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Autocross Vorden op zondag
7 aug. wordt enorm spektakelstuk
160 DEELNEMERS WAARONDER OOK DAMES

Het autocrossen, dat vanuit andere landen naar Nederland is overgewaaid,
is in onze regio en met name in Vorden erg populair geworden. Vorden zal
opnieuw kennis kunnen maken met het autocrossen op zondag 7 augustus.
Het Autocrossteam Linde zal dit grote evenement organiseren op een terrein
van de familie Berendsen na h i j het Enzerinck, waar ook vorig jaar de eerste
autocross werd gehouden.

Enthousiast
Trok het verleden gehouden spekta-
kelstuk meer dan 4000 belangstellen-
den, de initiatiefnemers het Autocross
team Linde verwachten ook dit maal
veel publiek. Voorzitter Gerrit Veen-
huizen: „Het is voor de eerste keer
dat er ook dames meerijden in deze
cross en dit is nooit eerder gebeurt"
Een en ander wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Auto-
sport Oost-Nederland te Halle.
De dames zullen in twee manches van
12 rijden. Bekende rijdsters zijn onder
meer Ineke Oortgiezen uit Hengelo
Gld., Stokkers uit Zutphen.

Al vele maanden
,,We zijn al vele maanden bezig met
de organisatie,, zegt secretaris Jan
Berenpas (28 jr.), die met Veenhuizen
Bennie Lebbink en Bennie Tjoonk
van 't Garmel het Autocrossteam
hebben opgericht.
Het terrein bij het Enzerinck hebben
zij dank zij de bereidwillige medewer-
king van de eigenaresse Mevr. Van
Lennep ter beschikking gekregen. In
hun vrije tijd sleutelen zij aan hun ei-
gen wagens want zowel allen nemen
ook deel aan diverse crosses.
De jongelui gaan niet over een nacht
ijs. Niets wordt aan het toeval over
gelaten. De Stichting Autosport Oost
Nederland zorgt voor juryleden, keu-

ren de auto's voor de aanvang op rij-
vaardigheid en snelheid. De cross in
Vorden telt mee voor het kampioen-
schap van Oost-Nederland, waarvoor
al wedstrijden zijn gehouden in Buur-
se, Noordijk, Aalten, Ruurlo en Halle.
De Vordense is dus de zesde.

In vier klassen
Er komen op 7 augustus ruim 160
deelnemers aan de start. Er wordt in
vier klassen gereden; de standaard-
de sportklasse, een voor de plaatselij-
ke rijders en een voor dames. Voor de
standaardklasse hebben zich al 84
deelnemers aangemeld. Hieronder zijn
de bekende W. Bakker die met een
Volkswagen rijdt. Favoriet is ook
Barth uit Doetinchem met VW, Arink
uit Haaksbergen met VW. Heel be-
scheiden zegt Jan Berenpas dat hij
ook vaak aan de top eindigt in deze
klasse en zijn kollega's beamen dit
volkomen. Berenpas rijdt dus voor
eigen publiek en heeft al meer dan
drie jaar ervaring; in Ruurlo zat hij
in de finale.
„Het moeten originele auto's zijn tot
en met 1600 cc motor", zegt Beren-
pas. „Dit in tegenstelling met de
sportklasse waarin men allerlei „ei-
genbouwsels" aantreft." Veenhuizen
komt ook in de standaardklasse uit
met NSU, Bennie Lebbink eveneens
met NSU.

SPORTKLASSE
Bennie Lebbink is de monteur van
Autocrossteam Linde; hij weet ak
technisch man de auto's weer in goe-
de staat te brengen en kent elke wa-
gen op zijn duimpje.
In de sportklasse hebben 40 deelne-
mers ingeschreven, die in vier series
rijden. Kanshebbers zijn hier Freddie
Bakker uit Doetinchem met BMW,
Bolscher uit Bornebroek met Ford en
de winnaar van vorig jaar in Vorden
de Lochemmer Woestenenk met
BMW. Plaatselijk favoriet is Bennie
Tjoonk met NSU. In deze zgn. „ei-
genbouwwagens" mag met net zoveel
carburateurs bouwen als men zelf wil.

HAPPENING
Een bijzondere happening wordt het
crossen van de plaatselijke rijders, die
in een aparte klasse rijden. Het zijn
er tien waaronder Theo Schoenaker
van de Kranenburg, Tonny Overbeek
Jopie Pasman, Jopie Wesselink, Bul-
ten, Eskes enz.
Er zijn vele bekers en andere prijzen
beschikbaar gesteld. De organisatie
is goed voorbereid, er zijn diepe grep-

pels gegraven, EHBO, politie, brand-
weer geven hun medewerking.
„We hopen dat het publiek ons ook
nu niet in de steek laat", zegt het
Autocrossteam Linde. Men kan ver-
zekert zijn van spektakulaire wed-
strijden".

Veel deelname
oriënteringsrit De
Graafschaprijders
Aan de oriënteringsrit die de Vorden-
se auto. en motorklub De Graaf-
schaprijders zondagmiddag organi-
seerde, werd door 97 personen deel-
genomen. Start en finish van deze 44
kilometer lange rit, die was uitgezet
door de heren G. Versteege en H. El-
brink, was bij café Schoenaker waar
de heer D. J. Rouwenhorst na afloop
de prijzen uitreikte.
Auto's A-klasse: 1. R. Trip, Ommen
124; 2. M. A. Veldhuis, Wijhe 126; 3.
J. Luyten, Hengelo 140; 4. B. Rege-
link, Vorden 148.
Idem B-klasse: 1. D. J. Pardijs, Vor-
den 232; 2. H. Stomps, Ruurlo 280; 3.
J. Cornelis, Bolsenbroek 284; 4. D.
Versteege, Hengelo 309; 5. B. Meme-
link, Almen 318.
Idem toerklasse: 1. G. G. J. Reekers,
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KOEftSELMAN Cassette*

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrjj-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

1. Ruimtelijk beleid gemeente.

2. Spreekuur wethouder Bannink.

Punt 1.
RUIMTELIJK BELEID
GEMEENTE
De voorafgaande twee weken hebt u
kunnen lezen wat respektievelijk het
rijk en de provincie als taak op het
gebied van de ruimtelijke ordening
op zich hebben genomen.
Tenslotte zal deze week behandeld
worden welke werkzaamheden de ge-
meente op dit gebied entameert.

A. Struktuur plannen
Artikel 7 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (WRO) schrijft voor,
dat de gemeenteraad voor het grond-
gebied van de gemeente een zgn.
struktuurplan kan vaststellen, in
welk plan de toekomstige ontwikke-
ling van de gemeente in hoofdlijnen
wordt aangegeven.
Uit het artikel blijkt dat een struk-
tuurplan de funktie vervult van een
programma voor de toekomst. Dit
wordt met name benadrukt, aange-
zien het struktuurplan geen tot de
burgers gerichte voorschriften bevat.
De gemeente Vorden heeft - samen
met de gemeenten Hengelo (Gld.),
Ruurlo en Zelhem (in HRVZ-ver-
band) - zo'n struktuurplan met be-
trekking tot de openluchtrekreatie
opgesteld.
In dit struktuurplan komt als uit-
gangspunt naar voren dat enerzijds
de rekreatieve ontwikkeling van het
struktuurplangebied bevorderd kan
worden, maar dat anderzijds de land-
schappelijke kwaliteiten van het ge-
bied ten gevolge van bovenbedoelde
ontwikkeling niet mogen worden
aangetast. Met name is het volgens
het plan aan te bevelen de nieuwe
voorzieningen op het gebied van ver-
blijfsrekreatie zoveel mogelijk te
konsentreren in bepaalde daartoe
aangewezen zones. Juist het volledig
vrij laten van het de laatste jaren zo
in zwang gekomen „kamperen op de
boerderij" zou tot gevolg hebben dat
het gehele Achterhoekse landschap
„besuikerd" zou worden met tenten
en kampeerwagens, hetgeen dit ge-
bied in hoge mate zou aantasten.
Daarnaast kunnen ingevolge het plan
in bepaalde gebieden dagrekreatieve
voorzieningen worden aangebracht.
Dit struktuurplan kan waar nodig en

mogelijk worden uitgewerkt in een
zgn. bestemmingsplan.

