. registratie van uw autostereo-in-

stal lat ie of andere waardevolle za-
ken in uw auto (Registratiekaar-
ten kunnen gratis bij het politie-
bureau worden afgehaald).

2. een bijna overal te verkrijgen gra-
veerpen te gebruiken om kostba-
re bezittingen van een persoonlijk

merkteken te voorzien (uw post-
code + huisnummer) .

Na deze praktische tips om diefstal uit
auto's te voorkomen nog de formele
zijde van deze aangelegenheid.
In de algemene plaatselijke verorde-
ning van de gemente Ruur lo is onder
hoofdstuk I I I , afdeling 10, paragraaf l
het volgende bepaald:

'Het is verboden een fiets, een
bromfiets, een motorvoertuig, een
wagen of aanhangwagen, op of aan

de openbare weg of op de openbare
grond te laten staan zonder bewa-
king of deugdelijke beveiliging te-
gen diefstal'.

De rijkspolitie van Ruurlo zal de ko-
mende tijd extra aandacht schenken
aan de naleving van dit ar t ikel van de
algemene plaatseli jke verordening.

Mocht blijken dat uw auto niet is afge-
sloten dan mag u er ernstig rekening
mee houden dat proces-verbaal zal wor-
den opgemaakt.

WEEKEND RECLAME

TOMPOUCEN
't winkeltje in vers brood i

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: koolplanten,
prei, andijvie, sla, selde-
rie, peterselie en groenlof -
planten. Bieslookpollen.
Jonge konijntjes, kleur-
dwergjes, siameesjes en
pooltjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

2 krop sla 0,98
Grote komkommer 0,75
1 kilo handperen 1,98
500 gram rode pruimen 1,75

GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Iktan

DE VALEWEIDE"
Bos Chrysanten 3,95

Grote bos rozen 5,—

Volop keus in Woelende kamerplanten

cent
^m

Dat kunt u nu ook in Vorden

Tankt u al superbenzine, normale benzine,
loodvrije benzine en autodieselolie zonder een
cent op zak? Dat kan met de OK-krediet kaart
bij Welkoop-OK aan de Stationsweg 22 in
Vorden. Voor 25,- statiegeld ontvangt u een kredietkaart en kunt u dag en nacht
profiteren van de voordelen.
De OK-zelftankvoordelen zijn:
Later betalen. Tank wanneer u wilt, later volgt automatische afschrijving van uw
bank-of girorekening.
Gemakkelijk. Geen wachttijden voor tanken of afrekenen. OK heeft een landelijk net
van automaten, zodat u als kredietkaarthouder bij ruim 90 andere stations verspreid
over het hele land kunt tanken.
Veilig. Het codenummer in het kaartje maakt misbruik bij verlies of diefstal
onmogelijk.

Betrouwbaar. OK garandeert een kwaliteitsprodukt dat voldoet aan de internationale
eisen.

Tot ziens bij het

OK-zelftankstation
Stationsweg 22 bij de Welkoopwinkel in Vorden.
Telefoon 05752-1583.

Werkgroep Gezinsopv
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

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

Auto- off motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA.

G. Bultman
Telefoon 17 53

B.M.W. -Volvo-Suzuki

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

CONTACT
graag en goed

gelezen

met
Televisie

reparaties
—i- direct

i; i ' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Wees er snel bij

Alle linnen sandalets, flats,
bootschoenen en boots gaan
deze week de deur uit
voor slechts 15,-
WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 05752-1342

Halve prijzen festival
Alles in de etalages
voor

en nog minder

Zomerkollektie Emanuelle
voor '

B.H/s
voor

halve prijzen

prijzen

halve prijzen

RUURLO

Heeft u onze gegrilde metworst al
geproefd? Deze week lekker voordelig.
Heerlijk op brood. Even warm gemaakt
in de oven is het een delicatesse bij de

borrel. In 3 smaken verkrijgbaar.

Geldig t/m
31 juli

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Magere varkenslappen i kilo 7,98

Cordon bleu 100 gr. 1,45
Pampa schijf 1 oo gr 1,55

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per U 9,90

Gebraden varkensrollade

150 gr. 1,95

Fijne snijworst

150 gr.

