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Programma kulturele
verenigingen juli 1981 tot en
juni 1982
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van aktiviteiten welke
door de kulturele verenigingen in Vorden worden georganiseerd.

Op initiatief van wethouder A. Lichtenberg is een werkgroep van perso-
nen uit deze verenigingen bezig om datums en aktiviteiten te coördineren
om zoveel mogelijk spreiding te geven in het uitvoeringsseizoen.

In onderstaande tabel zijn de gegevens opgenomen welke door de kultu-
rele verenigingen aan deze werkgroep is opgegeven. De namen welke on-
der de verenigingsnaam staan vermeld zijn de kontaktpersonen voor na-
dere informaties omtrent de aktiviteiten van hun vereniging.

Wat betreft de werkwijze en de samenstelling van deze werkgroep zullen
wij u binnenkort in een interview nadere informatie geven.

OVERZICHT VAN DE MAANDEN JULI 1981 TOT EN MET JUN11982

Alle toorten
bouwmaterialen in

•teen. kunititof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ ga*/
elektrisch

Isoletlematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel.
handgemaakt.

Vereniging

Vordens Dameskoor
mevr. J. Boers, De Hanekamp 1 3, tel. 2857
Vordens Mannenkoor J. H. W. Tap (sekretaris)
Korte Voren 1 1 , Lochem, tel. 05730-3842
Chr. gem. zangver. Excelsior
P. Koren, Het Elshof 1 5, tel. 2466
Chr. muziek/tamboerkorps Sursum Corda
J. Wullink, B. van Hackfortweg 41 , tel. 1 796
Muziekvereniging Concordia
G. Nijenhuis, Het Wiemelink 1 7, tel. 3034
Vordens Huisvrouwenorkest
mevr. G. Eenink, Het Kerspel 1 1, tel. 2025
Nuts blokfluit- en melodicaclub
P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 1 3, tel. 1 668
Vordens Toneel
mej. N. Hengeveld, De Boonk 8
Toneelvereniging TAO Wildenborch
F. te Lindert, Vordenseweg 1 5, tel. 6726
Toneelvereniging Krato Kranenburg
A. G. v. d. Mey, Graaf van Limburg Stirumstr. 6
Karnavalsvereniging De Deurdreajers
H. v.d. Linden, De Steege 7, tel. 2587
Oranjevereniging Vorden
G. te Velthuis, Oude Zutphensew. 10, tel. 2244
Oranjevereniging Wildenborch
P. Mennink, Galgengoorweg 1 9, tel. 6666
Volksfeest Delden
H. Hummelink, Spiekerweg 4, tel. 1 252

.Volksfeest Medler
G. Norde, Wierssebroekweg 10, tel. 6602
Volksfeest Linde
G. J. Groot Jebbink, Lindeseweg 21,
Folkloristische dansgroep De Knupduukskes

Volksdansgroep voor ouderen
B. Horsting-Reijntjes. Enkweg 12, tel 2373
Volksdansgroep Ned. Bond van Plattelandsvr.
H. Bosch, Het Jebbink 1 4, tel. 2464
Stichting Dorpscentrum
mevr. Balvert, De Hanekamp 1 7, tel. 1910

Jong Gelre
mej. A. Gotink, Lankampweg 2, tel 1 847
Werkgroep Leefbaarheid Vorden
G. W. Hazekamp, Het Jebbink 69, tel. 281 1
Stichting Sociaal Kultureel Werk Vorden
T. Lauckhart, Ruurloseweg 20, tel. 1460

Lokaliteit

Dorpscentrum
kontaktavond
Ned. Hervormde kerk
concert met orgel
Villa Nuova, De Wehme
Kring De Achterhoek
Dorpscentrum
jaarlijkse uitvoering

Dorpscentrum

openbare les
Dorpscentrum
toneelvoorstelling
kapel Wildenborch
toneelvoorstelling
Schoenaker
toneelvoorstelling
Schoenaker/Herberg
Schoenaker/Herberg
Dorpscentrum
toneel/Oranjeprogram
Oranjefeest
Feestterrein
Volksfeest
Feestterrein
Volksfeest
Feestterrein
Feesttent
toneel/spelen/dansen
optreden in VVV-
programma
geen vaste uitvoering

geen vaste uitvoering

Dorpscentrum
toneelvoorstellingen
Galerie bibliotheek
tentoonstelling
Dorpscentrum
jeugdmiddagen

Maand

24okt. 1981

31 aug. 1981

5, 6, 13 maart
1982

eind juni 1982

30 januari 1982

4 en 5 sept. '81

12dec. 1981

14-11-81/16-1-82
20-23 febr. '82
29, 30april '82

4 en 5 sept. '81

18juli 1981

18juli 1981

24, 26 sept. '81

6 en 7 dec. '81

7 aug. tot
4 sept. 1981
midden aug.
1981

voor het afhalen van
materialen gedurende de

bouwvakvakantie
van 27 juli t/m 14 augustus
dagelijks geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
's zaterdags gesloten.

showroombezoek op afspraak
mogelijk
(tel. 05735-2000 bgg 1984).