B. Het bestemmingsplan
Artikel 10 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening verplicht de gemeen-
teraad - behoudens ontheffing door
Gedeputeerde Staten _ voor het ge-
bied van de gemeente dat niet tot de
bebouwde kom behoort een bestem-
mingsplan vast te stellen, waarbij
„voorzover dit ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening nodig is,
de bestemming van de in het plan
begrepen grond wordt aangewezen
en zonodig, in verband met de be-
stemming, voorschriften worden ge-
geven omtrent gebruik van de in het
plan begrepen grond en de zich daar-
op bevindende opstallen".
Het tweede lid van dit artikel geeft
de gemeenteraad de mogelijkheid om
voor het gebied van de gemeente dat
tot de bebouwde kom behoort of voor
een gedeelte daarvan een bestem-
mingsplan vast te stellen.
Voor de bebouwde kom dus geen
plicht tot het vaststellen van zo'n
bestemmingsplan, dit in tegenstelling
tot het gebied buiten de bebouwde
kom.
In tegenstelling tot eerder genoemde
plannen wordt de burger aan een
bestemmingsplan wel degelijk ge-
bonden geacht. De door het bestem-
mingsplan gelegde bestemmingen
alsmede de vigerende gebruiksvoor-
schriften verbieden de burger een be-
paald stuk grond anders „in te rich-
ten" dan is voorgeschreven. Juist in
zo'n bestemmingsplan komt het coör-
dinerende karakter van de ruimtelij-
ke ordening tot uitdrukking: deze
grond mag voor landbouw worden
gebezigd, andere grond voor woning-
bouw enz.
In de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning is uitvoerig aangegeven op wel-
ke wijze zo'n bestemmingsplan tot
stand komt. Het ontwerp-bestem-
mingsplan ligt gedurende een maand
op de gemeentesekretarie ter inzage.
Van deze zgn. „ter visie ligging"
wordt tevoren bericht gedaan in de
Staatscourant, in enkele regionale
dagbladen, alsmede in een plaatselijk
blad. (De gemeente Vorden adver-
teert in: De Gelderlander, De Gel-
ders-Overijsselse Courant, de Graaf-
schapbode, het Zutphens Dagblad,
alsmede in het plaatselijk nieuws- en
advertentieblad „Contact".)

Binnen de genoemde termijn van één
maand kan een ieder schriftelijk van
zijn bezwaren doen blijken bij de ge-
meenteraad.

Na de vaststelling van het plan door
de Raad wordt het wederom voor
een maand ter inzage gelegd. In dit
stadium bestaat de gelegenheid tot
het schriftelijk indienen van bezwa-
ren bij Gedeputeerde Staten maar nu
alleen door degenen die zich tijdig
met hun bezwaren tegen het ont-
werp-bestemmingsplan tot de ge-
meenteraad hebben gewend en door
degenen die bezwaren hebben tegen
de wijzigingen die de gemeenteraad
in het ontwerp van het kollege van
burgemeester en wethouders heeft
aangebracht. Van de beslissing van
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring
van of tot onthouding van goedkeu-
ring aan een bestemmingsplan kan
binnen een maand bij de Kroon in be-
roep worden gekomen.
In de gemeente Vorden zijn de vol-
gende bestemmingsplannen van toe-
passing:
1. Voor het gebied buiten de be-

bouwde kom het bestemmingsplan
Buitengebied 1970.
Bij Koninklijk Besluit van 19
maart 1975, nr. 83, is dit plan
voorzover daaraan geen goedkeu-
ring werd onthouden, onherroepe-
lijk geworden.
Daar het onthouden van goedkeu-
ring voor wat betreft een deel der
voorschriften _ o.a. werd goed-
keuring onthouden aan de bestem-
ming „agrarisch gebied" en aan
de bestemming „landgoed" - nog-
al ingrijpend van aard was, werd
het noodzakelijk geoordeeld, in-
gevolge artikel 30 Wet Ruimtelij-
ke Ordening een herziening van
het plan voor te bereiden. Om-
streeks het einde van dit jaar
wordt getracht het ontwerp daar-
toe gereed te hebben.

2. Bestemmingsplan „Kranenburg
1971".
Door het Koninklijk Besluit van
22 september 1975, nr. 14, heeft
ook dit bestemmingsplan groten-
deels rechtskracht verkregen.
Aangezien ook aan dit plan op
bepaalde punten goedkeuring is
onthouden, dient hiervoor even-
eens konform artikel 30 Wet
Ruimtelijke Ordening een herzie-

ning met inachtneming van het
door de Kroon gestelde te worden
voorbereid.

3. Bestemmingsplan „Medler-Tol
1969".
Bij besluit van 5 oktober 1970
werd door Gedeputeerde Staten
van Gelderland goedkeuring ver-
leend aan dit plan. Daar tegen dit
besluit geen beroep werd aange-
tekend bij de Kroon verkreeg dit
bestemmingsplan rechtskracht.

4. De vigerende bestemmingsplan-
nen Vorden Zuid 1969, Vorden
Noord 1969 en Vorden Herziening
1962 zijn opgenomen in het door
de raad d.d. 29 juni 1976 vastge-
stelde bestemmingsplan Vorden
1975. Zodra dit laatstgenoemde
plan - thans ter goedkeuring by
Gedeputeerde Staten - volledig
rechtskracht heeft verkregen,
vervallen de drie genoemde thans
vigerende plannen.

5. De bestemmingsplannen Brinker-
hof I en II verkregen rechts-
kracht door goedkeuring van Ge-
deputeerde Staten.

6. Het door de Raad der gemeente
Vorden d.d. 28 december 1976, nr.
7, vastgestelde bestemmingsplan
„Het Schapenmeer 1976" omvat-
tende het gebied gelegen tussen
het Lekkebekje en de Galgengoor-
weg, is thans ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten gezonden.

7. Ook het door de Raad d.d. 15
maart 1977, nr. 7, vastgestelde be-
stemmingsplan „Vorden Kom
1976, nr. l", omvattende het ge-
bied tussen Burgemeester Gallée-
straat, Insulindelaan, Stationsweg
en Molenweg, ligt thans ter goed-
keuring bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland.

8. Tenslotte wordt voor het gebied
van de kom van het dorp Vorden
een ontwerp-bestemmingsplan
Vorden Kom 1977 voorbereid. Dit
plan, dat nog niet ter visie heeft
gelegen, heeft dus nog geen en-
kele rechtskracht.

Punt 2.

SPREEKUUR WETHOUDER
BANNINK

Het spreekuur van wethouder Ban-
nink op 4 augustus a.s. zal komen te
vervallen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

KINDER T-SHIRTS
k/m nu nog voor

OPRUIMINGSPRUZEN

Bij aankoop van 2 stuks
de laagst geprijsde voor

HALVE PRIJS
geldig van 4 tot en met 10 aug.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

VRIJDAGS KOOP AVOND

Almelo 194; 2. J. G. Timmers, Alme-
lo 196; 3. E. J. v. d. Liende, Apel-
doorn 219; 4. J. H. Toonte, Neede
224; 5. H. Valk, Nijverdal 253.
Motoren A-klasse: 1. B. A. W. Hors-
ting, Vorden 170.
Idem toerklasse: 1. G. Hueting, Vor-
den 205; 2. E. J. Beek, Vorden 238;
3. P. Beek, Amsterdam 375.
Bromfietsen toer: 1. W. Fleerkate,
Laren 209; 2. J. Bulten, Vorden 305.
De door de benzinemij OK beschik-
baar gestelde beker voor de beste
deelnemer van De Graafschaprijders
in de B-klasse werd gewonnen door
Dick Pardijs.
De heren W. Knörnschild en H. Kre-
mer uit de Keyenborg kregen een
pechprijs, terwijl Neleke Jonker uit
Hoogeveen de poedelprijs ten deel
viel.