MARKT
"/AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

Gegrilde
metworst
Naturel - Poesta

100 gram

Ham/kaas

HAMBURGERS
6 halen

4 BETALEN

0̂,9
100 gr 1,05

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Nu extra voordelig.

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Gekruid gehakt
per kilo 7,95

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

slagerij jan rodenburg
OÜRPSTRAAT 32 - V O R D E N - TELEFOON 1470
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Ronde van Vorden

Frans Havenaar verslaat Nederlands kampioen
Ruud Papiermolen met banddikte verschil
Hij stak de hand al juichend omhoog, in de vaste overtuiging dat hij had
gewonnen. De vreugdeuiting van Ruud Papiermolen, de kampioen van
Nederland bij de liefhebbers, was een fraktie van een seconde te vroeg
want met een uiterste krachtsinspanning gelukte het de succesvolle Zut-
phense coureur Frans Havenaar, met een banddikte verschil te winnen.

"Toch wel tevreden, de jury beslist nu
eenmaal", zo sprak Ruud Papiermo-
len na afloop berustend.

De raee voor liefhebbers en veteranen
kenmerkte zich woensdagavond tij-
dens deze Ronde van Vorden door het
hoge tempo, waardoor het uiterst
moeilijk was om een vluchtpoging
succesvol af te sluiten. De renners ga-
ven elkaar geen duimbreed toe. Het
publiek kwam dan ook volop aan haar
trekken.

Met nog zo'n acht ronden te gaan (de
coureurs moesten 50 km afleggen,
d.w.z. 36 ronden) leek een ontsnap-

pingspoging van Alex Hoogeveen uit
Hengelo succes te hebben. Een'ronde
later was alles weer bijeen. Gerrie van
Dijk uit 's-Heerenberg, Johan Plui-
mers uit Enter, Wim Kuiper uit Apel-
doorn, Paul Casteels uit Apeldoorn,
/.ij allen probeerden beurtelings in de
laatste ronden weg te komen.

Het pe-
leton was evenwel niet bereid de man-
nen te laten gaan, zodat deze ronde
voor de liefhebbers en veteranen in
een massasprint eindigde met voor
Frans Havenaar een gelukkig slot. Het
betekende voor hem de negende
overwinning in dit seizoen.

Godet de Leeuw
wint bij de junioren
De ruim 40 deelnemers die uitkwa-
men in de juniorenklasse leverden de-
ze avond eveneens een felle strijd.
Halverwege de koers deed Gery Reg-
ter uit Arnhem een poging om uit het
peloton los te komen. Hij kreeg al vrij
spoedig gezelschap van Henk Milgen
uit Ermelo. Het peloton zette een felle
achtervolging in.
Achtereenvolgens maakten Godet de
Leeuw uit Ermelo, René Hermsen uit
Berkel en Allard Engels uit Zoeter-
meer zich los en voegden zij zich bij
het leidend duo. Met nog 20 ronden te
gaan (de junioren reden 60 km, d.w.z.
43 ronden) bleek al vrij snel dat deze
kopgroep tot een eendrachtige sa-
menwerking bereid bleek. Ronde na
ronde werd de voorsprong uitge-
bouwd en liep uiteindelijk op tot 40 se-
conden.

In de eindspurt kreeg Godet de
Leeuw, die in de kopgroep bijzonder
veel werk verzette, loon naar werken.
Hij versloeg René Hermsen met een
metertje verschil en behaalde daar-
mee zijn vierde overwinning in dit sei-
zoen.

Bij de niet-licentiehouders ging Rob
Boomkamp uit Borculo als eerste over
de finish in deze door de rijwiel en
toerclub Wichmond/Vierakker geor-
ganiseerde Ronde van Vorden.

Uitslagen
Veteranen en liefhebbers (50 km, 36
ronden): l Frans Havenaar, Zutphen,
1 uur, 9 minuten en 18 seconden;
2 Ruud Papiermolen, Wezep; 3 Johan
Pluimers, Enter; 4 Jan Geerdink, Del-
den; 5 Alex Hoogeveen, Hengelo;
6 Hans de Brouwer, Apeldoorn; 7 Wim
Kuiper, Apeldoorn; 8 Piet Krekel, Apel-

doorn; 9 Ben Pleijhuis, O/denzaal;
10 derrie van Dijk, 's-Heerenberg;
11 Wim Draaijer, Twe/lo; 12 .los voor 't
Hekke, 01 st; 13 Manin Wohemse, Die-
penveen; 14 Wijnands Schol feu, Hall;
15 Nico Spekenbrink, Enter.

