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Geslaagd motorsportweekend

475 ryders en zo'n 280 passagiers hebben aan het grote motorsportspektakel "Acht Kastelen Weekend" deelgeno-
men. Ze kunnen terugkeken op een zeer geslaagd weekend. Sommigen waren vanuit verschillende Europese lan-
den reeds vorige week woensdag naar café Schoenaker vertrokken om daar hun tenten op te slaan.
De organisatie V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" had geen moeite om het
zestiende Acht Kastelen Weekend tot
een succes te maken. "Het is hier net
één grote familie", vertelt mevr. Ver-
straten uit Schiedam. Haar 62-jarige
man voegt daar lachend nog aan toe:
"We zijn nog één van de jongsten!" Met
hun Ural motor is het echtpaar al voor
de twaalfde maal te gast bij "De Graaf-
schaprijders". Vooral de ongedwon-
gen gezellige sfeer spreekt hun aan.
Onder de goed onderhouden motoren
waren prachtige exemplaren te be-
zichtigen. De excentrike Yamaha-
shopper, de Engelse vier-takt "één-
pitter" Triumph uit '54 en de
spiksplinternieuwe BMW R 100 RS
trokken veel bekijks.
Opvallend was de relatief hoge deel-
name van motorrijdsters. Ruim 50 da-

mes waren op de soms zware motoren
naar de Kranenburg gekomen, wat an-
dermaal aantoont dat de emancipatie
niet aan de motorsport voorbijgaat.
Zaterdagmiddag werd er een toer-
tocht rondom en door Vorden gehou-
den onder begeleiding van het echt-
paar Horsting. Ondanks het warme
weer volgden toch nog 64 motorrij-
ders de 70 kilometer lange route.
Tijdens het feest van zaterdagavond
werden de prijzen uitgereikt in de vol-
gende categorieën.

Binnenland: Grootste club: M.T.C.
Holand (27 deelnemers); verst wo-
nende deelnemer: H. Weggemans,
Maastricht; verst wonende deelneem-
ster: L. Snijders, Sommelsdijk; verst
wonende zijspanrijder: C. Mulder,
Heerlen; jongste deelneemster: M.

Leertouwer (19 jaar); oudste deelne-
mer: D. Zijlstra (73 jaar); oudste mo-
tor: W. Burggraaf, Vorden (BMW uit
38).

Buitenland: Grootste club: M.T.C.
Witten (BRD, 22 deelnemers); veret
wonende deelnemer: D. Murray,
Schotland (1500 km); verst wonende
deelne^wter: A. Groefsema, Spanje
(2000 km); verst wonende zijspanrij-
der: J. Folkeston, Zweden (860 km);
jongste deelneemster: A. Bahr, BRD
(19 jaar); oudste deelnemer: S. Svens-
son, Zweden (64 jaar).
In de loop van de zondagochtend wa-
ren de meeste motorrijders weer ver-
der of huiswaarts getogen. Velen na-
men de exclusief voor de V.A.M. C.
"De graafschaprijders" ontworpen
medaille in hun achterzak mee.

Toerders maken
monstertocht
Parijs-Vorden
De Vordense Toervereniging
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"zal
in het weekeinde van 10 september
een monstertocht van Parijs naar Vor-
den maken. De 580 km. lange afstand
wordt in een ruk op de fiets afgelegd.
Veertien leden van de toervereniging
zullen de route rijden.
Zij zullen eerst op vrijdag9 september
per auto naar Parijs gebracht worden.
De dag erna vertrekt men om half ne-
gen 's ochtends naar Vorden. De tota-
le rijtijd wordt geschat op 24 uur zodat
ook 's nachts gereden moet worden.
Als alles meezit zijn de rijders dan
zondagmorgen weer terug.
De lange rit gaat vooral over heu-
velachtig terrein. Vooral de eerste 300
km. zijn erg zwaar wanneer er over de
Franse en Belgische Ardennen ge-
klommen dient te worden.
Initiatiefnemer van de tocht is Henk
Arfman. Hij werd geïnspireerd door
de prestaties van de Toerclub Gen-
dringen die vorig jaar van Parijs naar
Gendringen fietsten. Arfman: "Wat
ze in Gendringen kunnen, kunnen wij
ook net zo goed, zo niet beter".

De voorbereidingen voor de monster-
tocht zijn al in volle gang. De rijders
zijn al intensief aan het trainen om
hun uithoudingsvermogen te verster-
ken. Ook is er een voorberei-
dingscommissie in het leven geroe-
pen.
Ze zijn al druk in de weer geweest om
de rit te financieren. Zo zijn tijdens de
Vordense braderie de nodige gelden
bijeen gezameld. Ook vele sponsors

hebben zich bereid getoond om de
V.R.T.C. te ondersteunen.
De organisatie is reeds in Frankrijk ge-
weest om het hotel te bespreken en
het eerste stuk van de tocht te bekij-
ken. Zij constateerde dat het voor de
rijders niet mee zal vallen om de rit te
volbrengen.
Aan de begeleiding zal een eventueel
falen niet hebben gelegen want die is
welhaast professioneel te noemen.
Twee masseurs zullen de rijders bij-
staan terwijl nog 6 auto's met de fiet-
sers mee zullen rijden. Onderweg zul-
len de rijders echte sportvoeding tot
zich kunnen nemen.
Overigens is het niet de bedoeling om
zo snel mogelijk naar Vorden te fiet-
sen. "Dan zouden we helemaal niet
meer aankomen", aldus Arfman, die
zelf ook op de fiets zal stappen.
De rijders zien er niet tegen op om aan
de monstertocht deel te nemen. Ze
hebben al getraind in Duitsland. Op
13 augustus zullen ze in een nachtrit
over de afsluitdijk naar Friesland fiet-
sen.

Ds Krajenbrink stopt
met begeleiding
Staringavonden
Vrij onverwacht heeft ds. Krajenbrink
het besluit genomen om de Staringa-
vonden niet meer te begeleiden.
In 1967 nam hij het initiatief om in de
zomer een aantal avonden aan de
dichter A.C.W. Staring te wijden.
Sindsdien is de Staringavond een
steeds terugkerend succesvol onder-
deel van het programma van de Vor-
dense VW geweest. Dertien jaren
lang heeft ds. Krajenbrink de Sta-
ringavond begeleid. Op die avond gaf

hij steeds een overzicht van het leven
van de Wildenborchse dichter en
droeg ook enige gedichten van Staring
voor.
"Ik heb de begeleiding altijd met veel
plezier gedaan. De dichter Staring heb
ik goed leren kennen. Er komt echter
een tijd datje ermee moet ophouden",
aldus ds. Krajenbrink.
Afgelopen week heeft hij voor de laat-
ste maal de Staringavond begeleid.
Ruim honderd belangstellenden zijn
toen weer een stuk dichter bij de Wil-
denborchse natuur en cultuur geko-
men. Na afloop bedankte de heer
Eijerkamp, die enigzins verrast was
door het besluit, ds. Krajenbrink. Na-
mens de VW prees hij het vele werk
dat de dominee voor de Staringavon-
den heeft verricht. Overigens zal de
Vordense VW volgend jaar wel door-
gaan met de organisatie van de Sta-
ringavond. Ds. Krajenrink: "Ik hoop
dat de VWerin zal slagen een goede
opvolger te vinden. Het voordragen
van gedichten is niet eenvoudig. Het
moet geen college Nederlands wor-
den".