CJV
Zomerkamp 1977
Zaterdagmiddag 23 juli vertrokken
25 jongens met inbegrip van de lei-
ding en enkele kooksters naar Gen-
dringen. Bij het kamp aangekomen -
openluchttheater te Gendringen -
bleek dat Rob de Nijs met een voor-
stelling bezig was. Vooral voor de
jongere jongens was dit een zeer leu-
ke attraktie.
Zondagmiddag had men een oriënte-
ringsrit, dit viel letterlijk en figuurlijk
in het water. Net was alles gestart
toen het ging regenen. Tegen zessen
begon het op te klaren, helaas voor
een korte duur.
Voor de maandagmiddag stond er een
interieurtocht op het programma.
Men is naar het zwembad in Ulf t ge-
weest, speeltuin op de Engberg, ge-
meentehuis, douane en drie groepen
zijn naar het bejaardencentrum in
Gendringen geweest. Vooral in het
bejaardencentrum heeft men zich ge-
weldig geamuseerd. Ook de mensen
daar vonden het erg leuk.
Dinsdagmorgen kregen we een on-
plezierig bericht nl. dat de heer en
mevr. v. d. Linden niet meer kwamen
door ziekte.
Woensdagmiddag werd levend gan-
zespel gedaan samen met de ouders
en kennissen. Het traditionele „ver-
klede vossenjacht" werd ook dit keer
vrijdagmiddag gehouden. Menigeen
vroeg zich af wat voor mensen er nu
in Gendringen waren. Het was erg
jammer dat er veel spelletjes moesten
worden afgebroken of in zijn geheel
niet konden plaatsvinden omdat het
telkens regende.
Zaterdagmiddag omstreeks 3 uur
kwamen we in Vorden aan. Al met al
was het een goed zomerkamp 1977.

Politiehonden-
keuring
Op de jaarlijkse politiehondenkeuring
te Oosterbeek behaalde de heer F.
van Hamond met zijn hond Rudie een
certifikaat met lof met 453 punten.
Dit is het hoogste certifikaat dat ooit
in Nederland op zo'n keuring behaald
is. De heer Van Hamond is lid van
de politiehondenvereniging PHDV
„De Doorzetters" te Vorden.

BURGERLIJKE.
STAND V

GEBOREN: Aalt jen Anneke Kam-
perman; Hendrikus Gerrit René Dijk-
man; Jan Paul van Ark.
ONDERTROUWD: J. G. H. M. van
Haaften en H. Harmsen.
OVERLEDEN: J. C. Greebe, oud 72
jaar.

erkdiensteit
HERVORMDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. C. L. Glastra uit Brum-
men, jeugddienst; 19.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink

GEREF. KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19.00 uur ds. C. G. Ver-
meiden, Geesteren

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Rossel, Doetinchem, tel. 08340-
23120 en H. F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684 van 11—11.30 uur

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Aug.: mevr. Gille, tel. 2151 (8—9 u.)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: J. H. Oonk, elke dinsdag van
18.45—19.45 uur in het Groene Kruis-
gebouw



De laatste japonnen
nog steeds zeer goedkoop
JAPONNEN ipr 12,50 20,-

15,- 30,-PAKJES

RUURLO
Vrijdags koopavond Zie onze speciale etalage !

MEDEDELING
1 oktober 1977 is de laatste dag waarop

u

volle ZD-zegelkaarten
kunt Inwisselen.

Tot die datum kunt u nog zegels ontvangen bij:

DROGISTERIJ VAN DE WAL

KLUMPER bloemen, groente, fruit

OPLAAT brood, banket

BOERSMA sigaren, ijs

ZD-winkeliers

Het nieuwe
schooljaar begint weer

Wij zijn er klaar voor:

TINNEROY BROEKEN
zwart, marine, bruin vanaf 23,50

FLANELLEN RUITBLOUSES
L/Mvanaf 16,95

JOPPERS in marine en zwart
PARKA'S vanaf 59,50

JACKETS

Vrijdags koopavond

RUURLO

Te koop: g.o.h. kinderwa-
gen, wandelwagen, salonta-
fel. Brinkerhof 12, tel. 1922

Te koop: prima volgroeide
aardappelen „Parel" en an-
dijvieplanten.
A. Hissink, Heijendaalseweg
3, Vorden, tel. 1778

VOOR UW WONING.
NIEUW!

Een
Uitgebreide Gevaren.
venekering,

inclusief
Glasveraekering

(ook thermopane, enz.) kost
u slechts ƒ l,- per ƒ1.000,-
verzekerd bedrag, bty de
Onderlinge Waarborgmaat-
schappij „Vorden" Kantoor
Almenseweg 27, telef.
05752-1597.

GAS
in fles of tank

Industrieterrein, Vorden
KEIJNE

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

Mevr. Staring,
Wildenborchseweg 24 t.o.
huize de Wildenborch
zoekt één hulp voor 2 och-
tenden per week dinsdag en
donderdag.
Telefoon 05752-6697

Heerltfk
ROZIJNENBROOD

't WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

Te koop: vouwwagen Scout
Senior de Luxe II b.j. 1975,
geheel kompleet met ma-
trassen, reservewiel, luifel,
zijwindschermen etc. afm.
4,25 x 3,90 en luifel 4,25 x
1,80 meter.
J. A. de Koning, De Stroet
13, Vorden, tel. 2147

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Regenkleding
JACKS, BROEKEN, PONCHO'S

gestikt en gelast, prima kwaliteit

MEUBELEN - TAPIJT - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 — Vorden — Tel. 1421

Schooltassen
UITSLUITEND DE BETERE
GEHEEL LEDER

vanaf / 59,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - VordeD - Tel. 1342

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

» AUTOCROSS «
VORDEN

7 AUGUSTUS A.S
Aanvang 13.00 uur, terrein:

Almenseweg bij 't Enzerinck
160 DEELNEMERS WAARONDER 20 VROUWEN

Terreinbewaking: Hondenklub „de Doorzetters"

Die compacte, zuinige Gtroën LN zult u vooral
gaan waardere^ om z'n aanpassingsvermogen.

QQ
QQ

situatie 1:
4 zitplaatsen en een

kofferruimte van 118 dm?

situatie 2:
3 zitplaatsen en een

bagageruimte van 193 dm?

situatie 3:
2 zitplaatsen en een

"berg"ruimte van 292 dm?

In het dagelijks verkeer is de 3-deurs LN
uiterst behendig. Met z'n 3,38 m. van bumper
tot bumper en kleine draaicirkel,komt u
overal snel in en snel uit.

De LN,de nieuwste Citroen, bezit een
onvermoeibare 602 cm3 luchtgekoelde motor,
die al rap beroemd zal zijn om z'n zuinigheid,
l Op 16,9 maar liefst bij 90 km/h en l op 13,8
in de stad.

Maar z'n leukste karaktertrek is wel z'n
aanpassingsvermogen. In 'n handomdraai ver-
andert u de 4 persoons LN in een semi-Break

LN. De variabele Citroen.

en zelfs een mini-Break. Want de gescheiden
achterstoelen kunnen onafhankelijk van
elkaar worden neergeklapt. Dus ruimte
genoeg voor het reiswiegje van
de kleine en de wekelijkse
boodschappen uit de
supermarkt.

f9.990,-(incl.BTW)

Automobielbedrijf A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo, tel. 1753 - Inruil, financiering en leasing mogelijk - Alle modellen uit voorraad leverbaar

CITROEN



Whisky -MAC
WILLIAM LAWSON . IVV

Berenburg
BOLS stenen kruik .

JONGE JENEVER
Drie Sterren . 1195
JONGE JENEVER
Ganzeboom

JONGE JENEVER
Bokma

1095

NAPOLEON VIEUX
liter. 1195

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze gebakskoeling:
HAZELNOOTCARREE
voor

BOSBESSENVLA
voor

Uit onze melkkoeling:
HALFVOLLE MELK
liter

VOLLE YOGHURT
liter

VRUCHTENYOGHURT
1/2 liter

Uit onze noten- en kaasafdeling:

JONGE KAAS
kilo

RAMBOL peper, noot, kers
100 gram

SHANG HAI MIX
250 gram

SHANG HAI NUTS
250 gram

895
139
190
185

A&O 2000
SUPERMARKT

Albers-Vorden

Met vreugde geven wfl u
kennis van de geboorte van
onze dochter
Aleida Hendrika Jolanda

WIJ noemen haar:
JOLANDA

Benni en Betty
Bartelds

Vorden, 24 juli 1977
Almenseweg 25

Met dank aan God, geven
wfl kennis van de geboorte
van onze zoon. Het broertje
van Henrike en Marion
noemen wfl
Hendrikus Gerrit René

RENE

H. G. Dflkman
I. Dijkman-Luimes

Vorden, 29 juli 1977
Kapelweg 10

Dankbaar en blij zijn we
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

Jan - Paul

Wij noemen hem
PAUL

Jan en Dinie van Ark
Ronald

Vorden, 29 juli 1977
Wildenborchseweg 19

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Johanna Hendrika
Willemina

Wy noemen haar
MANON

Wim en Anny
Zomer-Nijkamp
Janet

Vierakker, 30 juli 1977
Koekoekstraat 12

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje
Aaltjen Anneke

NNEKE

VOLLEYBALVERENIGING

It en Henny
Kamperman
Sander

Vorden, l augustus 1977
RuurlMeweg 10

Onze ""Hartelijke dank voor
de vele felicitaties, bloemen
en kadoos die wij ter gele-
genheid van ons 40-jarig
huwelijk mochten ontvan-
gen.