Junioren (60 km, 43 ronden): l Godet
de Leeuw, Ermelo, l uur, 28 minuten en
13 .seconden; 2 René Hermsen. Berkel;
3 (ic/y Refter, Arnhem; 4 Henk Mi/gen,
Ermelo; 5 Allard Engels, Zwartemeer;
6 Remco Start ma n. Ei bergen; 7 Carlo
Raaymakers, Den Helder; 8 Rob Was-
senberg, Den Helder; 9 Edward laren-
hout. Spijkenisse; 10 Richard Bazuin,
Assen.

Niet-licentiehouders: l Rob Boom-
kamp, Borculo; 2 Rinus Brinkers, Bor-
culo; 3 Johan Boesveld, Steenderen.
Om het kampioenschap van Vorden:
l Henk Eggink; 2 A n ton Peters; 3 Henk
A r/ma n; 4 Johan Pardij s.

Verloting
Aan het motorsportgala dat afgelopen
weekend in Vorden werd gehouden,
was tevens een verloting verbonden.
De prij/ .en /ijn gevallen op de num-
mers 983,239,1249 en 585. De prij/.en
kunnen bij het VVV kantoor worden
afgehaald.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert vanaf 30 ju l i tot en met 2 au-
gustus voor de /.evende keer een
Avondfietsvierdaagse. Men kan kie-
/en uit de afstanden 20 of 35 km. De
routes die met pijlen worden aangege-
ven gaan langs de mooiste plekjes van
Vorden.
Enkele plaatselijke middenstanders
en de kaasfabriek /orgen onderweg
voor een verfrissing en een versnape-
ring.
Om voor een herinnering in aanmer-
king te komen behoeft men maar drie
van de vier avonden mee te fietsen. De
start is e lke avond vanaf hotel Bloe-
mendaal aan de Stationsweg 24 te Vor-
den.
Voor de grootste groep deelnemers
stelt administratiekantoor Vorden
B.V. een beker besehikbaar.

Walter Arendsen Damkampioen Wieger Wesselink
wint straatmotorcross in de bloemetjes gezet

Duizenden toeschouwers
"We hebben vorig jaar als gemeentebestuur toen in Vorden de eerste
stratenmotorcross werd gehouden, deze toch wel met enige zorg tege-
moet gezien. Het is toch wel veilig gebleken. De motorclub zit vol met
aktiviteiten en het is een goeie zaak dat 'De Graafschap rijders' de vakan-
tiegangers wat spektakel wil bieden".

Deze woorden sprak de wethouder
van sportzaken de heer J. F. Geerken
tijdens de zaterdagavond in het cen-
trum van het dorp gehouden straten-
cross.
Net als vorig jaar trok deze cross dui-
zenden toeschouwers. Motorsport-
spektakel van de eerste orde en wat ui-
termate belangrijk was: een straten-
cross op een veilig circuit. 'De Graaf-
schaprijders', die dit motorsportgala
namens de VW organiseerde, was bij
de selektie van de rijderszeer zorgvul-
dig te werk gegaan. Er kwamen alleen
die coureurs voor deelname in aan-
merking die bekend staan om hun vei-
lige manier van rijden en die tevens
over een goede beheersing van de mo-
tor beschikten.
Vooral dat laatste is van groot belang.
Het circa 400 meter lange circuit zo
rond plantsoen in de kom van het
dorp telde vele bochten. Bovendien
hadden de vele vrijwilligers van 'De
Graafschaprijders' in samenwerking
met de plaatselijke brandweer vele
obstakels op het parcours aange-
bracht. Bielzen, platte wagens, etc. zo-
danig opgesteld dat er voor de toe-
schouwers vooral bij de springschan-
sen veel spektakulaire stunts te zien
waren.