Grote belanstelling
voor zomertocht
Maar liefst 210 mensen hebben mee-
gefietst met de zomerfiets-toertocht.
De veertig kilometer lange tocht was
uitgezet door de V.R.T.C. "De Acht-
kastelenrijders". De route leidde over
de mooie wegen van de gemeenten
Vorden en Hengelo.

Acht kastelen tocht
Aan de Acht kastelen tocht hebben
115 mensen meegedaan. De fietsers
werden begeleid door de heer van
Oyen.

Goede bezetting
Vordense campings
en hotels
De maand juli is voor zowel de cam-
ping- als de hotelhouders een goede
maand geweest. Beiden hebben niets
te klagen over de bezoekersaantallen.
De algemene indruk is dat er iets meer
toeristen in Vorden zijn dan het vorige
jaar.
De hotels hebben het vooral moeten
hebben van de korte tripjes. Hotel
Bakker en Bloemendaal merken dat
de fietsvakantie aan populariteit wint.
Veel hotelgangers komen zelf op de
fiets of nemen fietsen mee op hun au-
to's. De hotels zijn nu reeds tot eind
augustus redelijk vol geboekt.
Ook de campings de Reehorst, de
Goldberg en Wientjesvoort zijn goed
bezet. Ze ondervinden dat door de va-
kantiespreiding het seizoen langer
duurt. Camping Wienstjesvoort valt
op dat veel van hun gasten doelgericht
naar Vorden zijn gekomen. Ze zijn erg
geïnteresseerd in de geschiedenis van
het dorp.
Ook de VW is tevreden over het aan-
tal toeristen in Vorden. De evene-
menten zoals de Achtkastelentocht
en de Staringavond zijn redelijk be-
zocht. De VW signaleert dat Vorden
relatief veel dagjesmensen trekt.
Het zwembad "In de dennen" heeft
tot nu toe een paar duizend bezoekers
minder getrokken dan vorig jaar op
hetzelfde tijdstip. Volgens badmees-
ter Westerik is dat te wijten aan de
slechte meimaand.
Een warme augustus zal dat zelfs niet
meer goed kunnen ^Éken. Zo'n
44.000 mensen passeer^m de afgelo-
pen maanden de kassa.

Natuurwandeling
I.V.N. •
Zaterdag 6 augustus organiseert het
I.V.N. afdeling "De Oude IJssel-
streek" een natuurwandeling in het
mooie landgoed rond Huize Vorden.
De wandeling wordt geleid door er-
kende natuurgidsen. Deelname is gra-
tis.
Plaats van samenkomst: Kruispunt
Waarlerweg/Schimmeldij k.
De Waarlerweg is een zijweg (doodlo-
pende asfaltweg) van de Provinciale
weg Doetinchem-Vorden. Vanuit
Warnsveld komende eerste weg links
direct na de brug over de veengoot;
vanuit Doetinchem komende direct
voor de brug rechtsaf. Dicht bij bus-
halte „Het Zwaantje".

D'n Oost'n Rit
Zondag 7 augustus organiseert Jong
Gelre voor de achtste maal "D'n
Oost'n Rit". Het is een toertocht voor
auto, motor of fiets en heeft een lengte
van ongeveer 120 kilometer.
Dit jaar zijn er 14 start- en controle-
posten wat wil zeggen dat 14 platte-
lands jongerenverenigingen aan D'n
Oost'n Rit meewerken. Jong Gelre
Vorden is opgenomen in de route
Achterhoek 2, die onder andere langs
de plaatsen Borculo, Harfsen, Bath-
men, Lochem en Diepenheim leidt.
Bij elke controleplaats moet men een
opdracht doen waarmee punten te
verdienen zijn. De spelopdrachten
zijn o.a. sjoelen, stokkenvangen en ge-
wichtraden. Bij elke startplaats zijn
prijzen te winnen terwijl de aller-
besten van alle startplaatsen fraaie be-
kers in ontvangst mogen nemen. lede-
re deelnemer krijgt een herinnerings-
vaantje.
De start in Vorden is bij café Schoena-
ker, Ruurloseweg 64 Vorden.

Optreden
"de Knupduukskes"
Donderdagavond treedt de folkloristi-
sche dansgroep "De Knupduukskes"
bij kasteel Vorden op. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door de
boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers". Bij slecht weer wordt er in de
boerderij gedanst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugddienst in de
Vordense dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 7 augustus wordt
de maandelijkse Jeugddienst gehou-
den in de Hervormde Dorpskerk te
Vorden.
Ds. J. Veenendaal hoopt deze Jeugd-
dienst te leiden. De tekst voor de pre-
diking is (in de vervolg-serie) het Der-
de Woord van de Tien Woorden, Exo-
dus 20:7, met als thema: "Gods naam
te pas en te onpas".
Na de dienst is er in het gemeente-
centrum achter,, naast de Dorpskerk
"de Voorde" gelegenheid elkaar te
ontmoeten en samen koffie te drin-
ken, gasten van elders en gemeentele-
den van hier.
Iedereen is zeer welkom in de Jeugd-
dienst a.s. zondagmorgen 7 augustus.

Geen avonddienst
Op de eerste zondag in de maand au-
gustus pleegt de avonddienst te ver-
vallen in de Vordense Dorpskerk.
Dus: a.s. zondagavond 7 augustus
geen avonddienst.

Orgelconcert
Rudi van Straten, de organist van de
Dorpskerk, geeft op het Lohman-or-
gel (1834) een orgelconcert en wel de-
ze week donderdagavond 4 augustus.
Ingang via de toreningang. Na het
concert is er koffie in "de Voorde".
Rudi speelt koralen van J.S. Bach
(1685-1750).

GEBOREN: Willem Gerrit Johan
Stokkink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.B. Aalderink, oud
87 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J. Veenendaal Jeugd-
dienst. Thema: "Gods Naam te pas en
te onpas". (Exodus 20:7).
GEEN AVONDDIENST op deze
eerste zondag van de maand.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 7 aug. 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Sterringa, tel 1255. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 6 aug. 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
W. Houtman, Vorden. Tel. 05752-
2253.