G. Kreunen
D. J. Kreunen-

Janssen

Vorden, augustus 1977
Mosselseweg 2

Wy gaan verhuizen
Hierbfl zeg ik alle lidmaat-
schappen en donaties op.
Ons nieuwe adres is:
Kannenburg 222
Colmschate

Bennie en Ria
Borgonjen

Te koop: g.o.h. kinderwa-
gen en matras, beige met
bruine kap en een wandel-
wagenbak ƒ 150,—
Het Kerspel 38, Vorden

Te koop: g.o.h. jongensfiets
leeftfld 8—12 jaar en jonge
geitjes. G. A. Regelink,
Hengeloseweg 16, tel. 1279

Te koop: Citroen 2CV4 b.j.
1972. Ruurloseweg 59, Vor-
den, tel. 05752-2187

Voor een
«eer lage premie

kunt u een aanvullende
Glasverzekering:

sluiten, ook als uw woning
of inboedel nog elders is
verzekerd, bfl O.W.M. „Vor-
den" Kantoor: Almenseweg
27, Telefoon 05752-1597.

Te koop: kinderf iets 5—9
jaar ƒ 25,—. De Stroet 13,
Vorden

Te koop: gashaard Bocal,
10.000 cal. dieselolietank m.
pomp. Voskamp, Zutphen-
seweg 82, Vorden, telefoon
05752-2269

MEVR. TE SLAA
(adv.bur. voor alle dag- en
weekbladen)

is met vakantie van
8 t/m 13 augustus

DASH
Hervatting alle trainingen
vanaf dinsdag 16 augustus
a.s. in de Sportzaal.

Dinsdag 9 augustus selektie mede aan de hand
van oefeningen voor samenstelling teams voor de
kompetitie. Aanvang 18.30 uur in de Sportzaal.
Volgens schema! Nadere mededelingen volgen in
het kluborgaan SMASH dat deze week uitkomt.
Volg ook publikaties op het publikatiebord in de
Sportzaal.

Aanmelding nieuwe leden en alle informaties bij
het sekretariaat Stationsweg 12, telefoon 1427 of
in de Sportzaal op 9 augustus vanaf 18.30 uur en
alle trainingsavonden.
Jongens in de leeftyd van 12—16 jaar in het bij-
zonder harteiyk welkom !

Vordenaren, bezoek de kompetitiewedstrijden op
maandagavonden en soms zaterdagmiddagen in
de Sportzaal. Toegang gratis !

VAKANTIE
van 12 t.m. 29 augustus

Kapsalon P.Sietsma
Dorpsstraat l _ Telefoon 1984

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

Op 4 augustus a.s.

hervatten wi] de repetities
in het Jeugdcentrum, aanvang 20 u.

Nieuwe leden ztyn van harte welkom.

Het bestuur

Grote paarden-
en
veulenmarkt

„Knollenmarkt"
op woensdag 10 augustus te

HENGELO (Gld.)

Grote Veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en alle andere
rassen. Gratis deelname. Mooie pryzen.

Marktver.

Herensandaal
MET DICHTE HAK EN TEEN
MET VOETBED

maten 41 tot en met 46

PRIJS NU ƒ 35,-

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorder

Gevraagd:

net meisje
voor de winkel en huishoudeiyke
werkzaamheden.

Aanmelden:

FA KRIJT
Dorpsstraat 10 - Wichmond

PLUIMVEEBEDRIJF
BOGGELAAR B.V.

zoekt voor één van haar pluimvee-
bedryven in Warnsveld een

PLUIMVEEVERZORGER
die de bedrijfsleider kan assisteren
by het verzorgen van de dieren en
het rapen van de eieren.

wy denken hierbij aan een jongeman
die liefst enige ervaring op dit terrein
heeft en die genegen is by toerbeurt
weekenddienst te verrichten.

Indien u belangstelling hiervoor hebt,
wilt u dan kontakt opnemen met de
heer A. Bruins, Boggelaar 7 te
Warnsveld, tel. 05752-1919.
By voorkeur 's avonds na 19.00 uur.

PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752.1919

Ruim gesorteerd in

schooltassen
MEUBELEN - TAPIJT - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 — Vorden — Tel. 1421

Een Privé-Rekcning bij de Rabobank
maakt de dingen zoveel makkelijker!

• je kunt er je salaris, loon of andere
ontvangsten op laten storten.
• je geld is bij ons veilig, je krijgt er
rente over en je kunt er over
beschikken, wanneer je maar wilt.
• geef ons een betalingsopdracht met
het bankgiroformulier of een
acceptgirokaart, wij zorgen dat
degene aan wie je iets te betalen hebt
zijn geld krijgt.
• automatisch betalen?
automatisch sparen?
snel geregeld!
• je kunt eventueel gebruik maken
van Eurocheques of betaalcheques.
• als je soms even krap komt te
zitten vinden wij daar samen wel een
oplossing voor.
• dankzij de rekening-afschriften kun
je later nog eens zien waar je geld
vandaan kwam of gebleven is.

Hoe kom je aan al dat gemak ?
Even bij een Rabobank binnen
wippen. Met 3100 kantoren is er
altijd wel een in de buurt.



PROFIJT
AANBIEDING

Eenvoudige en overal
aan te brengen, prak-
tische, hygiënische en
goedkope

VLIEGEN-
VANGER

i Vliegenvangers voor

f 1,45
Doodt de vliegen
zonder gif!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124),

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wfl de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Staat uw huis al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD" ?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

WEGENS

VAKANTIE

GESLO1 :N
van 8 augustus tot en met

13 augustus

Gevraagd voor diverse werken omgeving Hengelo
—Vorden:

vakbekwame of aank.

Metselaars
AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo, tel. 05753-1729 - Vorden, tel. 05752-6648

Terug naar school
VOOR AL UW

EN

NAAR

papierwaren

schrijfgerei

KOERSELMAN

Bruinbrood
GEZONDE KOST

haal het bij

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

•k Binnenverlichting

* Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

* Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,-
inhoud 260 liter 520,-
inhoud 320 liter 595,-
inhoud 400 liter 698,-

deze prijzen zijn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

AUTOCROSS
7 augustus.

- VORDEN

Te koop: slabonen.
H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden, telefoon 05752-6659

Te koop: compressor 380 v,
6 atm. 60 liter tank z.g.a.n.
H. Stokkink, Lochemseweg
32a, Warnsveld, tel. 05751-
387

Gevraagd: kosthuis vanaf
maandagavonds tot vrijdag-
morgens.
Telefonisch gaarne bericht
aan Jürgen Scharnickel p/a
Machinefabriek G .ten Have
tel. 05752-2244 tussen 8—
16.30 uur

AUTOCROSS -
7 augustus.

VORDEN

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Te koop: Elke dag verse
NIEUWE
AARDAPPELEN

B. J. Waenink
Regelinkstraat 13, Hengelo.

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat - in verband met een te
houden autocross-wedstryd op een terrein gele-
gen aan de Van Lennepweg op zondag 7 augustus
a.s. - gedurende die dag tussen 13.00 en 18.00 uur
een parkeerverbod zal gelden dat de volgende we-
gen omvat:

Aan beide zijden van de Van Lennepweg vanaf de
Oude Zutphenseweg in noordoostelijke richting,
de Wilmerinkweg _ tussen Almenseweg en de Van
Lennepweg - en het Lekkerbekje - tussen de Van
Lennepweg en de Zelstweg.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden • Telefoon 1334

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar ƒ 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VVV-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtuigenverzame-
ling van de heer Bakker aan de Kerkstraat. Te
beginnen 30 juni tot en met 11 augustus. Ope-
ningstijden v. 14 tot 16 uur. Entree ƒ 2,50 p. p.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS:
de folkloristische avond m.m.v. de Westfriese
dansgroep en De Knupduukskes zal door
ziekte van leden van de Westfriese dansgroep
niet door kunnen gaan. Dit wordt uitgesteld
tot volgend jaar.

ZONDAG 7 AUGUSTUS:
Tocht met aangespannen paard langs enkele
kastelen, georganiseerd door ,,ln de Reep'n".

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Te koop: Filmkamera
„Minolta" super 8 met tas.
Te bevragen: Bureau Con-
tact. Tel. 05752-1404. Na
17.30 uur 05750-20728.

Te koop: Drachtige vaars
a.d.t. evt. ruilen met guste
koe. Tevens een vaarskalf
te koop.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 6735.

Te koop: Nieuwe aardappe-
len (Doré of Parel);
12 kg. halen, 10 kg. betalen.
Ockhorstweg 6, Wichmond.

Woont u in een
HUURWONING?

U kunt dan een
GLASVERZEKERING

sluiten in combinatie met
uw inboedel op dezelfde po-
lis, voor alle soorten glas-
ruiten. O.W.M. „Vorden"
Kantoor: Almenseweg 27,
Telef. 05752-1597.

VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zntphens Dagblad
G.O.C.
Gra af scha pbovie

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterf]
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 0561 8-444 of
05618-214 _

Stomerfl voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
iutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallatie»
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

DROGISTËRIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dleetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt !

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

uw uiuivweiiv wruiui
met zorg beoordeeld

door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé

O Cfflj]

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404
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Prinses Irene 38 jaar

Op 5 augustus hoopt h.k.h. prinses Irene haar
38e verjaardag te vieren.
Wij wensen haar en haar gezin een prettige dag
toe. (Nadruk verboden)

Vakantiegasten waren getuigen

Hendrik Jan en
Wiflemien op
„brulfte" met
koe verrast
VORDEN. - Om half acht donder-
dagavond is aan de „vriegezellen-
tied" van de 28-jarige Hendrik Jan
van 't Muldershans en Willemien
van de Poeiert (M) van beroep
dienstmaagd bic „Baron von Habe-
nichts en Krieg nooit wat" een eind
gekomen. In de statige raadnaal
van de gemeente Vorden voltrok
ambtenaar van de Burgerlijke
•tand Jan Willem Kleverkamp net
huwelijk tossen beiden.

De WV had met de folkloristische
oud-Gelderse „boerenbrulfte" een
goede keus gedaan; vele vakantie-
gasten en Vordense ingezetenen
woonden dit bijzonder geslaagde
evenement bij. Tegen kwart voor ze-
ven waren velen al getuige van het
„bruudhalen", waarbij de boerenka-
pel De Achtkastelendarpers het be-
ste beentje voorzette. Hendrik Jan
van 't Muldershuus werd eerst afge-
daald by zy'n ouderlijke woning aan
de Stationsweg 6 en reisde met zijn
ouders Manus en Dientjen per
kleedwagen naar de Komvonder-
laan, nummer 2. Bij het versierde
voorhuis van Willemien van de Poe-
iert, hesen niet alleen de „bruud"
maar ook de beide ouders: Derkjan
van de Poeiert, kleidoevenmelker en
Jantje van de Moespot, varkens-
hoedster in ruste, zich in de fraai
versierde boerenbrik. Het huwe-
lyksgeschenk van de bruid, de
bruidskoe werd eerst aangeboden en
daarna trok de bruidsstoet compleet
met bruidspaar, beide ouderparen,
Willem Lindenschot met de trek-
deuze op de bok, de koe achter de
wagen geleid door boer Harmsen en
in het gareel gehouden eoor de acht-
jarige Gerard, de brulfteneugers en
vele gasten naar het gemeentehuis.

In de raadszaal richtte ambtenaar
Kleverkamp zich in een gloedvolle
toespraak tot het bruidspaar en de
familie en liet na het volmondige
„Jaowoord" van Hendrik Jan en het
wat nerveuse „Jao-jao" van Wille-
mien, de acte „onderteikenen". Dat
een van de schoonmoeders hierbü
wat beverig was en alleen „maor un
kruusken" zette was geen bezwaar.
Kleverkamp deed nog even haarfijn
„uut de duke" hoe of hij zelf gezien
had dat het bruidspaar „an mekare
ekommen" waren.

N» de huwelijksvoltrekking ging de
bruidsstoet met de boerenkapel
voorop en tevens begeleid door de
folkloristische dansgroep De
Knupduukskes naar de boerderij t
Schimmel nabij Kasteel Vorden.
Onderweg werd natuurlijk zoals net
oude gebruik was even gestopt.

By 't Pantoffeltje hadden Wim Par-
dys en Kapper Wiekart een versierd
koetouw over de weg gespannen en
werd de stoet staande gehouden.
Eerst moest er „oude klare" worden
geschonken voordat men verder
mocht Intussen had zich reeds een
grote menigte verzameld rondom het
op het erf van boerderij 't Schimmel
opgebouwde plankier. Tegen achten
arriveerde de bruidsstoet en heette
de heer G. W. Eyerkamp namens de
WV allen hartelijk welkom en
dankte speciaal de familie Harmsen
van 't Schimmel voor de bereidheid
de boerderij voor dit evenement be-
schikbaar te stellen.

„Tante Gerda" (mevrouw Van Til-
Klumper) gaf voor de microfoon als
„praotster" duidelyke toelichting
omtrent de gebruiken by deze Geld-
erse brulfte. Zoals de taak van de
brulfteneugers, het aanbieden van
de cadeaus, het opspelden van de
witte zakdoek, het optreden van de
Spölleman Willem Lindenschot en
Gerrit Kramp enz.

De rondgang met de „pette" leverde
maor 82 cent en drie „peppermun-
tjes "op. Zelfs de bruidskoe, de drie-
jarige stamboekkoe Doortje kwam
nog op het podium en werd door fa-
milie en buurte gekeurd, het zgn.
„vetpriezen".

Na de dans van bruid en bruidegom
werd het feest voortgezet, beurte-
lings met een optreden van de
Knupduukskes en of De boerenka-
pel. Ook de vele kijkers kwamen nog
aan bod en mochten met begeleiding
van de „trekdeuzekeerls" Willem en
Gert meedoen aan de ouderwetse
dansen.

De Vordense WV die deze brulfte
organiseerde heeft veel succes ge-
had; duidelijk is komen vast te
staan dat de oude gebruiken ook
voor de hedendaagse bevolking
toch iets aantrekkelijks heeft, waar
men echt van kan genieten.

Uniek weerzien familie Eggink
Moeder en kinderen
na 40 jaar weer samen
rond het haardvuur

MOSSEL/VORDEN. - Op de boer-
derlj De Jager, Mosselseweg 14 in de
buurtschap Mossel onder Vorden
vond deze week een bijzondere ge-
beurtenis plaats. Na meer dan 40
jaar was het tien kinderen rijke ge-
zin Eggink. weer herenigd rond de
huiseliJkAhaard. Moeder Eggink,
geb. HeeVWink - die op 25 oktober
90 jaar :m>pt te worden - vormde
het middelpunt van de familiereü-
nie der Egginks, die in de loop dei
jaren her en der waren nitgevlogen
(Nieuw Zeeland, Amerika, Luxem-
burg enz.).

Moeder Eggink tussen haar kinderen. Links voor Antoonuit Amerika, links
achter Marie uit Luxemburg, rechts achter Alfons uit Nieuw Zeeland en
rechts voor Bemard uit Amerika.

Zoon HdJQpTdie het landbouwbedrijf
van zyn in 1946 overleden vader
voortzet „Wy kwamen op het idee
voor deze reunie omdat Alfonüs na
22 jaar met vakantie uit Nieuw Zee-
land overkwam en tevens omdat
moeder binnenkort 90 wordt. Zuster
Odiel, die in 1937 in het klooster ging
en zuster Elisia in 1940, mochten in
verband met de toen strengere regels
niet naar huis komen, zodat het ruim
40 jaar geleden is dat we allemaal bij
elkaar waren."

In Amerika
De oudste zoon Antoon (63) emi-
greerde in 1956 naar Amerika, waar
hij in Elkhart (Indiana) eigenaar is
van een timmerbedryf. Hy heeft het
daar goed naar zyn zin met vrouw en
negen kinderen, maar vindt dat men
hier in Nederland iets gemakkelijker
leeft door de goede sociale voorzie-
ningen.

Bernard, nu 53, kon het hier ook niet
vinden en ging na twee jaar Frank-
rijk (1946-'47) evenwns naar de Sta-
tes, rly emigreerde al in 1948 en
woont met zy'n gezin (5 kinderen) in
South Bend (Indiana). Hij is eigenaar
van een kruideniersbedrijf en kwam
in 1964 en 1972 terug met vakantie.

Ondanks dat de levensomstandighe-
den in Nederland zeer goed zyn,
vindt hy het toch veel gemakkelijker
om in Amerika aan de slag *e komen.
Je bent er vrijer als indiv_ niet zo
gebonden.

Nieuw Zeeland
De 52-jarige zoon en broer Alfons.
cue in 1955 naar Nieuw Zeeland ver-
trok is nog niet eerder rr^^kakanti,
in zyn geboorteland Re^fhït. Hij
woont in het dorp Matamata, onge-.
veer net zo groot als Vorden en niet
ver van de stad Hamilton op het
Noorder eiland. „In Nederland zag ik
geen toekomst meer." Hii is ge-
trcrawo irfét rfèMdams röblc\ urdtei-
se). Hij is nog steeds automonteur
(vroeger TJfj gafflgV Ronk, Van
Berg en Veenstra in Zutphen). h^j
had zich van ons land een heel an-
dere voorstelling gemaakt.
„Het is iue iiunderd procent meege-
vallen, ik dacht op zy'n minst dat er
veel meer ontgonnen zou zyn en dat
wild en gevogelte uitgestorven zou-
den zyn. Gelukkig is alles intact ge-
bleven en in deze omgeving is zelfs
meer bos bijgekomen dan toen ik
wegging. Jammer dat mijn vrouw
niet mee kon." Met zyn vijf kinderen
(vier dochters, een zoon) leidt hy een
gemakkelijk en vrij leven. Als je
maar werken wilt, zegt hij.

Luxemburg
Marie, de negende uit het gezin
trouwde op 20 september 1949 met
Vordenaar Jan Spithoven en vertrok
een dag later naar Luxemburg waar
haar man in Diekirch werkzaam is

op een mouterij (bierbrouwerij). Ze
heeft het met haar gezin best naar de
zin en men komt geregeld naar Hol-
land omdat het per slot van rekening
„dicht by de deur is".

Klooster

Van de in Nederland wonende kin-
deren is dochter Dina (de tweede uit
het gezin) al in 1937 ingetreden als
kloosterzuster in de Congregatie van
de Kleine Zusters van de H. Josef te
Heerlen. Zij heeft de kloosternaam
Odiel. In dezelfde Orde werd zus
Hentje (Elisia) in 1940 ingekleed.
Beiden werken nu in een bejaarden-
tehuis in Roermond.

Van de overige kinderen wonen de
dochters Bertha en Mies op de Kra-
nenburg, terwijl Fien, de Benjamin
in het gezin in Apeldoorn is ge-
trouwd. Harry mocht op het ouder-
lijk huis, de bekende boerderij De
Jager, waar de Egginks al vanaf 1843
een landbouwbedrijf uitoefenden.
De boerderij behoort tot het land-
goed Het Medler.

Vitale indruk
Moeder Eggink, die nog een zeer vi-
tale indruk maakt, verbluft sinds
enige jaren in het bejaardentehuis
Maria Postel in Keyenborg, Niet al-
leen haar tien kinderen heeft zjj
dinsdag om zich heen gehad, ook
een groot gedeelte van de 54 klein-
kinderen en 25 achterkleinkinderen
waren op dit unieke familiefeest
aanwezig.

n*'"Bi j ons
in d'n
Achterhoek
Zie zo, mensen, 't zit t'r allemaole
weer op, wi'j hebt ut hele vekansie-
hollen weer metemaakt. De vremde
bedden wao'j pien in de rugge van
kregen, de wandelingen oaver de bul-
ten met veurgebakken blaorn an de
hakken en de files op de autobanen,
die't onze goeie stemming prebeern
te bedarven.
Noe was ut neet allemaole zo slech
heur. Un hoop plezierugge kanten zit
t'r ok an zo'n vekansle. De goulasch-
suppe, schinken mit kase en de lin-
sertórte smaken merakels. bes. Nem
daorbi'J da'w twee keer daags warm
etten kregen volgens goele Tirolse
gewoonte, dan snap i'j wel da'j met
mien mage gin medell'jen hoef te
hemmen.
In huns was't neet zo goed velopen.
Daor was onzen jongen hond schuld
an. Dat ding is pas un half jaor old
en net goed en wel ewend bi'J ons.
Den olden Hertor had van 't winter
un keer vegetten aosum te halen en
daor is e an dood egaon. A'j dan kin-
der heb die gek met beesten bunt,
dan mot t'r toch wel iets van dien
aard weerkommen.
Un goeie kennus van ons, Willem
van 't Galgenslag, die den olden sjoks
van un hond altied oppassen in onze
vekansie, wol ok den kleinen wel
veertien dage naolopen. Hee was e-
trouwd dus un katte batte al, daor-
umme kon d'r ok nog wel un hundjen
un paar dage bi'j.
Of noe den hond heimwee hadde of
zich veveeln wet ik neet maor wel
datte bi'j Willem twee paar schoene,
un taófelkleed en un biezen stoelzit-
ting nao de filistijnen hef eholpen.
Un schadepos jen van zo'n tweehon-
derd gulden, waor allene de winke-
liers deurgaons maor umme lacht.
Gelukkug nommen zee ut hele geval
nogal gemuudeluk op, zee wollen de
hond teminste volgend jaor nog wel
weer hemmen. Oaver goeie kennus-
sen esprokken.
Zee hadd'n de hond ok nog met nao
darp ehad. Dat was op donderdag-
aovund ewes, nao de braderie. Un
uur lang hadd'n zee zonder hond
ezetten maor hee was toch nog weer
op kommen dagen. Daor was ok zo
alderbastend volle volk op de|bene,
in gin jaorn was 't zo druk ewes in
darp. 't Kwam zeker ok van de
karmse. Maor daor was Willem ut
neet met eens.
„Die karmse in darp is maor nao-
maak-karmse, gin vogelschieten, gin
ringri'jen, gin bielemans, niks van
dat alles. Dat ha'j vri'jdag en zaoter-
dagaovund wel ezeen, toen was t'r
jao haos niks te doen", aldus Willem.
A'j noe wet dat Willem van 't Medler
kuinp en zee daor ok op dezelfde tied
eur volksfees hadd'n, dan begriep i'j
Willem zien standpunt wal.
En lao'w eerluk wean: op dezelfde
tied twee karmsen in zo'n plaetsken
as Vorden, dat gif gin pas bi'j ons
ui d'n Achterhoek.

H. Leestman

Knupduukskes

zeer aktief

(Van onze correspondent)

VORDEN. - De Vordense boeren-
dansgroep „De Knupduukskes" is
deze zomer ongetwijfeld de meest
aktieve vereniging in Vorden. Boe-
renbruiloften en demonstraties
volgen elkaar in een snel tempo op.

Zaterdagmiddag werd by de molen
van de firma Kluvers een kinder-
middag met spelletjes georgani-
seerd, waarbij de kinderen in vyf
verschillende leeftijdsgroepen wer-
den ingedeeld. Op het programma
stonden onder meer wedstrijdjes in
was ophangen, klosjeslopen, zaklo-
pen, stoelendans, doelschieten etc.
De eerste prijzen werden gewonnen
door Gerben te Velthuis (jongens en
meisjes t/m 5 jaar); Jeanet Schaven
(jongens en meisjes van 6 en 7 jaar);
Rene Brum meiman (jongens en
meisjes van 8/9 jaar); Kees Jansen
(jongens 10/11/12 jaar); Joke Vrug-
gink (meisjes 10/11/12 jaar). Zaterda-
gavond 6 augustus komen „De
Knupduukskes" zelf weer in aktie
op een terrein achter de openbare
school. Samen met de dansgroep
„De Schermerdansers" uit Stompe-
toren zal dan een folkloristische
avond verzorgd worden.

Verder staat er dinsdagavond in het
kader van het VVV zomer pro-
gramma weer een Staringavond op
het programma. Maandagavond
kunnen de vakantiegangers een in
bedrijf zijnde boerderij van de heer
A. G. Mennink aan de Galgengoor-
'weg 19 bezichtigen.



Tiende achtkas-
telenrit

VORDEN. - Het valt moeilijk te
bewijzen of de fraaie weersomstan-
digheden van de laatste dagen van
invloed sjjn geweest op de deel-
ftame aan het Achtkastelenweekend
te Vorden. Pelt is wel dat ruim 700
mqtorsportenthouslasten afkomstig
uit Nederland en vrijwel alle
West-Europese landen naar het
achtkastelendorp mijn getogen om
daar een paar gezellige dagen door
te brengen.

De sekretaris van „De Graafscha-
prijdere" Jan Slagman is van mening
dat ook bij slecht weer de belangstel-
ling groot zou zijn geweest. „Een
echte motorsportliefhebber laat zich
nanteUjk niet door een regenbui af-
schrik kpn". zo Z«M hii.
Nu is het woord „motorsportlief-
hebber" voor sommigen wel wat
zwakjes uitgedrukt. Wat byvoor-
beeld te denken van de Franse cou-
reur die in de buurt van de Pyre-
neeën op zijn „motorfiets" stapte. In
één ruk doorreed naar Vorden (hij
stopte alleen om te tanken). Hier
gauw een stempeltje kwam halen, de
motor weer startte met de lakonieke
opmerking: „ik rij meteen door naar
München"! Alsof hij op de hoek van
de straat een boodschap moest doen!

De motoren van enkele deelnemers
trokken in Vorden veel bekijks. Een
motor met ingebouwde radio en nog
meer snufjes zie je nu ook niet iedere
dag. En als men dan hoort dat een
dergelijk machientje 20000 gulden
kost dan zou het oog van de kenner
zich byna blind staren.

Kontrole
Geen wonder dat de organisatoren
dag en nacht hebben gekontroleerd.
Wilde men per motor de camping in
de wel bij café Schoenaker verlaten
dan diende men eerst een pasje te
laten zien waarop onder meer aan-
gegeven het kenteken van de motor,
pit om te voorkomen dat al te en-
thousiaste conreors per ongeluk
met de motor van de buurman sou-
den wegrijden.

Het was overigens voor de tiende
keer dat „De Graafschaprijders" dit
motorsportweekend in het kader van
het VVV zomerprogramma organi-
seerde.

Donderdag arriveerden de eerste
deelnemers aan de sterrit reeds op
de Kranenburg. Tot en met zater-
dagnacht ging dit door zodat in een
ommezien de camping nabij café
Schoenaker mudvol was. Er heerste
een gezellige sfeer. ledere deelnemer
of deelneemster aan het Achtkas-
telenweekend ontving de Achtkas-
telenplaquette of een hanger voor de
reeds in hun bezit zijnde plaquette
m«>t **»n ander prachtig aandenken.

Onder de deelnemers was een aan-
tal dat al deze tien Jaren aan het
evenement in Vorden hebben deel-
genomen. In totaal namen er 606
motorrijders en 109 passagiers deel.
Ruim 150 deelnemers meer dan vo-
rig jaar.

Onder hen 360 Nederlanders; 142
Duitsers; 27 Denen; 22 Engelsen; 39
Belgen; 3 Fransen; 5 Zweden; l Aus-
traliër; 2 Italianen; 2 Luxemburgers;
2 Amerikanen en l Noor.

Ondanks het mooie weer keken za-
terdagmiddag verschillende mensen
in Vorden en omgeving met een be-
nauwd gezicht naar de blauwe hemel
in de waan dat er een onweersbui op
komst was. Het rommelde immers
zo! Gelukkig bleek het allemaal mee
te vallen en werd het geluid veroor-
zaakt door zo'n 150 motoren die in
een lange sliert achter Bennie
Braakhekke en Herman Klein
Brinke aanreden voor het maken van
een toertocht door de omgeving. Een
fraai gezicht.

Zaterdagavond volgde er in zaal
Schoenaker een „Verbroederings-
feest". Tot in de kleine uurtjes werd
er gehost en gedanst. Voorzitter W.

Bielderman reikte hier tevens de
pryzen uit, samen met H. Elbrink die
de deelnemers in de diverse buiten-
landse talen toesprak.

Zondagmorgen stond een ochtend-
wandeling op het programma als-
mede een gezamenlijk koffiedrin-
ken. Terugblikkend kan gekonsta-
teerd worden dat het tiende Acht-
kastelenweekend van „De Graaf-
schaprydejAkin alle opzichten is ge-
slaagd dc^^ij veel medewerkers.

Het meeste werk werd echter door
„De Graafschaprijders" zelf verricht.
Ongeveer 35 leden zyn het gehele
weekend vrijwel dag en nacht in
touw geweest om dit tiende toertref-
fen te do&aüagen. Het Achtkastele-
ndorp hdlVmede door dit even-
ement internationale bekendheid
gekregen.

De uitslagen van deze tiende „Acht-
kastelenrit":

Grootste ch* Nesferlasrt: M.T.C. Holland (35
deelnemers), Grootste etak Mteatea* Krad.
klub Bredelax en W.M.C. WUlcher West Duits-
land (elk elf deelnemen). Tent womearfe «eel-
•esoer Netferiasrf: L. Hildebrmndi, Zoutelande
295 kilometer. Tent wosiesrfe «eetaeesuter:
Mej. M. JontepJer, Middelburg 28S kilometer,
Vent woaiaie irnhifaarr MteaUsrt: O. Kluf e
Wisemsin (U.S.A.), Tent wo
•ter Mej. M Racklyeft, Australië, OwUte «eeJ-
•eSBer Nedeiiasrf: L. v.d. Starre, Den Haaf 67
jaar, OMste «eesB*e»*ster mev. A. Voetberg-
Dalmden 39 jaar, l
Stanley H. Chinf. Enteland M jaar. Ovfete
tet\mt*m«er. Mej. B. Wobbe, Munster 24 jaar,
Tent woaeatfe sUsfMMitfÉer: J. Folkeaaon.
Zweden 910 kilometer, Tent woaeade fccoai
fletarqéer: H. Knevelman, Leeuwarden 160 ki-
lometer. Tent wonende 86 cc ttffler: M. H. Rol-
ler, Hoslade 616 kilometer. Tent wonende
scooterrtMer Gaston Couvert Belgiè.

Voorts werden er door deelnemer H. Knevelman
uit Leeuwarden pnjien beschikbaar gesteld voor
deelnemers van leden van de „Graafschap".
Jongste deelnemer W. Denkers; jongste bronv
fieUrijder N. Bouwmeester en oudste motorrij-
der Wim Hasielo.

Kastelenrit met deelname
van Koninklijke Stallen

VORDEN. - Zondag 7 augustus kan
men in Vorden van een uniek
schouwspel gaan genieten. Op deze
dag organiseert de aanspanning „In
de Reep'n Vorden" een kastelenrit
waaraan door niet minder dan 50
aanspanningen zal worden deelge-
nomen.

Een deelnemersaantal waarop voor-
zitter Johan Norde bijzonder trots is.
Waar men bijzonder mee verguld is,
is de toezegging van het Koninklyk
Staldepartement uit Den Haag dat
met twee aanspanningen naar Vor-
den zal komen, namelijk één aan-
spanning bestaande uit 2 voorrijders
te paard, blauwe calêche getrokken
door 4 zwarte WPN paarden gereden
a la Daumont. Kleding en tuigen ge-
heel in gala. Voorts neemt het Kon.
Staldepartement deel met een
blauwe zeszitter getrokken door 4
zwarte WPN paarden.

Behalve deze unieke deelname uit de
residentiestad kunnen de organisa-
toren bogen pp een interessante
stoet die ongetwijfeld veel aandach-
tige toeschouwers zal trekken. Er
zijn zelfs wagens bij die meer dan
honderd jaar oud zijn.

„In de Reep'n" organiseert in haar
korte bestaan voor de eerste keer
ö«?n dergelijke rit. De opzet is in de

eerste plaats om de deelnemers te la-
ten genieten van de kastelen en het
natuurschoon in Vorden, maar bo-
venal wil de vereniging eens geducht
aan de weg timmeren.

Zelfstandig
De aanspanning in Vorden, onder-
deel (zij het zelfstandig) van de lan-
delijke rijvereniging „De Graaf-
schap" werd twee jaren geleden op-
gericht en maakt sindsdien een
stormachtige ontwikkeling door.
De afd. Vorden maakt deel uit van
de Nederlandse Bond van Vereni-
gingen van het aangespannen
paard. Bij deze landelijke organisa-
tie zijn in totaal 16 verenigingen
aangesloten.

Zondagmorgen zullen de deelnemers
op het Meaier worueii omvangen
namelijk bij café Eykelkamp en de
firma Ribbers. Exact om 10.15 uur
zal gestart worden. In verband met
het passeren van de trein zullen de
organisatoren strikt de hand houden
aan deze vertrektyd.
Om half twaalf zal gestopt worden
voor het nuttigen van een glaasje
sherry. Tegen kwart over twaalf zal
de stoet de kom van het dorp passe-
ren, waarna om 13.00 uur op het
landgoed van kasteel De Wilden-

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di.( do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Openninggtyden openbare bibliotheek
en leeraaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jq^fcl4—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.3owur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrfldag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur j^

Maandag:
Knip. en naaikursus van 7—9 uur.
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereaiging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes (begin 6 oktober) om de 14
dagen in zaal Lettink.

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.

VrQdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bfl het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 In het
Jeugdcentrum.

Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodlka.
Trimmen bij de picknlckplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
7 Kastelenrit „In de Reep'n"

13 Jeugdwedstrüd HSV De Snoek-
baars

16 Hervatting repetities Vordens
Mannenkoor in het Jeugdcentrum

17 Nutsfloralia bloemschikkursus
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Nutsfloralia bloemschikkursus
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus

September:
7 Nutsfloralia bloemschikkursus

11 Kerkedag Herv. gemeente
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-

Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

De besturen van de verenigingen
wórden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
In deze rubriek worden opgenomen.

OEFENPROGRAMMA VAN DE
VOETBALVERENIGING VORDEN
7 augustus: Vorden l—Sloterpark 1;
Vorden 2—Sloterpark 2; Vorden 3—
Hector 3; Hector 4—Vorden 4; Hec-
tor 6—Vorden 6; Vorden [7—Hector
7.
13 augustus: Vorden l—KSV 1; Vor.
den 2—KSV 2.
14 augustus: Vorden 7—Ruurlo 7;
Hector 8—Vorden 8.
16 augustus: Steenderen l—Vorden
1; Steenderen 2—Vorden 2.
21 augustus: Vorden 3—Ruurlo 3;
Vorden 4—Ruurlo 4.
27 augustus: Vorden l—Pax 1.
28 augustus: veteranentoernooi. Deel-
nemende ploegen Vorden, Pax, Slo-
terpark, ABS, Witkampers en Ratti
30 augustus: Vorden l—Be Quick 1;
Vorden 2—Be Quick 2.

borch de lunch zal worden gebruikt.
Hier zal burg. M. Vunderink, evenals
voorzitter Joh. Norde een toespraak
houden. Tegen vieren is de rit ten
einde.

Surprise
In zaal Bakker wacht de deelne-
mers dan nog een leuke surprise. De
gehele kastelenrit sal namelijk in
kleur op video door Bert Olden-
kamp worden opgenomen. Na het
bekijken van de beelden zullen
deelnemers en genodigden gesa-
menlijk dineren.

Het bestuur van de aanspanning „In
de Reep'n" heeft bij de organisatie
van deze kastelenrit medewerking
ontvangen van diverse sponsors,
landgoedeigenaren, officiële instan-
ties etcetera.

Volledigheidshalve teven wtf hieronder de rou-
tebeschrijving van deze 34 kilometer lange tocht

Stut café 't Wapen van Medler, Onsteinseweg,
Schuttestraat, ZeUedJjk. Undenaewef, Kapelle-
bult, Kostedeztiweg. Kostedeweg, Erve Hissink,
Kostedeweg, Undenseweg, oprit kasteel Kiers-
kamp, Hilferinkweg, Undenseweg, Schimmel-
dijk, Schuttestraat Ter hoogte van kasteel Vor-
den volgt de „sherrystop".

Vervolgens Ruurioseweg. Dorpsstraat, Burg.
Oalleestraat, Almenseweg, oprit kasteel Den
Bramel, Almenseweg, Heyendaalseweg, Enze-
rinkweg, Oalgengoorweg, Wientyesvoortseweg,
Molendijk, WUdenborchseweg, oprit kasteel De
WUdenborch (lunch).

WUdenborchseweg, Nijlandweg. WUdenborch-
seweg, Vordenseweg, Schoneveldsdjjk, Wiersae-
broekweg, Klinkerweg door de Wlersse, Wler-
seallee, oprijlaan kasteel De Wlerse, Klinkerweg,
Berenpas, Klinkerweg door Dr Wlersae, Wlers-
seallee, langs de „Mulderije". Schoneveldsdjjk.
Wierssebroekweg, Mosselseweg, langs „Klein
Haar", langs het „Beekhuis" en boomgaard, op-
rijlaan kasteel Medler, Ruurioseweg, einde der

/-««e Het Wapen van M-Hler.

Kompetitie.indeling Vorden 1:
AD '69, Colmschate, Dinxperlo, Gen-
dringen, Grol, KSV, Reunie, RKZVC,
Sp. Neede, Varsseveld, Vorden, Wit-
kampers.
Eerste wedstryd van Vorden l is op
4 september Vorden—Grol.

Achtkastelentocht
nog steeds
attraktief
Onder de wekelijkse evenementen
van de plaatselijke VVV neemt de
Achtkastelentocht een vooraanstaan-
de plaats in.
Oud-burgemeester Van Arkel leidde
ditmaal 121 vakantiegangers al ped-
delend langs de bekende fraaie Vor-
dense kastelen en landgoederen.
De gehouden avondwandeling onder
leiding van de heer H. Weustenenk
trok slechts negen deelnemers, die de
omgeving van het Kiefskamp beke-
ken.

Geslaagd
Aan de Rijks pedagogische akademie
te Hengelo (O.) slaagde voor de on.
derwJjsakte Handelskennis LO onze
plaatsgenoot Henk Bosch.

Verzoeke de aan ons
gerichte (correspondentie

te adresseren met

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Postbus 22 • Vorden

Goed jaar voor
O.W.M.
„Vorden"

VORDEN. - In hotel Bloemendaal
hield de Onderlinge Brandwaar-
borgmaatschappij „Vorden" haar
jaarlijkse ledenvergadering. In zijn
openingswoord gaf voonitter Go-
tink een overzicht van de gebeurte-
nissen in het afgelopen jaar,
waarbij ook het bestuur bijzonder
aktief is geweest.

De heer Gotink toonde zich ver-
heugd over do toetreding van een
flink aantal nieuwe leden en de stij-
ging van de verzekerde bedragen.
Voor brandverzekering bedroeg deze
stijging 21,5 procent en voor storm-
verzekering 17,5 procent.

Ondanks de grote stormschade en de
steeds stijgende kosten werd het jaar
1976 met gunstige resultaten afgeslo-
ten. „Wy kunnen dan ook met ge-
noegen een voorstel tot winstverde-
ling aan de vergadering voorleggen",
aldus voorzitter Gotink.

Na een korte inleiding werden door
mevr. te Paske de balans- en verlies
en winstrekening besproken^ waarna
zy het bestuur en leden bedankte
voor de goede samenwerking.

Na een toelichting werd het be-
stuursvoorstel tot winstverdeling
door de vergadering met applaus
goedgekeurd. De afgetreden be-
stuursleden de heren Gotink en Pel-
grum werden by akklamatie herko-
zen.