Spanning
Bij de senioren kwamen in totaal 24
rijders aan de start. Deze coureurs wa-

ren over drie series verdeeld. Bij elke
serie plaatsten zich de eerste twee
aankomenden rechtstreeks voor de fi-
nale.
In de eerste serie werden Erik van Ark
en Gerrit Dijkman als nummer één en
twee afgevlagd. Uit de tweede serie
plaatsten zich Walter Arendsen en
Joop Wuestenenk, terwijl Rolf Ooste-
rink en Marcel Bulten het halve dozijn
finalisten volmaakten door in de der-
de serie als nummer één en twee over
de finish te gaan.
Via een tweetal herkansingen zouden
zich later nog vier rijders bij de reeds
geplaatste zes finalisten voegen. De
eerste herkansing verliep uiterst spek-
takulair. Tjeerd Stapelbroek werd dui-
delijk eerste. De strijd om de tweede
plaats verliep zeer sensationeel. Bij de
laatste springschans, een paar meter
voor de finish, passeerde Hans Bosch
hoog 'in de lucht' Gerrit Berendsen,
waardoor ook hij naar de finale over-
ging-
De rijders die in de tweede herkansing
aan de start kwamen zorgden even-
eens voor het nodige vuurwerk. Ook
hier in de persoon van Frank Arend-
sen een duidelijke winnaar, terwijl de
strijd om de tweede plaats tussen Ro-
bert Helmink en Erik Bulten bij de
laatste springschans 'in de lucht' in het
voordeel van Robert Helmink eindig-
de.

In de finale werd een felle strijd gele-
verd. De te rijden afstand bedroeg tien

minuten en één ronde (bij de series
bedroeg dit acht minuten en één ron-
de). Erik van Ark was razendsnel uit
de startblokken geschoten. Hij bleef
vier ronden aan de leiding, toen werd
hij gepasseerd door Walter Arendsen.
Deze leek regelrecht op de eindzege
af te stevenen, ware het niet dat Rolf
Oosterink alles in het werk stelde om
Arendsen te verdringen. Hij naderde
hem tot op enkele meters. Rolf Ooste-
rink maakte toen echter een stuurfout
en viel een tiental meters terug. Voor
Walter Arendsen nog éénmaal aanlei-
ding om de gashandle volop los te
draaien waardoor hij uiteindelijk toch
nog onbedreigd kon winnen.
Deze avond kwamen ook nog een vijf-
tal jeugdrijders aan de start die twee
manches reden. Beide keren kwam
Hans Berendsen als eerste over de
finish.

Uitslagen
/ Walter Arendsen; 2 Rolf Oosterink;
3 Erik van Ark; 4 Marcel Bulten; 5 Ger-
rit Dijkman; 6 Frank Arendsen; 7 Hans
Bosch; 8 Robert Helmink; 9 Joop Wues-
tenenk.
Jeugd: l Hans Berendsen; 2 Angel o
Stapel broek; 3 Hans Hermsen; 4 Lau-
rens Bouwmeester; 5 Eelco Pierik.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Loco-burgemeester J. Geerken heeft
vrijdagmorgen de kersverse Nederlands
kampioen dammen (junioren), Wieger
Wesselink (18) „in audiëntie" in het
Vordense gemeentehuis ontvangen.
Geerken was in gezelschap vanrollega-
wethouder Bogchelman en d^fecr H.
van Woudenberg van sport/aKerT
Bij het gemeentehuis hadden leden
van de Damclub een erehaag ge-
vormd van damborden en spandoe-
ken. Wesselink was eerder ̂ \ huis
opgehaald met paard en wu^^P Wet-
houder Geerken toonde zich trots op
de grote damprestaties van de jeugdi-
ge Vordenaar: „We zijn heel verheugd
dat Vorden nu een Nederlands kam-
pioen binnen de grenzen heeft. We
hebben met veel belangstelling en
met veel spanning afgelopen weken je
verrichtingen gevolgd".
Geerken wees op de lange erelijst van
Wieger Wesselink die zeven jaar gele-
den ontdekt werd tijdens het school-
dammen door de heer Wansink, lid
van DCV. De damvereniging besteedt
veel aandacht aan jeugdleden, ook de
prestaties van de andere Vordense
dammer Johan Krajenbrink spreken
landelijk sterk aan. De Nederlandse
juniorenkampioen Wesselink zal Vor-
den straks verlaten omdat hij gaat stu-
deren aan de Technische Hogeschool
in Twente. Wethouder Geerken
noemde Wesselink tenslotte een voor-
beeld voor de jeugd.
Namens de gemeente bood hy hem een
cadeau aan: een envelope met inhoud
en „bij hoge uitzondering" een vaantje
met daarop het gemeentewapen van
Vorden.