TAFELTJE-DEKJE
Maand augustus Mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Tot 15 aug.: Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten. Spreekuren: ma,
wo en vr, 8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-
9.30 uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Len-
selink. 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.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



ZIE ETALAGES

BANKSTEL

Massief eiken met rundieren
kussens. Als 3-2 zits

2195,

Als 3-1-1 zits 2395,-

Ook in stof leverbaar:

Als 3-2 zits 1695,-

Als 3-1-1 zits 1995,-

ZIE ETALAGES

Vele superaanbiedingen op onze meubel en tapijtafdelingen

Massief eiken bankstellen vanaf 1595,
Moderne hoekkombinaties vanaf 1398,-

Komplete slaapkamers vanaf 795,
Komplete eethoeken vanaf 295,
Elementenwand eiken 2.50 breed 1995,
Grenen buffetkasten vanaf 695,

Massief eiken fauteuils vanaf 298,

COUPONNEN TAPIJT
KORTINGEN TOT 60%

DIVERSE ROLAANBIEDINGEN:
Woonkamertapijt wol van 239,- nu p.m.198,-
Woonkamertapijt nylon van 135,- nu p.m.98,-
Slaapkamertapijt nylon van 79,- nu p.m.59,-

OPRUIMINGSAANBIEDINGEN op onze WOIMINGTEXTIELAF DELING m

matrassen, dekbedden, dekbedovertrekken, lakens, kussens etc.

ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL 05752-1514
LAAGTE 16, EIBERGEN
TEL. 05454-4190meubelen

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 83 van de Wet
geluidshinder en artikel 12 van het Besluit "Grenswaar-
den binnen zones langs wegen van 20 november 1981"
bekend, dat vanaf 5 augustus 1983 gedurende één
maand op de secretarie van de gemeente Vorden ter in-
zage ligt een ontwerp-verzoek met bijlagen aan Gede-
puteerde Staten van Gelderland om een hogere ge-
luidswaarde voor toekomstige woningen in het ont-
werp-bestemmingsplan Addinkhof.

Dit verzoek heeft betrekking op een aantal woningen,
die worden gesitueerd op een afstand van tussen de 30
en 70 meter vanaf de Zutphenseweg.

Tot en met 4 september 1983 bestaat er voor een ieder
gelegenheid schriftelijk bezwaren/opmerkingen tegen
dit onwerp in te dienen bij burgemeester en wethouders
voornoemd.

Op maandag 29 augustus 1983 zal om 15.00 uur een
openbare zitting worden gehouden, waarbij een ieder in
de gelegenheid zal worden gesteld tegen dit ontwerp-
verzoek bezwaren/opmerkingen te maken.

Vorden, 4 augustus 1983
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,

P. DE VRIES, loco De burgemeester,

J.F. GEERKEN, loco.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.
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Alleen deze week nog bij uw
vakmanschoenwinkelier

10% KORTING
op alle dichte

kinderschoenen

Damestassen

30% KORTING
In dames en herenschoenen nog diverse

koopjes o.a.

Jator damesschoenen 75,-
Rockport herenschoenen v a 79,-ensc
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Schoenen

Lederwaren
Reparatie
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Nieuwstad 14 - Vorden

Telefoon 05752-2386

'«o.

voor ai uw loodgietersmateriaien
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

De laatste week van onze

Grandioze opruiming
Kostuums
Kolberts
Japonnen
Mantels
Jacks

VOOR halve prijzen

Extra verlaagde prijzen!!!
Kinderjacks — Jurkjes en Broeken

HALVE PRIJZEN
De laatste ECHTE koopjes in ondergoed - huishoudgoed - badgoed.

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

IN
INMAKEN EN DIEPVRIEZEN

BIJ DE VAKMAN VINDT U EEN
KOMPLEET ASSORTIMENT INMAAK- EN

DIEPVRIESARTIKELEN
TEGEN

VOORDELIGE PRIJZEN
NAHRAHT INMAAKKETEL
zwaar geëmailleerd

dem voor electrisch koken

679o
INMAAKTHERMOMETER

98

WECK INMAAKRINGEN
per 10 stuks ̂ | QJ9

originele WECK INMAAKKLEMMEN
voor hel luchtdicht afsluiten

van de glazen. 20 stuks

originele weck

INMAAKGLAZEN stapelbaa
.0.5 Itr 1 Itr 1.5 Itr inhoud

0.5ltr inhoud p stuk

6 STUKS A 78

SCHLUTZ DIEPVRIESDOZEN
uitstekende kwaliteit met goed sluitende deksels

n diverse maten leverbaar o.a. 0.5 It
0.8 Itr 1 Itr 1.2 Itr en 1.6 llr

O 5 Itr per 4 stuks verpakt MOULINEX
'GROENTEMOLEN

komplaat met drie bodem»
van fijn tot grof van 11.95 voor

TEFAL SCHRAPMACHINE
electrisch

geschikt voor 15 kg
aardappelen ook te gebruiker
voor andere groente^

LEIFHEIT
CURVER

IEPVRIES TRECHTER
met standaard

9?»

originele leifhe
INMAAKGLAZEN met
de handige schroefdekse
05 Itr O 75 Itr 1 Itr

LEIFHEIT VULThi-
LEIFHEn ALDON

SNMBONENMOLEN
de probleemloze tnijbooenmolen

van 96.90 nu

vakman van huis uit

LEIFHEIT ZAKKENSLUITEh
sluit m een enkele beweging

al uw diepvries en vuilniszakken
van 19 90 nu

Vorden - Telefoon 05752-1261
aanbiedingen zolang de voorraad strekt

met
Televisie

reparaties
--. - direct

;i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Trim u fit met de Fietsvier-
daagse 9 t/m 12 augustus.

Ook tijdens de gehele bouwvak
kunt u bij ons terecht voor:

Hout
Plaatmateriaal
Deuren + kozijnen
Schroten
Isolatiemateriaal
Rolluiken enz. enz.

Tevens advies bij uw D.H.Z. probleem.

U bent welkom bij

ARÜJI
Burg. Galleestraat 23. Tel. 3587.

Open dag. van 8.30-18.00 uur.
Zat. 8.30-12.30 uur.

Autobedrijf Teger B.V.
Wij vragen voor de zaterdag
enige flinke jongens van 16-
20 jaar voor alle voorkomende
werkzaamheden.

Grindt egel s 40x60 a 3,7 5 per
stuk.
Betontegels 30 x 30 a 1,- per
stuk.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

JHELMINK
VORDtN Z'ITPHENStWEG TEL 05752 1514



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter

CYNTHIA

Jan en Annie
Kornegoor

Lochem, 26 juli 1983
Molenweg 1

Met vreugde en blijdschap ge-
ven wij u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en broertje

RODY

Alfons, Miny en Tamara
Bos

7251 CK Vorden,
31 juli 1983
De Steege 3.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal te Warns-
veld.

Voorde grote belangstelling en
medeleven, ons betoond na het
plotseling overlijden van mijn
lieve en zorgzame man, vader
en opa

JAN KORENBLEK

willen wij U allen langs deze
weg hartelijk danken.

Fam. Korenblek

Zelstweg 2, Vorden.
Juli 1983

De overweldigende belang-
stelling en deelneming, die u
ons heeft betoond na het zo
plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame va-
der en opa

AREND JAN
OLDENHAVE

heeft ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

DJ. Oldenhave-Dikkeboer
Wim en Wilma
Gerrit en Jolande
Henriëtte en Evert
Jolande en Rob
en kleinkinderen

7251 RA Vorden,
augustus 1983
Spiekerweg 6.

Te koop: Fongers racefiets.
Wit, 10 versn. f 350,-.
Telefoon 2331.

Jong G el re 7 augustus D'n
Oost'n rit.
Start Café Schoenaker, Ruur-
loseweg 64.

Gecreosoteerde palen, spoor-
biels, gegalvaniseerde golf pla-
ten, diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217.

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

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

U fietst toch ook mee met de
Fietsvierdaagse.

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

VORDEN
Goed pakket voor Algemene
Ontwikkeling of vestiging en
tevens een goede basis voor

verdere studie voor kantoor of
winkel: vakken zijn

modern boekhouden - bedrijfseco-
nomie - Ned. handelscorr. - wets-

kennis - verkoopbevordering.

De lessen worden gegeven op
1 avond per week: de cursus-

duur is 1 jaar.
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Op woensdag 10 augustus a.s. hopen wij

NICK GROOT
en

HARMY BRINKMAN

te gaan trouwen om 14.00 uur in het Ge-
meentehuis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in de "Herberg" te Vorden.

Ons adres:
Veldwijkerweg 1, 7251 HE Vorden.

ALFONS HEITKÖNIG
en

GREETBRUMMELMAN

gaan trouwen op donderdag 11 augustus
1983 om 9.30 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 10.30 uur in de St. Jan de Doper te
Keyenborg.

Receptie van 17.00 -18.30 uur. Dagadres:
Zaal Herfkens, Zutphen-Emmerikseweg
64, Baak.

Toekomstig adres:
Uilenesterstraat 10,
7256 KD Keyenborg.

trouwen op donderdag 11 augustus1983 om
13.00 uur in het gemeentehuis te Steende-
ren.

De kerkelijke inzegening om 13.45 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Wichmond, door Ds. Jan
Oortgiese, van Stadskanaal.

Receptie van 16.00 tot 17.15 uur in zaal „Den
Bremer" te Toldijk.

Ons adres:
Z.E.-weg 20, 7227 DM Toldijk

Op donderdag 11 augustus hopen wij met
onze kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren ons 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. HENGEVELD
J. HENGEVELD-VOSSELMAN

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in Bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251 AV Vorden, augustus 1983
Margrietlaan 29

Te koop: i. pr. st. verk. meisjes-
fiets van 6 tot 12 jaar. Merk Ba-
tavus.

J.G. Mullink,
Mispelkampdijk 52, Vorden.
Tel. 05752-2004.

7001 CG DOETINCHEM
Tel. 08340-23708

Wegens vakantie

GESLOTEN
8 augustus t/m 22 augustus

Dinsdag 23 augustus zijn wij weer geheel tot uw
dienst.

Bakkerij v. Asselt
Zutphenseweg

't Winkeltje Schuurink
Burg. Galleestraat.

Plotseling werd van ons weggenomen mijn lieve man,
onze lieve papa

FREE KLEIN BRINKE

op de leeftijd van 38 jaar.

We hopen m dit grote verlies gesterkt te worden

H. Klein Brinke-Kapper
Richard
Herbert

Vorden, 31 juli 1983
Wiersserbroekweg 1.

De rouwdienst zal worden gehouden in de Herv. Kerkte
Barchem op donderdag 4 augustus a.s. 's middags
13.00 uur.
De teraarde-bestelling zal aansluitend plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Barchem des middags 2
uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 't Onder-
schoer te Barchem.

Diep bedroefd maar ook dankbaar voor de goede jaren
delen wij mede dat plotseling van ons is weggenomen
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

FREE KLEIN BRINKE
echtgenoot van Hermien Kapper

op de leeftijd van 38 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vader en moeder Klein Brinke
Herman en Jurry
Henk en Ria
Gerrit en Aly
Dini en Frans
Ap en Jo
Reinier
neefjes en nichtjes.

Vorden, 31 juli 1983
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Heden is plotseling van ons weggenomen onze lieve
neef

FREE KLEIN BRINKE
echtgenoot van Hermien Kapper

op de jeugdige leeftijd van 38 jaar.

Vorden: L. Groot Bramel
G. Groot Bramel-Meyerink

Al men: Jan de G reef
Ada de G reef-G root Bramel
Anneke

Vorden, 31 juli 1983
Binnenweg 18, 7218 MA Almen.

Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

CHRISTINA VAN OMMEN
weduwe van H. van Ommen

op de leeftijd van 90 jaar.

Zwolle: H. Spanhaak-van Ommen
Velp: H.H. van Ommen

H.H. van Ommen-van der Stam
Vorden: G. van Werven

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 juli 1983
„De We h me"

Korrespondentieadres:
Fam. Laarkamp, Almenseweg 46, 7251 HS Vorden.

De begrafenis heeft te Vorden plaatsgehad.

Mevrouw te Slaa neemt van
6 augustus t/m 14 augustus

GEEN ADVERTENTIES

Autobedrijf Teger B.V.
Caravan Sprite Alpine, 1971,
langslaap met voortent, reser-
vewiel, horren en gasfles.

Te koop: een eminent orgel
550 de luxe met volledig pe-
daal.
Tel. 2269.

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

Dokter Haas
Geen praktijk
van 6 augustus t/m 26 augustus

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met A t/m K wordt waargenomen
door dr. Vaneker, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met L t/m Z wordt waargenomen
door dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
1255.

De allerbeste schoenen
zijn aan 't eind van de zomer lekker voorde-
lig geprijsd. Profiteer daar nu nog van. Da's
makkelijk meegenomen.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

P.S. Deze week hebben we veel tassen
heel laag geprijsd.

Heden heeft de Heere tot zich genomen na een moedig
gedragen ziekte mijn lieve man, onze lieve vader en opa

GERRITJANVRUGGINK
echtgenoot van H. G. Toonk

op de leeftijd van 69 jaar.

Wichmond: H.G. Vruggink-Toonk
Miny en Wim Klein Lebbink
Karin, Janette en Irma

Vorden: Wim en Manneke Vruggink
Gerben, Marcel en Heidi

Wichmond, 2 augustus 1983
"Kovel", Lankhorsterstraat 3

De begrafens zal d.v. plaatshebben op zaterdag 6 au-
gustus a.s. om 12.00 uurop de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Ned.
Herv. Kerk te Wichmond, welke om 10.45 aanvangt.
U wordt uitgenodigd om 10.30 uur. Gelegenheid tot
condoleren op vrijdagavond 5 augustus tussen 19.30
uur en 20.00 uur in de Monuta Stichting aan het Jeb-
bink 4 te Vorden.
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Aanvang: 11.00 uur Trekkertrek
13.00 uur overige onderdelen

Plaats: achter café mentink - Groenloseweg
20.30 uur modderbadvechten
met aansluitend feestavond
bij kampvuur
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o. a.
— Sterkste man van Beltrum
— Boomzagen
— Ploegen met paard
— Mangelzaad zaaien
— Varken schatten
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ZONDAG 7 AUGUSTUS

LABEL
ZONDAG 14 AUGUSTUS LEMMON FIVE

HENGELO GLD 05753-1461

aan.

Omdat wij ruimte moeten maken voor de sportartike-
len ruimen wij op:

Herenkostuums t/m maat 58%
Kolbers en pantalons
Overhemden
Werkkleding

20-50% KORTING
20-50% KORTING

20% KORTING
20% KORTING

Zie de etalage voor de aanbiedingen.

Roozegaarde sport - Klem textiel
SPALSTRAAT13, HENGELO GLD. TEL. 05753-1996
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lage prijzen j
slijterij

mam

Flotyn jonge
jenever l liter
Pollen kersen-
brandewijn
l liter

Oldnavyram
fles 0.7 ltr.03£5~
Nieuw bij V.S.!
Hasselt
jonge jenever 30%
| l liter deze week slechtsu?»
bakkerij

Maanzaadbollen
zak 9 stuks

Veluwse boerencake
800 gram, deze week

Brood voor
bodemprijs!
Tijöerbrood, veredeld wit ^"
ot bruin, volkoren, knip wit of bruin,
boerenwit of boerenbruin 800 gram

groenten
Geldig van 4/8-6/8'83

Pracht bloemkool
per stuk

Champignons
bakje a 250 gram

Paprika
1/2 kilo

l O stuks forse
Nectarina's
kruising tussen een perzik
en een pruim.

Dr. Guyot
Handperen
1.5 kilo

98
68
48

498

259
Maandag 8/8:
2 krop sla +
komkommer

178
Dinsdag 9/8:
ZomerwortelQes kilo
-f takje peterselie

158
Woensdag 10/8:
Gekookte
Zomerbietfes
500 gram

Kilo heerlijke
Pruimen

Q89
250

bloemen
Voor een pracht sortering eerste kwaliteit
snijbloemen is uw VS-markt het juiste
adres. U ontvangt een gratis zakje
Substral bij iedere bos snijbloemen.

Weekendaanbieding...

Gladiolen
supermooie bos a 10 tak

Pracht Caladium
schitterende gekleurde blad-
plant. Verlangt matig licht, warme
standplaats en de potgrond vochtig
houden.

395
395

Vakantie doet een aanslag op 't huis
maar al te goed. Daarom deze week
dagelijkse boodschappen. Dan komt
dat maakt de vakantie zoveel leuker,
merken, de bestel kwaliteit en telt u

houdbudget.Uw VS-markt weet dat
eens extra lage prijzen voor de
de schaal weer in evenwicht en
Kom naar uw VS-markt... de beste
zelf maar eens uit... de laagste prijs.

Geldig van 4/8-6/8'83

Schoudercarbonade
hele kilo

Rundergehakt
hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Bieflappen
500 gram

Magere runderlappen
500 gram

Ma. 8/8, Di. 9/8, Wo. 10/8
Fijne verse Braadworst
hele kilo

Huzaren salade
hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

798
848
798
798

598
798

vleeswaren
Geldig van 4/8-6/8'83
Slagers Achterham
100 gram

Gebraden kipvlees
100 gram

Rauwe ham
100 gram

Saks
200 gram

Bermuda salade
150 gram

Barbecuesaus
150 gram

89
69
79

Q99
2po
159

kruidenier
172Appelsientfe

pak l Itr. V.S. prijs

Chocella
hazelnootpasta
pot 400 gram

Bonzo diner
baal 1 500 gram

398

Volkoren biscuits
pak 200 gram ££6-

Roomboter toppers
pak 10 stuks J-49T

Cracottes
groot pak 2.29

Van Melle Fruca's

Witte reus

Voor uw huisdier!
Rodi Worst
400 gram 1.95

P.C.D.
pindakaas
pot van
voor

109
Fruitassorti
pak 200 gram J^^-

Roosvicee
fles 0.6 Itr. 2<ëT

Jonker Fris doperwten 29
zeer fijn 1/1 blik>^ JL •

Ktllergeister
3 flessen aSS'

798
Tiger kinder-
kleefhaken

NUT die herensokken
uni kleuren, 30% wol,
maat 39-
Zacht en zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks V.S. prijs

Turbo surfer
van 14^§5*voor

Ad v. Geloven sateh
van 1.59 voor

Honig Julienne soep

Grolsch bier
krat 24

Ruitjes margarine
pak 250 gram V.S. prijs

Hero Cassis
l aterflesJ-83"

Era halvarine
250 gram {X97

Spa citron
lliterfles,U2g'

129
198

1435
Q39
159
073

Q?9
Curver plastic
wasmand
50 c

Fa bad- of
doucheschuim
600 ml. nu
Nur die damesslips
100% katoen uni wit
maten S.M.L.^45'

550
479
195

Ma.8/8,Di.9/8,Wo. 10/8
Berliner
150 gram '

Hausmacher
200 gram

Champignongehakt
100 gram

zuivel

49
85
35

Vers van het mes!
Goudse kaas
jong heel kilo

Brie
punt 200 gram>25

Coberco magere
yoghurt
l liter

Coberco halfvolle
dagmelk
l liter

743349
Q98
106

Een sneeuwster voor een dichter...
De V.S. moest in Eerbeek komen
Ze hebben er 4 jaar voor moeten bomen.
Je neemt overal iets van mee
En het scheelt je veel in je portemonnee
En daarvan hebben we jaren liggen dromen.

Mevr. Lansink te Eerbeek

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 4 augustus 1983

45e jaargang n r. 21

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

over het
filmen
van een
dagje uit

fotograaf heeft het gemakkelijker dan een filmer, want foto's
'kun je maken van bewegende én stilstaande onderwerpen. Een

mooi landschap of een historisch gebouw kun je goed fotograferen.
Maar voor een filmer is zo'n motief niet interessant. Toch blijven er ook
voor wie filmt, genoeg onderwerpen over. En er is één belangrijk plus-
punt: met de filmcamera kun je, beter dan met een fotocamera, een
verhaal vertellen. Een onderwerp, dat zich daarvoor bijzonder leent is:
een dagje uit met het gezin. Bijna elk reisdoel is geschikt om gefilmd te
worden. En een heel goed onderwerp voor filmers is: een dagje uit met
een oude stoomtrein, waarvan er in ons land in het zomerseizoen steeds
meer rijden.

Zo'n film begint natuurlijk met een scène van het op
stoom komen van de locomotief, waarbij de rook het
erg goed doet. Meestal is er gelegenheid om, vóór de
reis begint, de binnenkant van de loc te bekijken. Je
maakt beelden van wat er onderweg is te zien, van de
stationsnaamborden, van de conducteur met zijn leuk
oud uniform. Het instappen van een groep kinderen
onderweg en de machinist, die tijdens de rit uit het
raam van zijn locomotief leunt... wie rondkijkt ziet
veel onderwerpen.

Wie als een van de eersten uit de trein stapt, kan bo-
vendien een paar scènes filmen van de reizigers, die
vrolijk de trein verlaten. En heeft dan een compleet
verhaal van een nostalgische reis. Als na de vakantie
de films zijn ontwikkeld, dan kunnen de fragmenten
worden gemonteerd tot een geheel, dat op zich leuk is,
maar bijvoorbeeld ook kan worden verwerkt in een
persoonlijk filmjournaal over het jaar 1983. En zo
helpt de filmcamera u om alles, wat u beleeft, te bewa-
ren voor later.

Uitslag prijsvraag
Rabobank
Ter gelegenheid van de braderie, ge-
houden op donderdag 21 juli j.l.
schreef de Rabobank "Vorden" een
prijsvraag uit waaraan door enorm
veel mensen is deelgenomen. Uit de
ingeleverde prijsvraagformulieren
bleek, dat nogal wat mensen, zelfs
Vordenaren, kasteel Vorden niet van
de foto herkenden.

Nadat de juiste oplossingen van de
rest waren gescheiden, werden hieruit
de origineelste slagzinnen gekozen.
De winnende zin luidt: "Ook tijdens
de vakantie staat de Rabobank voor u
klaar, en blijft uw trouwe vriend ge-
heel de rest van 't jaar".

De kadobonnen welke door de Rabo-
bank ter beschikking waren gesteld
zijn gewonen door: 1. Mevr. Noord-
man, Ruurloseweg 17, Vorden; 2. B.
Rouwenhorst, de Steege 47, Vorden;
3. M. Stegeman, Ruurloseweg 29,
Vorden; 4. H. van Snellenberg, Chris-
tinalaan l, Vorden; 5. C. Zieverink,
het Wiemelink 19, Vorden.

Gondelvaart Bredevoort
D E GONDELVAART in Bredevoort (m de (iclderschc Achter

hoek) is nog altijd een un iek evenement in Nede r l and . Vanaf 1968
vinden deze gondelvaarten plaats op de Grote Grach t en j a a r l i j k s t r e k t
dit evenement dui/enden be/oekers. Wat is nu het ' un i eke ' van de/e
show? Het meest opvallende is n a t u u r l i j k de samenstelling en de op-
bouw van de gondels. Een gondel is een werks tuk dat een bepaald onder-
werp ui tbeeldt b.v. een kasteel - een boot - een vuur to ren , maar ook een
uitbeelding van een s t r ipverhaal ol een sprookje. De u i t b e e l d i n g h i e i v a n
wordt geheel uitgewerkt met r i jwiellampjes in contouren en wanneer de-
ze werks tukken bij maanlicht over het water glijden en worden omgeven
met romantische mu/iek - met een show en niet v u u r w e r k en branden-
de fakke ls dan geeft dat een fantast ische a a n b l i k waar ademloos naar
wordt gekeken, en het u n i e k e ligt dan h ier in dat de to ta le v e r l i c h t i n g be-
staat uit zo'n 70.000 lampjes, gevoed door accu's, en de en tourage van
het geheel, bestaande uit show-mu/ iek-v u u r w e r k en fakke l s e én geheel
vormt waardoor een bont programma van 2 uur geboden wordt.

O OK DIT JA AR zul len er weer gondelvaarten worden gehouden en
wel op de vrijdagen 2 en 9 september en de zaterdagen 3 en 10 sep-

tember 1983. ledere avond begint het programma om 20.00 u u r e n ein-
digt om plm. 22.00 uur. Er is een grote t r i b u n e gebouwd aan de gracht
waar 2.500 be/oekers k u n n e n plaats nemen en u i t e r a a r d /ijn er voldoen-
de staanplaatsen. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door de
Mu/iekver. 'Excelsior ' u i l Bredevoort ol ' de 'S lad tkape l l e ' u i t Al iaus
( D l d ) en Schutterij 'Wi lhe lmina ' ui t Bredevoort alsmede een Jacht-
hoorncorps uit Schaarsbergen, die één of meerdere a v o n d e n voor
hun r e k e n i n g / u i l e n nemen. De en t r ee is b i j /onder laag gehouden om-
dat het organiserende comité van men ing is dat d i l e c h t 'een avondje u i l '
is voor het gehele gezin. Kinderen t/m 12 jaar betalen slechts i'2,50 en
daarboven f8,-. Een t r i b u n e p l a a t s is 1 2 , - e x t r a . A u t o s t a l l i n g en pro-
gramma's zijn gratis. Na afloop van de gondelvaar t b l i j v e n de mees ten
nog een poosje in Bredevoort vertoeven omdat t i e n t a l l e n t u i n t j e s rn ge-
vels zijn v e r l i c h t en er op de Mark t a l t i jd v e r t i e r is te /oeken.
Maar... beter dan woorden zijn ervaringen.. . Kom en over tu ig l velt. . .

w zomer -
programma

Donderdag 4 augustus
Optreden folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" met medewer-
king van de boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers".

Donderdag 4 augustus:
Orgelconcert in de Hervormde Kerk
door Rudi van Straten uit Zutphen.iluili'

e^aiVrydag ïTaugustus:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde
boerderij van de heer Bouwmeester.

Zaterd^f augustus:
I.V.N. wPmiseert een natuurwande-
ling "Huize Vorden".

Zondag 7 augustus:
Jong Gelre: D'n Oost'n Rit.

Dinsdag 9 t/m vrijdag 12 augustus:
Fietsvierdaagse Jong Gelre.

Woensdag 10 augustus
Achtkastelenfietstocht.

Donderdag 11 augustus:
Boerenbruiloft in boerderij 't Schim-
mel.

Donderdag 11 augustus:
Avondwandeling onder leiding op
landgoed Den Bramel.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchclman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de V.A.M.C. "De Graafschaprij-
ders", p/a Molenweg 23 te Vorden,
voor het oprichten van een toiletge-
bouw met berging aan de Joostinkweg
alhier.
Aan de heer J. W. Krijt, Het Heegken 5
te Vorden, voor het bouwen van een
woning aldaar.

Decentralisatie Volkshuisvesting.
Eén van de belangrijkste taken waar-

voor het Kabinet zich gesteld heeft is
de zgn. decentralisatie. Dit begrip
houdt in dat men taken en de verant-
woordelijkheid daarvoor, die thans op
rijksniveau liggen, over wil dragen aan
lagere overheidslichamen zoals de
provincie en de gemeente.

Een praktijkvoorbeeld dat reeds is
doorgevoerd ligt op het gebied van het
Welzijnswerk. Een ander terrein
waarop men - volgens de planning per
l januari - decentralisatie wil doorvoe-
ren is de Volkshuisvesting.

Is het nu zo dat het Rijk financiële
steun verleent en in feite bijvoorbeeld
woningwetbouwplannen stuk voor
stuk beoordeeld, mede vanwege de
planning, programmering etc. thans is
men de mening toegedaan dat zulks
zoveel mogelijk via beslissingen op
een zo laag mogelijk niveau (bijv. ge-
meenten, met een coördinerende rol
voor de provincie) zal moeten plaats-
vinden.

In deze opzet zal het Rijk met ge-
meenten voor een aantal jaren bud-
get-afspraken gaan maken voor de te
bouwen woningen in de gesubsidieer-
de sector (woningwet, premiehuur- en
premiekoopwoningen). Daarbij is nog

in discussie of dit gepaard moet gaan
met aan te geven aantallen woningen
die de gemeente per sector mag bou-
wen, dan wel het beschikbaar stellen
van een budget zonder die aantallen.
Een voordeel van deze laatste metho-
de kan zijn dat de gemeenten dooreen
soberder en goedkopere bouw meer
woningen kunnen gaan bouwen bin-
nen hetzelfde budget.

Voorafgaande aan de invoering van de
decentralisatie zijn in den lande ver-
schillende gemeenten c.q. samenwer-
kingsverbanden als proefgebied aan-
gewezen. Dit teneinde ervaring op te
doen met de belangrijkste onderdelen
van de decentralisatie.
Voor diegenen die meer informatie
over dit onderwerp wensen, wijzen wij
erop dat het ministerie van Volkshuis-
vesting Ruimelijke Ordening en Mi-
lieubeheer geregeld een bulletin, ge-
naamd "Decentraal" zal gaan uitge-
ven. Een abonnement daarop (gratis)
kan worden aangevraagd bij het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer,
Centrale Directie Voorlichting en ex-
terne betrekkingen, Bureau Beheer
en Distributie, postbus 20951, 2500
EZ 's-Gravenhage, telefoon 070-
264201, toestel 2983/2301.

Ingezonden brief
Buiten de verantwoording van de redac-
tie.

De ingezonden brief, contact 28 juli,
van dhr. v. Dijk, secr. van Ver. Vord.
Bad- en Zweminrichting eindigd met
de woorden „last van de hitte gehad".
Deze uitspraak kwam mij laatst ter ore
en wel bij het zwembad.
Een dinsdag in juni, de schoolkinde-
ren kregen 's middags vrij i.v.m. de
warmte, dus lekker naar het zwem-
bad. Maar deze badinrichting bleek
gesloten tot 14.00 uur, MC geen "sei-
zoen". ^P

De rij wachtende mensen groeide ge-
staag tot aan de openbare weg, alle-
maal mopperende mensen, vakantie-
gangers, een onderwijz^met ca. 30
schoolkinderen. We vro^ln ons alle-
maal af of de zon niet kon wachten tot
in het Vordense Zwembad het hoog
seizoen was ingegaan.
Maar goed om 14.00 uur exact doet
een nors kijkende dame het hek half
open met de woorden: „eerst de abon-
nementen". Wie dus voor aan stond
en dit niet bezat werd door de meute
onder de voet gelopen. Protesten hier-
tegen werden afgedaan met: „last van
de h....". Daarvoor kwamen we nu
juist. Er zijn Vordenaren die de ver-
kweling in zwembaden in de omstre-
ken opzoeken omdat ze het met de
gang van zaken niet eens zijn. Hier-
mee doelende op de klachten over:
openingstijden, zwemlessen, diplo-
mazwemmen en de manier waarop
sommige personeelsleden van het
zwembad met gasten (bad) omgaan.

Om dan maar elders het zwemplezier
te gaan opzoeken m.i. niet juist. We
hebben hier een prachtig zwembad en
eenieder die het met bep. toestanden
rond en om het zwembad "In de den-
nen" oneens is die zou dit moeten la-
ten weten. Zodat mensen met kritiek
niet met „last van de hitte" ongeloof-
waardig gemaakt worden.

%
Hopelijk is dit een stapje in de richting
van, meer zwembad plezier voor ie-
dereen.

Willemien Klein Geltink-Teunissen

Orienteringsrit
De VAMC "De G raafschap rijders"
organiseerde zondagmiddag een
oriënteringsrit voor auto's en moto-
ren. De rit was uitgezet door de heren
Weevers en Luiten. De uitslagen wa-
ren:
A. Klasse: 1. G. Versteegen, Hengelo;
2. B. Regelink, Vorden; 3. A. Woud-
stra, Almen.
B. Klasse: 1. A.J. Weevers, Hengelo;
2. H.B.J. Horsting, Vorden; 3. J. Men-
nink, Ruurlo.
Toerklasse: 1. Mw. T.A.B. Enzerink,
Zelhem; 2. J. Hammink, Raalte; 3.
M.A. Veldhuis, Wijhe.
De beste leden van de VA.M.C. De
Graafschaprijders, A.G. Versteegen,
H.B.J. Horsting en T.A.B. Enzerink
kregen van de OK elk een beker aan-
geboden.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

Bi'j ons in d'n Achterhook
Now d'r al un dag of wat weer bunt van de vekansie komme wi'j zo zuut-
jesan weer zo'n betjen in ons gewone doen. 't Is weer as vanolds slaopen
warken en ett'n. De longen he'w helemaol vol frisse alpenloch zitt'n, dus
kö'w d'r weer u tiedjen tegenan. Hoewel dat frisse ok maor betrekkeluk is
want 't was guns ok al net zo heite as hier. Met daor 't veurdeel da'j wat
hogerop toch nog wel wat vekocling kont vinden.

't Beroerdste is altied nog dat ende ri'jen d'r nao too en weerumme. Da's
um dizzen tied van 't jaor, at 't t'r nao uut zut of ze allemaole tegeliekke
die kante uut gaot, altied weer un kruus. Dit jaor troffe wi'j 't wel heel
slech. Al betieds wasse wi'j van huus af egaon en tot un uur of achte
schotte wi'j besunder goed op maor too was 't ok inens gebeurt. In drie-
en-un-half uur 100 km. veuruut kommen wil zeggen da'j met un racefiet-
se in dezelfde tied haos net zo wiet komp. Met dit veschil datte wi'j netjes
in blik vepakt zatt'n met de zunne van alle kanten op 'n bas en un flink
posjen uutlaotgassen in 'n neuze.

Net zo goed as al 't andere geet ok dat veurbi'j en kom i'j toch wel bi'j ow
pension an, al is 't dan wel iets later dan vewacht. En a'j daor dan maor un
betjen treft, och dan bu'j de reise gauw genog vegett'n. I'j kriegt ander
ett'n, ziet andere dinge en loopt andere luu tegen 't lief. Andere luu die
soms opvalt deur eur maniere van doen of soms allene maor umdat ze
niks doet.

Zo hadde wi'j daor in ons pension ok un heel apat stel. De vrouw zo vet
als modder, de kearl zo mager dat e wel met de kniens deur de tralies kon
vretten. Zee was gek op winkelen en nee op wandelen maor angezien zee
allange geëmancipeerd was, kwam d'r van dat wandelen van um neet
meer trechte as un keer umme 't pension hen. Wieters mos e met eur
met, alle darpen en steajen af umme te zien wat t'r zoal te koop was.

Deurdat zee 's margens en 's aovunds met 't ett'n naöst ons zatten krege
wi'j d'r nogal contact met en ko'w eur zo wiet beproat'n dat zee ok un dag
met ons zoll'n gaon wandelen. "Umme eur man un plezier te doen", zo-
dat ze zei, waoruut mos blieken dat zee d'r zelf neet zovölle veur vuul'n.

Zodoende ginge wi'j 'n volgende dag 's margens al betieds op pad. De
eerste paar kilometers ha'w un asfaltweg waorop ok zee, met eur te hoog-
gehakte schoene, goed uut de vuute kon. Maor hogerop wodd'n 't al
gauw grinte en nog hogerop niks meer, d.w.z. stene, modder en gres, zo
van alles was. U n pad waor zee de grootste moeite had umme oaverende
te blieven en zo muu wodd'n as un hond. Meschien wel daordeur trao
zee un keer vekeerd neer en vestoek'n daorbi'j eur voet. Daor zatte wi'j
met 't spöl, wiet van de bewoonde weald en zonder vevoer. Gelukkug
was t'r wieterop un boer op 'n alm an 't heujen, met volle goeie woorden
en geld krege wi'j um zo wied dat e eur nao 't hotel wol brengen. Op 'n
trekker was t'r maor plaatse veur twee man, de kearl mos zodoende maor
bi'j ons blieven, wat e wieters helemaols neet arg von.

Ok de volgende dage trok de kearl met ons op en wandelen meer as dat
nee in jaorn edaon had. Too'w nao un paar dae weer op huus an mossen
wisse neet hoo nee ons bedanken mos, zo goed had e 't nao zien zin ehad.
Wi'j wensen um 't beste en zeijen um da'w 't jammer vonden dat zien
vrouw eigenluk deur onze schuld met de voet op 'n stoel zat. "Och", zei e,
"'t Gif niks, allene jammer dat 't neet un wekke eerder gebeurt is"!

A'j zo etrouwd bunt kö'j maor better allene wean bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman



dit is slechts een kleine selectie uit de grote Intercard-kollektie 1983! Komt u eens langs!

VV66V6rS Nieuwstad 12 Vorden. Tel. 05752-1404

Zaterdag 6 augustus

in zaal

BOGGELAAR
Muziek:

Ha Dé Combo9

Aanvang 20.00 uur.

Vordenseweg 32, Warnsveld. Tel. 05752-14§fc

Adverteren?
in Contact!
qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij zijn met

van 8 t/m 22 augustus.

Gedurende deze twee weken blijft de
zaak open, echter alleen vóór de mid-
dag (dus van 8.30 tot 12.30 uur).

Op beide maandagen is de openings-
tijd zoals altijd van 13.30 tot 18.00
uur.

Vrijdagavond a.s. geen koopavond.
Zaterdag a.s. gehele dag gesloten.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 8 aug. t/m 22 aug.

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

F I A T AUTOBEDRIJF TtGER B.V.
Stationsstraat 18
Ruurlo - 05735-1426

OCCASIONS
Fiat Panda 45 blauw
Fiat 127 900 L 2-drs. rood
Fiat 127 900 2-drs. rood
Fiat 127 900 2-drs. geel
Fiat 127 900 L 2-drs. rood
Fiat 128 1 1 00 2-drs. groen
Fiat 1281 300 Spec.4-drs. groen
Fiat Ritmo 65 CL 3-drs. bruin metl
Fiat Ritmo 65 L 3-drs. groen
Fiat 131 CL4-drs. rood
Fiat Ritmo 85 S blauw met
Fiat 128 CL 1 300 4-drs. grijs met
Fiat 133 rood...

1981
1979
1978
1975
1979
1976
1976
1980
1980
1981
1981
1977
1976

Fiat Argenta Diesel
demonstratiewagen 1 983

Citroen 2 CV 6 blauw
Renault 20 L beige met gas en trekhaak
Renault 5TS geel
Renault 5 GTS opknapper
Vauxhall Viva 2-drs. blauw,
type Chrysler Horizon 1500 GLS bruin met.
met gas en trekhaak
Opel Kadett 2 drs. geel
Austin Princess met gas
Daf 55 zeer mooi ..

1980
1978
1979
1976

1 978
1973
1977
1970

F I A T
UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE

Bejaardenboottocht
op dinsdag 6 september a.s.

U moet zich weer opnieuw opgeven bij
de bekende adressen voor 20 augus-
tus.

Het commité

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

NIEUWSTAD 12 • VORDEN - TELEFOON 05752-1404