Wieger Wesselink wordt gehuldigd door leden van de damc/ub bij het betreden van
het gemeentehuis.

Met paard en wagen werd Wieger Wesselink bij huis opgehaald.



ledere maandagmiddag repetit ie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International .

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
/aal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

ledere dinsdagavond repet i t ie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

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

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repe t i t i e drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirc t te .

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

30jul i Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

31 ju l i Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

1 aug. Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

2 aug. Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

3 aug. Avondfietstocht Kranenburgs
Belang

ïfecstbij

TWEE DAGEN KEULEN

Zin om er eens lekker twee
dagen tussenuit te gaan? Dan is
dit arrangement Keulen precies
iets voor u!
Voor slechts 100 DM per per-
soon overnacht u in een van de
mooiste hotels in deze bruisende
metropool aan de Rijn. De prijs
is inclusief buffet ontbi j t . Het
Dom Hotel is gelegen aan de
voet van de machtige Keulse ka-
thedraal met zijn wereldbe-
roemde Driekoningen-schrijn.
Uw smaakvol ingerichte kamer
is voorzien van alle gemakken:
huisbar, kleurentelevisie, radio,
telefoon en complete badkamer
met bad. Hoe mooi uw kamer
ook mag zijn, ga de stad in. Er
zijn talloze interessante musea
die de tweeduizendjarige ge-
schiedenis van „Colonia" op in-
drukwekkende wijze aanschou-

7 aug.
10 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
16 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.

Dansen voor ouderen in
De Herberg
D'n Oost'n rit. Startplaats Café-
Rest. Schoenaker, Ruurloseweg
Kranenburg/Vorden.
Ratti (/a - zo) - De Graafschap.
I'retty Markt
/wemvierdaagse
Zwemvierdaagsc
Zwcmvierdaagse
Zwemvierdaagse
Zwemvierdaagse
's Avonds moonlight swimming
Deldens Volksfeest
Deldens Volksfeest
Deldens Volksfeest

17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd, vertrek de Herberg

24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische wedst r i jd-

dag

l sept. dansen voor ouderen in
De Herberg.

7 sept. Klootschiettoernooi, startplaats
café 't Zwaantje.

8 sept. HSV de Snoekbaars senioren
wedstrijd, vertrek de Herberg.

29 sept. Viswedstrijd Snoekbaars leden
Hengelo Gld. - Vorden. Samen-
komst bij Concordia te Hengelo
Gld.

Huisvrouwenorkest PV de Blauwkras
had weer succes

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

In /aal de Herberg trad in het kader
van de V.V.V. aktiviteiten het Huis-
vrouwenorkest op onder leiding van
de heer Hilverink.
Tante Zus praatte zoals gewoonlijk
het geheel weer op echt humoristi-
sche wijze aan elkaar.
Dat dit huisvrouwenorkest meer aan-
dacht verdient is /onder meer waar,
hopelijk weet het V.V.V. bestuur een
manier te vinden om ook de toeristen
naar dergelijke optredens te krijgen.
Dat de Vordenaren en vooral de mid-
denstand zich eens laat zien zou voor
de dames orkestleden stimulerend
zijn, want door hun optredens, vooral
buiten de plaats in bejaardenhuizen,
ziekenhuizen enz. waar ze zeer veel
gevraagd z i jn , promoten zij Vorden
toch op een leuke wijze.
Tante Zus hoopte zelfs nog eens een
gouden plaat te ontvangen. Ons ad-
vies is gewoon doorgaan met de mat-
teklopper, wasbord, t lu i tke te l enz.
Het promotielied refrijn drukken wij
hierbij af.
Slap eens even af, en breng eens een be-
zoek aan V orden in den Achterhoek,
't /.y watje noemt zo schoon aan alle
kant, dal het de parel is van Gelder-
land.
'/.o piekfijn in orde, datje nergens rom-
mel ziet.
Een schoner dorp dan Vorden, vind je in
de wereld niet.

^ " " " i , ^ ^ n o r a a n i s c u i G «— • = » • lonues qoeu m ~~
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Dit arrangement is geldig op een
vrijdag, zaterdag en zondag-
nacht tot en met 31 december
1985. Een persoonskamers: 30
DM toeslag. Kinderen tot 18
jaar slapen gratis op de kamer
van de ouders.

WEEK^D ENGELAND

In samenwerking met Ladbroke
Hotels Holland en Hoverspeed
doet de NNP u een uniek aan-
bod. Wat dacht u van drie dagen
Engeland voor 250 gulden per
persoon.

te geven. Voor meer in^rnatie
bel BBI Amsterdam 020^2222.
Prijs inclusief: Hovercraft Ca-
lais-Dover v.v. (auto + twee in-
zittenden). Meerkosten p.p. in
dezelfde auto 195 gulden. Toe-
slag l-persoonskamer 100 gul-
den. Kinderen t/m 14 jaar 145
gulden. Aanbieding is geldig
vanaf 2 sept. tot 30 dec. '1985.
Aankomst vr. of za., vertrek zo.
of ma.
Voor reservering bel eerst BBI

weli jk maken. En wat dacht u
van een wandeling door een van
de vele schitterende parken.
Rust na alle ind rukken die u op-
gedaan heeft, even uit op een
van de caféterrasjes in het cen-
t rum.
Nadat u gereserveerd heeft , ont-
vangt u een complete documen-
tat ie , zodat u op uw gemak het
v e r b l i j f voor k u n t bereiden.

Bel voor reservering eerst naar
Trusthouse Forte Hotels in Am-
sterdam: 020-737777. Het boe-
kingsformul ie r wordt vervolgens
toegezonden. Zendt dit formu-
l ie r met cheque 5 retour aan
THE, Apollolaan 2, 1077 BA
Amsterdam. Vie l Spass!

SïïSSSsciB

Per razendsnelle Hovercraft
„vliegt" u in 35 minuten van
Calais naar Dover. U verblijft
naar eigen keuze in het Lad-
broke Hotel in Basingstoke of
Bracknell ten zuidwesten van
Londen. Uw kamer is voorzien
van douche of bad en toilet.
Prijs inclusief tweemaal ontbi j t .
Vanuit beide plaatsen in ,,de
tu in van Engeland" kunt u ver-
schillende bezienswaardigheden
bezoeken.
Vanuit Bracknell: Windsor
Castle, St. George Chapel, Ma-
dame Tussaud's Royalty and
Empire, Savill Garden, Windsor
Safari Park en Seaworld.
Vanuit Basingstoke: Wellington
Country Park, de kathedraal
van Winchester, Marwell Zoolo-
gical Park en het huis van Lord
Mountbatten.
Het is ondoenlijk een compleet
overzicht van alle mogelijkheden

Amsterdam (020-622222). Stuur
het boekingsformulier met che-
que 6 retour aan BBI Amster-
dam.

Lossingsplaats Ruffex. Datum 12-7-
'85. Gelost om 15.00 uur. Afstand 810
km. Aantal duiven 58. Tijd Ie duif
10.27.57. Tijd 10e duif 11.41.03.
1. Chr. Kappert; 2. J.A. Eul ink; 3. H.
Boesveld; 4. Chr. Kappert; 5. Chr.
Kappert; 6. Chr. Kappert; 7. C!ir. Kap-
pert; 8. J.A. Eul ink; 9. Chr. Kappert;
10. Chr. Kappert.

Lossingsplaats Lommei. Datum 12-7-
'85. Gelost om 7.15 uur. Afstand 120
km. Aantal duiven 424. Tijd Ie du i f
9.02.56. Tijd 10e duif 9.10.11.
1. Chr. Kappert; 2. Chr. Kappert; 3.
J.W. ter Beek en Zn; 4. Chr. Kappert; 5.
J.J. v. Gijssel; 6. J.W. ter Beek en Zn; 7.
A. Sterkeboer; 8. A. Baandersjr.; 9. H.
Nijhuis; 10. J.W. ter Beek en /n.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: herenhorloge (dou-
blé); sleutelbos met flessenopener;
/.warte riem; blauwe grasparkiet; sleu-
tel van Opel; blauw windjack; big van
3 weken; sleutelbos met 9 sleutels.

VERLOREN: rood/bruin portemon-
nectje; wit vest (wol); rood windjack;
fietssleutel met hanger; /warte da-
mestas met rits, inh. rijbewijs etc.;
bruine portemonnee; l groene w.c.
tent; bruin lederen tasje met ri tsslui-
t ing; gladde slavenarmband (goud);
witte fietspomp; bruin/wit/zwart
hondje Welch Craigie schofthoogte
ong. 25 a 30 cm.; zilveren dameshorlo-
ge; bos sleutels; bruin etui met 2 sleu-
te ls ; vest met 2 zakken ( l icht crème).

Huizenhoge pop bij van Asselt

Bij de Echte Bakker van Asselt had men in verband met een prijsvraag
een grote pop geplaatst. De naam van de pop moest geraden worden.
Meelfabriek Moorlach levert het volkoren waddenmeel aan bakker
van Asselt. De Vordense bakker heeft veel succes met dit meel, mede
daardoor werd een prijsvraag gehouden. De fam. Wiggers, Eikenlaan
8 was de gelukkige die een prijs kan afhalen. De naam van de pop was
Kees.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Gao'j venaovund met nao de straotencross, ihf s bes de moeite weerd um 's
te zeen".
Riek Veldman gaf nog drek gin antwoord op de vraoge van eur man, schien-
haor mos ze dï nog oaver naodenken onderwiel ze druk doonde was met 'n
strickzwaefel 't vleis van de karbenade tussen de tande uut te porken.
"At Jantjen van 't Wishaar ok met geet, dan he'k teminsten nog wat gezel-
lugheid. En dan kö'w samen nao die tied argens wat gaon drinken."
"Dat za'k eur dan wel vruogen."
Dark Veldman ston metene van taolel op en ging op Withaar an. Hee trof
Jantjen achter 't huus, druk doonde met de ramen.
" 'k Mosse van Riek vraogen of i ' jluu vanaovund met gingen nao de strao-
tencross in 't darp."
"Oh, juowel, dan zie'w nog 's wat." Jant jen , van huus uut 'n stadsen von 't
hier buutenaf altied maor wat stille, zee had graag wat lawaai en drukte um-
me zich hen. Maor jao, den kearl van eur wol graag schaöpe en kniens en
daor kö'w now neet met op 't Leidseplein zitten.
"Maor 'k wet neet of Toon zinne hef, den is neet zo bes te passé, hee is bin-
nen, kiek maor 's".
Toon ston in de kokken, rondummc in de flessen.
"Wat maak i'j toch, bu'j an 'n drank?"
"Schei mien uut oaver den troep, in zes vekansies he'k dat grei in Oosten-
riek bi'j mekare escharreld, 't beste uut 't beste meen'n ik, now kan'k 't deur
't göttegat giefn, wi'k neet vegiftugd wodd'n".
"Maor 't is toch jammer um ze allemaole weg te gooien, daor zit toch ok nog
wel goeien tussen?"
"Oh, jaozeker wel, maor 't bunt wel honderdvieftug soorten, laot die alle-
maole maor 's onderzuuken, dan bu'j 'n kapetaal kwiet".
Ondanks dat bunt Jantjen en Toon toch met egaon nao 't darp en zee hebt
nog schik ehad ok. Maondagmargen is Toon (die nog vekansie had) met
Jantjen in 'n auto estapt en nao de Moezel ereen. Daor wol e /ien wien-
veurraod weer 'n betjen anvull 'n. Angezien daor nog zat te koop was lukken
um dat bes en had e dinsdagaovund weer un betjen veurraod in huus.
Maor nauweluks in huus, heurn e deur de radio dat ok in wat duitse wien an-
ti-vries veurkwam. Dat Toon too de poste uut 't huus vluuk'n zal wel gin
mense vewondren, bi'j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman