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

Vordense verenigingen
ontevreden over
Dorpscentrum
Om aan de voorwaarden te voldoen voor
een rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel
Werk, heeft de werkgroep welzijnsplanning
diverse gegevens verzameld om daarmee
een inyentarisnota op te stellen.in^nt

•iJKroijDe riJKSDijdrageregeling maakt deel uit van
het decentralisatiebeleid van de rijksover-
heid.
De rijksbijdragen gaan nu naar de gemeen-
ten eru^t meer rechtsstreeks naar de instel-
lingefl^ welzijnsterrein. Hiervoor moet
men een lokale planning opstellen.
Door deze nota verkrijgt men inzicht met
welke problemen verschillende instanties
kampen. De gemeente moet met deze gege-
vens en in overleg met de organisaties een
sociaal- cultureel plan maken. De nota is een
voorbereiding op het gemeentelijk welzijns-
plan.

In samenwerking met de Stichting Gelder-
land, provinciaal orgaan voor overleg en
advies op maatschappelijk gebied, heeft
men een vragenlijst opgesteld en verzonden
aan de verschillende instanties en organisa-
ties. Met de ingevulde lijsten heeft men een
inventarisatienota opgemaakt.

De organisaties zijn onderverdeeld in acht-
groepen. De groep Jeugd- en Jongerenwerk
heeft weinig problemen. De Stichting
Jeugdsociëteit kampt met een ledengebrek
en zou graag zien dat er een sociaal- cultu-
reel werker wordt aangesteld.

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen.
2. Bescherming van het dorps- en land-

schapsschoon
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

(Verleende bouwvergunningen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen.

In verband met de op 9 augustus aanstaande
te houden achtkastelenrit met aangespan-
nen paarden hebben burgemeester en we-
thouders besloten tot het treffen van de vol-
gende verkeersmaatregelen:

a. het instellen van een parkeerverbod voor
de Schuttestraat vanaf de brug over de
Vordense Beek tot aan de Schimmeldijk
en de gehele Schimmeldijk vanaf 08.00
uur tot 17.00 uur.

b. het instellen van een parkeerverbod vanaf
de oprit Horsterkamp naar het gemeente-
huis van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Deze parkeerverboden worden ingesteld
voor zoveel korter of langer dan nodig is.

Bescherming van het dorps- en landschaps-
schoon

Zoals reeds eerder onder deze rubriek ver-
meld, is in de gemeente Vorden de „Veror-

dening tot het weren van dorps- en land-
schapsontsierende opschriften aankondi-
gingen of afbeeldingen in de gemeente Vor-
den" van kracht.
Deze verordening heeft tot doel om het
dorps- en landschapsschoon te beschermen.
Het is dan ook verboden aan de eigenaar of
gebruiker van een onroerend goed om zon-
der ontheffing van burgemeester en wethou-
ders aan het onroerend goed opschriften
aankondigingen of afbeeldingen in welke
vorm dan ook, die van een openbare weg of
een openbare vaarwater af of van een open-
baar vervoermiddel (uitgezonderd een
vliegtuig) uit zichtbaar zijn, te hebben ofte
gedogen. Dit is eveneens van toepassing op
de eigenaar of gebruiker van een woonwa-
gen of een woonschip.

Voor het verkrijgen van een ontheffing zijn
aanvraagformulieren ter secretarie verkrijg-
baar. Bij deze aanvraag dient een afbeelding
van het onroerend goed te worden overge-
legd waaruit de reeds aanwezige opschriften
in verband met hun omgeving duidelijk blij-
ken en waarop de plaats van de opschriften,
waarvoor thans vrijstelling wordt gevraagd,
nauwkeurig is aangegeven.

Tot op heden is gebleken dat het voorkwam
dat er pas nadat een afbeelding geplaatst
was, ontheffing werd gevraagd. Dit brengt
het risico mee dat de kosten voor de afbeel-
ding voor niets zijn gemaakt indien de aan-
gevraagde ontheffing door het college ge-

weigerd wordt. Men dient dus tijdig een
ontheffing aan te vragen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij
afdeling l ter secretarie.

Publikaties ingevolge de Wet Arob (Ver-
leende bouwvergunningen)

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
bende de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer J.W. Huetink, Oude Zut-
phenseweg 4 te Vorden, voor het bouwen
van een garage aldaar.

2. Aan de heer J.B. van der logt, Berend van
Hackfortweg 26 te Vorden, voor het vervan-
gen en veranderen van een berging aldaar.

Het Dorpscentrum als accomodatie wordt
door de groep Jeugd- en Jongerenwerk als
duur beschouwd. Ook de aankleding laat te
wensen over en men heeft last van geluids-
hinder. De organisaties^tiden graag zien
dat er een gezamenlijk^PIruik komt van
duurzame gebruiksmaterialen (o.a. geluids-
en filmapparatuur).

De verenigingen voor Amateuristische
Kunstbeoefening en Volkscultuur hebben
ook hun aanmerkingen op de accomodatie
in het Dorpscentrum. Zij vinden dat er een
te hoge huur is, een slechte verlichting en te
weinig ruimte om materialen in op te ber-
gen.

De karnavalsvereniging De Deurdreajers
willen graag een geschikte accomodaie ter
vervanging van de tent.
De oranjevereniging zou ook graag een vast
feestterrein willen hebben. Ten aanzien van
het gebrek aan opbergruimten hoopt de
oranjevereniging een gezamenlijk depot te
kunnen vinden. Gedacht wordt aan de Med-
lerschool.

Het Vormings- en Ontwikkelingswerk voor
Volwassenen heeft ook aanmerkingen op
het Dorpscentrum. Het is te klein, ongezel-
lig en men heeft last van geluidshinder.
De Stichting Dorpscentrum wil met betrek-
king tot de ongezelligheid graag dat er gor-
dijnen voor de wandrekken komen. De
Stichting wil de professionele culturele
voorstellingen vervangen door culturele
voorstellingen van plaatselijke organisaties.
Men is hier reeds mee bezig.
De vrouwenraad pleit eveneens als de Stich-
ting Jeugdsociëteit voor een sociaal- cultu-
reel werker.

De organisaties voor opbouwwerk hebben
vrijwel geen problemen, ze willen voorna-
melijk hun aktiviteiten uitbreiden.
Een knelpunt voor het peuterwerk is de
accomodatie. Men zou graag over een grote-
re ruimte willen beschikken zodat de wacht-
lijst die nu bestaat kan worden opgeheven.

Bij de groep Kunstzinnige Vorming vindt
men de subsidie onvoldoende. Met name
vindt men dat het aantal gegarandeerde klo-
kuren moet worden uitgebreid.

De groep Sportieve recreatie, waaronder de
trimclub Vorden en de Vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting worden gerekend,
hebben weinig te klagen. Eerstgenoemde
zou graag een trimbaan verwezenlijkt zien.
Beide willen het recreatief gebeuren stimu-
leren door meer aktiviteiten te ontplooien.

Op het gebied van Intergemeentelijke/re-
gionale aktiviteiten vindt de Stichting „De
Opvang" (Hengelo Gld.) dat er meer subsi-
die moet komen in overleg met de Stichting,
en dat de gemeenten hun subsidiebeleid wat
duideli jker moeten stellen.
De Stichting Volksuniversiteit Zutphen e.o.
heeft behoefte aan een professionele onder-
steuning in de toekomst.

Algemeen gezien zijn er nogal wat proble-
men waarbij vooral het gebrek aan ruimte
opvalt.

De inventarisatienota ligt vanaf heden tot l
oktober ter visie in het gemeentehuis, de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

openbare bibliotheek en het Dorpscentrum,
alsmede in zaal Schoenaker op de Kranen-
burg.
Op maandag 28 september zal er en in-
spraakbijeenkomst worden gehouden in het
Dorpscentrum.

Aan de hand van het welzijnsplan, dat voor l
januari 1982 gereed moet zijn, wordt uitein-
delijk de rijksbijdrage aan de gemeente vast-
gesteld.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen: Garfield, L. De bedrieger;
Havank. Het geheim van de zevende sleutel;
Klokman, G.J. Hendrik-eume; Ooms, J.W.
De val van de vesting; Marsh, N. Moord aan
boord; Nijenhuis, B. De tornade; Sabatier,
R. De kinderen van de zomer; krantz, J.
Scruples; Polen (reisgids); Gerhard, I. Nu ik
hier iets zeggen mag; Es, W.A. van De Ro-
meinen in Nederland; Huffzky, K. Wat valt
daar te lachten?

Staringavond in de
Wildenborch
Op het zomerprogramma van de Vordense
VW staat voor volgende week dinsdaga-
vond 11 augustus weer een Staringavond die
gedeeltelijk gehouden wordt in de Wilden-
borchse Kapel, gelegen aan de Kapelweg
halverwege Vorden-Lochem. De Staringa-
vond vindt 's avonds plaats. Er wordt een
wandeling gemaakt (na de opening in de Ka-
pel) van ongeveer drie kwartier door het
park rond kasteel de Wildenborch; na terug-
keer in de kapel en de koffiepauze geeft ds.
Krajenbrink een overzicht van leven en wer-
ken van A.C.W. Staring, de dichter van de
Wildenborch ( 1767-1840) en draagt ook
enkele van Starings gedichten voor. De
avond wordt besloten met een prachtig
klankbeeld over de Wildenborch, Vorden en
omgeving gemaakt door de heer Johan Dol-
phijn, fotograaf te Vorden.

Reeds jaren verheugt „de Staringavond"
zich in een goede belangstelling van gasten
en bewoners van de hele regio.

GEBOREN: Karlijn Annelieke te Vaarwerk;
ONDERTROUWD: H.T. Lubbers en E.B.
Eulink; A.G. Hummelink en L.J.Th. Hilge;
B.A.L. Kuiper en G. Hulstijn;
GEHUWD: R. Visser en M.A. Oukes;
OVERLEDEN: F.C.I. Tap, oud 77 jaar.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 9 augustus 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 augustus 10.00 uur: De Eerw.
Heer D. W. A. te Winkel, Emeritus te Henge-
lo Gld.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 9 augustus 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra;
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 augustus dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00 -
9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 8 augustus 12.00 uur tot maandag
10 augustus 7.00 uur dr. Warringa. Komen-
de week avond- en nachtdienst ook dr. War-
ringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752 - 1453

TEFELTJE-DEK-JE
Warme maaltijden voor allleenstaande
en bejaarden. Inlichtingen bij mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Rocha's Port \
tawny, ruby of white

fles van 8,95
voor

/;
,

Bad- en
W.C.-mat
div. k leuren
van 19.95

l
\

Karvan
Cevitam

Flair topper
kleur wit
van 14,50 voor_

15?5

095
Plastic parasolvoet

. van 10,95 voor_

i >
Houten was-
knijpers pak 50 st.k»r

0.6 liter
van 2,59

voor
kruidenier

van 2,49 voor.

095

K9
Unica
tuinstoel
laag model, blauw
gestreept, vaste
lage V.S.-prijs n?5

Jodekoeken
bus van 2.49 voor

Van Melle
Mentos of drop-
mentOS pak a 3 rol
van 1,49 voor

198
JLt

Croky Chips
zout of paprika, 120 gr.
van 0,79 voor

M.L. Donald
kauwgom pak 14st.
van 1,45 voor U9
Frisia porkolino's
grote zak 200 gr.
van 1,98 voor

Dreft
vat a 2 kilo
van 8,95 voor. T?5

bij U'CIl GOOgram
Gratis WinaBornl

barbecueboek
+

forse korting op kruidenboek!

Becel korTiemelk
0,5 l i ter
van 1,95 voor

Botermalse
Hollandse
sperziebonen
l kilo

Groenten
GELDIG 6 t/m 8 augustus

grote
komkommers
2 stuks l?5

Heerlijke
witte druiven
bak l kilo

Nieuwe oogst
Zeeuwse
kleibinten
zak a 5 kilo _

95

Pracht
Nephrolepis
varen

'Bloemisterij

nu
deze plant verlangt veel water
en een weinig lichte plaats

Bos a 20 stuks
Roosjes
diverse kleuren
met gratis substral

Calvé vleessauzen
diverse soorten
van 2,29 voor

j
•

Dreft
vloeibaar afwas
grote flacon 600 gr.
met grat is barbecueboek

van 2,98 ̂ f\O
voor ƒ *

;-̂  ̂ «t̂ .** ** ̂

Nescafé
extra pot 200 gr.
van 8,98 voor

Unox tomaten-
soep beter gevuld
1/1 blik, van 2,09 voor

Olvarit
kleutervoeding
pot, van 1,19 voor

Campina

?»
815

179

11°

Verse grfllkuikens
heel kilo

Bretons gehakt
500 gram

6i8
3?8

Cordon bleu
dit is zacht varkens-
vlees, ham. kaas
100 gram

Malse stooflapjes
heel kilo

geldig van 6/8 - 8/8 - 1981

Volop
barbecuevlees

naar uw
wens voorradig!

Stegeman ring-
leverworst
500 gram, per stuk

Johma ^ ̂  _
haringsalade l ()5
150 gram M. •

Schouder filet
rollade
heel kilo

Hogedruk
plantenspuit

l l i ter

van 10,95 voor.

• • t» |/ v* • ».

995
U*

Scott of Tempo
zakdoekjes
6 \ 10 st. van 1,49 voor_J

Bokma jonge
jenever i liter
van 16,45 voor

Coppelstock
Beerenburg
l l i t e r
van 14,25 voor

Matheus rosé
tl es. van 6,95 voor_

[l Scotch whisky

12?5

_5?5

Shovel
Domo magere
vanille vla
pak l l i ter
van l,58 voor

Corona
margarine pak
250 gr., van 0,55 voor !

139

Goudse k a a's-
jong. heel kilo

Blue band
halvarine k u i p
500 gr., van 1,49 voor

Roomboter
pak 2 50 gr..altijd —

815

135

239

Mini
puntbroodjes
zak l O stuks Imelco

volle houdbare
melk

nes l liter
van 1,13

voor

Ontbijtspek
150 gram Tijgerbrood

800 gram

bekers roomijs
pak a 10 stuks
van 5,45 voor

Goud volkoren
800 gramGehakt

(half om half)
heel kilo

Speklappen
heel kilo ^FOO

l Slavinken
|.00gram|28

'Classe
bier Blinde vinken

Gflda
droppunters
zak 250 gram
van 1,98

voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN



Wij zijn erg blij met de geboorte
van onze dochter

ILONA
Zij werd geboren op vrijdag 31
juli

Martin en Dorry
Slotboom

Het Kerspel 5
7251 CTVorden

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennisvan
de geboorte van onze dochter

KATHY

Bij het H. Doopsel ontvangt zij
de namen KATHERINA JO-
HANNA

Gerry en Mieke
van Druten

7251 CJ Vorden
1 augustus 1981
De Hanekamp 24

Peter: Henny van Druten
Meter: Janny Bruntink

Voor uw blijk van medeleven
ontvangen na het overlijden van
onze zorgzame vader en groot-
vader

WILHELMUS ANTONIUS
LICHTENBERG

betuigen wij allen, doch spe-
ciaal buren en kennissen onze
hartelijke dank

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 1981
Lindenseweg 5

Langs deze weg willen we graag
iedereen bedanken voor de feli-
citatie's, bloemen en cadeaus
die we bij ons 25 jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Hierdoor werd 1 3 juli voor ons
een onvergetelijke dag

G.J. BOUWMEESTER
H. BOUWMEESTER-

TER MULL
Onsteinseweg 9
"Voorschotje,, Vorden.

Langs deze weg willen wij fami-
lie, buren, vrienden en kennis-
sen heel hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen en
kado' s d ie wij op onze trouwdag
hebben ontvangen

JAN EN ANNIE
KORNEGOOR

Molenweg 1
7241 RN Lochem

Langs deze weg willen wij iede-
reen hartelijk bedanken voorde
vele felicitaties, bloemen en ka-
do's die ons 40 jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt

J. MOKKINK
G. MOKKINK-

HENDRIKS

Vordenseweg 47
Hengelo Gld.

Afwezig
N.J. Edens, tandarts

Van maandag 10 augustus t/m
maandag 31 augustus.
VOOR SPOEDGEVALLEN:
Patiënten van wie de achter-
naam begint met één van de let-
ters A t/m K kunnen zich wen-
den tot praktijk t.a. Haccou, Pr.
Bernhardweg 3. Tel 1908.
Patiënten L t/m Ztot praktijkt.a.
Houtman. De Steege 41. Tel.
2253

Te koop: compressor kracht-
stroom, (2 cilinder pomp) 60 li-
ter tank.
H. Schouten, Beekstraat 12.
Hengelo Gld. Tel. 05753-
1415.

Te koop: Sachs viervoet
bromfiets in zeer goede staat.
Vraagprijs f 430,-
Ronnie Böhmer, Brinkerhof 79.
Tel. 05752-2269

Te koop: racefiets 10 versn.
z.g.a.n.
Tel. 05752-2531

Fongers-Racefietsen
Champion, 1 2 vs f 503,-
Course 10vs f753,-
Sprint Race 10 vs f 789,-
Criterium 10 vs f979,-
Barink, Nieuwstad 26

Flits kinderfietsen-kwaliteit en
degelijkheid en veiligheid
vanaf f 240,-
van FONGERS, BARINK

Te koop: ruim 100 baal hooi
Tel. 05752-1662

Gelegenheid voor het weiden
van 2 a 3 paarden.
G. Hummelink, Spiekerweg 4.
Tel. 1252

Op 11 augustus a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren met kinderen, familie, buren en
vrienden.

RINUS ROTHMAN
en

DIKKIE ROTHMAN-RIETMAN

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Vorden, augustus 1981
Graaf van Limburg Stirumstraat 7

Dankbaar voor alles wat wij mochten ontvangen, hopen
wij met onze kinderen, familie en vrienden op zaterdag
15 augustus 1981 te herdenken dat wij 25 jaar ge-
trouwd zijn.

A. SCHOUTEN
G.J. SCHOUTEN-HOFTIEZER

Wim Bert
Anke Jan
Harriët Ard

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 - 17.00 uur in
Zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Augustus 1981
Zutphenseweg 89, 7251 DN Vorden

!(pijiderdag 1 3 augustus 1 981 hoop ik mijn 85ste
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 22.00 uur in
zaal „De Herberg" te Vorden.

H.W. TER BEEST-MAALDERINK

7251 DD Vorden, augustus 1981
Het Vaarwerk 1

Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
de gelukkige jaren samen, delen wij u mede dat geheel
onverwachts is overleden onze lieve man, vader en
schoonvader

HENDRIK FOKKINK
op de leeftijd van 54 Jaar

Vorden: J.R. Fokkink-Wensink

Zutphen: Elly en Hans

Vorden: Dini
Ria
Henriet

„Groot-Windenberg"
Rommelderdijk 2
7251 MB Vorden, 2 augustus 1981

De rouwdienst zal plaatsvinden in de Ned. Herv. kerkte
Vorden op vrijdag 7 augustus om 13.00 uur waarna de
begrafenis om 14.00 uur op de algemene begraaf-
plaats te Vorden.

Degenen die de overledene de laatste eer willen bewij-
zen worden hierbij uitgenodigd.

Heden overleed geheel onverwachts onze beste zwa-
ger en oom

HENDRIK FOKKINK
echtgenoot van J.R. Wensink

op de leeftijd van 54 jaar.

Zelhem: A.H. Hukker-Wensink
B.G. Hukker

Vorden: R.J. Vliem-Wensink
C.G. Vliem

neven en nichten
Vorden, 2 augustus 1981

Heden is plotseling van ons heengegaan onze beste
broer, zwager en oom

HENDRIK FOKKINK
echtgenoot van J.R. Wensink

op de leeftijd van 54 jaar.

Hengelo (G.): H.J. Fokkink-Zweverink

Vorden: J.W. Fokkink
G.J. Fokkink-Zweverink

Vorden: B.H. Fokkink
AJ. Fokkink-Rossel

neven en nichten

Vorden, 2 augustus 1981

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat ons ge-
waardeerd lid van de supportersclub

H. FOKKINK
is overleden.

Voor alles wat hij deed voor onze vereniging blijven wij
dankbaar. Tevens wensen wij de familie Gods hulp en
kracht toe in deze moeilijke tijd.

Vorden, 2 augustus 1981

Bestuur, leden en supportersclub
Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda", Vorden

Dr. Sterringa is afwezig
van 10 t/m 30 augustus

Patiënten wier achternaam begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot:
Dr. VANEKER, Zutphenseweg 62, tel. 2432.

Patiënten wier achternaam begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot:
Dr. van TONGEREN, Christinalaan 18, tel. 1678.

VERHUISD

Dierenarts H.J. BREUKINK
van het Jebbink 36
naar het Jebbink 3
m.i.v. vrijdag 7 augustus.

Spreekuren kleine huisdieren ongewijzigd

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 10 t/m 12 augustus a.s.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Opgelet

SJOELEN

a.s. zaterdag 8 augustus vanaf 10.00 tot 17.00 uur

in Bar-Bodega 't Pantoffeltje

Team kampioenschappen sjoelen (4 pers u
Revanchewedstrijden individueel ^

Voor iedereen/jong en oud, ook niet Vordenaren
z.v.v. Velocitas

VAKANTIE
Wij zijn van 10 t/m 22 augustus
gesloten.

AGRQOTKORMEIINK
Torlogerie goud &zilver optiek

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

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

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

Kom ook korfballen bij QUICK '81
Inlichtingen bij:
H. Bornmkhof, Maanstraat 10, Hengelo Gld.

1906

1981

Vereeniging tot bevordering
van het marktwezen

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
maandag 17 augustus n.m. 8.00 uur in ho-
tel Bakker i.v.m. wijziging van de statuten
der vereniging.
De concept-statuten liggen bij de secreta-
ris, Zutphenseweg 71, ter inzage.

NETBESTUUR

N.B. De commissieleden worden verzocht om 7.30
uur aanwezig te willen zijn.

zondag 9 augustus

VEIMUS

Discobar Invention
tijdens de schoolvakantie
ook 's woensdagsavonds geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ja, zo begint het
meestal!

De servieskollektie van
alle bekende merken,
het bestek van GERO
en SOLA en het glas-
servies van LEERDAM
en vele anderen.

En dan komen er na een poosje plannen
voor de start van een eigen huishouden. Een
leuke tijd, waarbij ook een bezoek aan Ba-
rendsen wordt gebracht. Om daar te kiezen
uit de fraaie servies- en bestekkollektie.
'n Grote keus uit topmerken en in alle prijs-
klassen. Plus een ouderwets goede service.
Niet alleen voor verliefden en verloofden
trouwens!

Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261

Bent u ook NIEUWSGIERIG naar de nieuwe

NAJAARSKOLLEKTIE
U kunt zich al een beetje oriënteren via onze zaak en de nieuwe etalage

op kleuren-modellering en stoffen.

Modecentrum

Algemeen Ziekenfonds O.G.Z.O. • Goor

In verband met vakantie houdt onze inspekteur

GEEN ZITTING
van 10 augustus t/m 28 augustus

Spoedgevallen 05470-3305

BIJ ZOMERS WEER

Horen zomerse muilen.
En die zijn nu bij Wullink
bijzonder sterk afgeprijsd.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 05752-1342



NIEUWS!

WINTIUWIM»!

VANILLE
LITERBAK

VOLONTÉAPPELSAP
of SINAASAPPELSAP

literpak

, ̂

g^ft GROTE
.PARKEERPLAATS

-i//

PRUSSLAG

FEEST MEE!

Ambachtelijke
slager

VARKENSLAPPEN

ANILLE VLA
literpak

De altijd
lage prijzen

HALFVOLLE
MELK

houdbaar-literflacon

GRIJS
TOILET
PAPIER

rollen
a 250 vel

FEEST
PRIJS

Groente
en Fruit

DELMONTE
BANANEN
KILO

FEEST
PRIJS

De altijd
lage prijzen

uit de diepvries

KIP
900 gram

BOODMERK
irnccicixUrrlt

gemalen
vacuüm
verpakt

JAC. HERMANS PRIJS SLAG JAC. HERMANS

VORDEN,Nieuwstad5 Zutphen, Stationsplein 31
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TWEEDE BLAD
Donderdag 6 augustus 1981

43e jaargang nr. 21

Boerenbruiloft

Donderdagavond 6 augustus staat er voor de tweede keer in het /omersei/oen een hoerenlmiilofl op het programma welke
/ i ih al /.al spelen h i j boerderij 't Schimmel. De huwel i jksvo l trekking van het bruidspaar v indt plaats in de boerderij van
Kasleel V orden. De dansgroep "De kmipduukskes" en de hoerenkapel "De Aelitkaslelendarpers" /al medewerking aan de/e
bruiloft verlenen.

„Ik denk over een unicum in Nederland te
mogen spreken. Er komen zondag 9 augus-
tus n a m e l i j k niet minder dan 125 aanspan-
ningen aan de start voor on/e inmidde ls be-
faamde „Achtkastelenrit". Dit /egt de heer
Joh. Morde voor/i t ter van de aanspanning
„In de Reep'n" die cle/e tocht /omlag voor
dc vijfde achtereenvolgende jaar organi-
seert.
Uit al le delen van het land komen de liefheb-
bers van het „olde gerei" naar het Achter-
hoekse dorp om de rit langs dc verschillende
kastelen te maken.
Johan Norde is de/e kasteeleigenaren dan
ook ont/ettend dankbaar dat /.ij toestem-
ming hebhen gegeven de kastelen van /o
dichtbi j mogelijk te mogen aanschouwen,
l let vertrek is vanaf de Schuttestraat/Schim-
meldijk. Daarvoor v ind t de jurering plaats,
want de achtkas te lenr i t is nameli jk tevens
een klassemcntsrit mee tellend voor het na-
tionaal kampioenschap.
„Ook voor degene die niet aan de klasse-
mentsr i t deelneemt i sc le juer ing van belang.
Je komt dan namelijk op een korrekte ma-
nier aan de weet watje goed doet en wat fout.
De deel nemers worden beoordeeld op men-

nen, tuig, koets en een algehele indruk van
de aanspanning", aldus Johan Norde.

Als juryleden fungeren de heren Eshuis uit
Reutum en van der lans uit Leiden. Vergele-
ken bij vorig jaar komen er dit jaar meer 2
spannen en 4 spannen aan de start. De orga-
nisatoren hebben /.elfs goede hoop dat de
heer Kraay uit Velp met een zes span aan de
start zal verschijnen.
De stoet op zich wordt voorafgegaan door
een Oostenrijkse oorlogswagen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Deze wagen wordt gere-
den door Joop van Druten. Hij vertrekt een
uur van te voren om het publiek langs de
route programmaboekjes te verkopen. Wil
men namelijk /ien wat er voorbijtrekt en we-
ten wie het is, dan is een programmaboekje
onontbeerlijk.

Bijzonder interessant voor het publiek is wel
de aankomst van de colonne. Op de weide
voor kasteel Vorden worden dan alle 125
aanspanningen opgesteld om vervolgens te
defileren. Voorzitter Johan Norde zal dan
een explicatie geven over deelnemer en aan-
spanning. Het pub l i ek mag dan teven op de

weide rondkijken. Een herinneringstegel
voor de deelnemers zal dan tevens worden
uitgereikt terwijl de jury de uitslag van het
klassemejabekend zal maken.

Wat betreft de route: de stoet vertrekt rich-
ting Lindeweg; vervolgens Hilferinkweg,
oprit kasteel Kiefskamp; Lindeseweg, Zelle-
dijk, Schuttestraat, Onsteinseweg, Kasteel
Onstein,^fcpmmelerdijk, Brandenborch-
weg, Rijkliwg Ruurlo. Bij kasteel de Wiersse
wordt een sherry-stop gehouden (alleen
voor deelnemers). Een en ander wordt ver-
zorgd door de boerendansgroep „De Knup-
duukskes". Tussen twee haakjes de plaatse-
lijke EHBO zorgt gedurende de gehele dag
voor de wegafzetting. Vanaf de Wiersse gaat
het rechtstreeks naar de Ruurloseweg, ver-
volgens naar kasteel Medler, Mosselseweg,
Kapelweg, Lochemseweg. Daarna de lunch
bij kasteel de Wildenborch. Hier wordt in
colonne gestart richting Schoolhuisweg,
Galgengoorweg, lekkebekje, van Lennep-
weg, langs huize Enzerinck, kasteel den Bra-
mel, Almenseweg, Burgemeester Gallee-
straat. Dorpsstraat, Horsterkamp, kasteel
Vorden.

5500 bezoekers voor unieke tuinen van de Wiersse

De tuinen van het landgoed De Wiersse
hebben zondag een groot aantal bezoekers
getrokken. Ruim vijf-en-een-half duizend
natuurliefhebbers trokken door de grote
poort naar binnen om te genieten van de
grote verscheidenheid aan natuurschoon
die de parken en tuinen van het ruim 95 ha.
grote landgoed kenmerken.

In de ochtenduren was het n ie t zo druk,
maar 's middags in de spits - tussen 2 en 4
uur - was de toeloop zo groot, dat de politie
die het verkeer op de rijksweg regelde bijna
handen tekort kwam. Speciaal de Franse
rozentuin trok veel bekijks en andere
facetten wetende eeuwenoude
bomengroepen - zowel de in groepen
staande bomen als de „gronden van
vermaak" - Daarnaast vormden de wilde
tuin met zeldzame planten, de doorkijkjes

en uitzichten over de Vordense Beek, de
klaterende fonteinen en de grote
verscheidenheid de moeite van het bekijken
alleszins waard.

„Velen kwamen uit de nabije omgeving. De
echte liefhebber komt 's morgens of na vier
uur, dan kunnen ze rustig genieten" aldus
de huidige eigenaar de heer E.V. Gatacre,
die buitengewoon tevree was over de
belangstelling.

„De Knupduukskes" te
gast in Rotterdam
Het zijn momenteel drukke dagen en weken
voor de Vordense boerendansgroep „De
Knupduukskes". Folkloristische avonden,
boerenbruiloften. Het volgt elkaar in een
snel tempo op. Tussen de bedrijven door
waren de Vordense boerendansers samen
met dc dansgroep van de plaatselijke Platte-
landsvrouwen dit weekend in Rotterdam te
gast. Dit op uitnodiging van de WV uit de
Maasstad. Het talrijke publiek heeft kunnen
genieten van de ouderwetse dansen van de
„Knupduukskes" en de dansen van de plat-
telandsvrouwen uit diverse landen. Het was
overigens al de tweede keer in dit zomersei-
zoen dat de boerendansers in Rotterdam
optraden.

Zaterdag 29 augustus
zomerfeesten in Vorden
Leden uit Vorden en Warnsveld van de
Internationale Uitwisselingsorganisatie
Operation Friendship zullen op zaterdag 29
augustus een groot zomerfeest houden in
Vorden. Het doel hiervan is om geld te ver-
dienen om de ontvangst van een aantal bui-
tenlanders in Nederland te kunnen bekosti-
gen. Ruim dertig „Euro"-jongeren maken
de komende drie weken een fietstocht rond
het Uselmeer. Twaalf komen er uit Wales,
drie uit Zweden, elf uit Beieren en vijf uit ei-
gen land. Voor deze drieweekse tocht zijn
ruim tweehonderd gastgezinnen nodig. Die
gastgezinnen zorgen voor het eten en drin-
ken en slaapplaatsen. Bij Operation Friends-
hip is het regel, dat de reizende jongeren niet
behoeven te betalen voor de gastvrijheid.
Vandaar de plannen voor het zomerfeest in
Vorden.
Om ook in de komende maanden van het
jaar Amerikaanse jongeren te ontvangen.
Afgelopen weekeinde zijn ruim tachtig Ne-
derlandse jongeren naar Amerika gegaan,
waarvan er een tiental uit Vorden, Zutphen
en Warnsveld komen. Ze blijven drie weken
weg. Als ze terugkomen t^-'nnen ze me-
teen met de voorbereidden voor de
ontvangst van een groep A^fckanen. Ook
daarvoor is het feest bestermr
Op zaterdag 29 augustus wordt het zomer-
feest gehouden aan de Ruurloseweg 46, hal-
verwege Kranenburg en Vorden. De organi-
satie wil verschillende wedstrijden op het
water houden, als vissen, ijflttui, watersur-
fen en watergevechten. Ven^^ordt er een
gezellige rommelmarkt gehouden met
kraampjes en muziek. Kortom voor elk wat
wils.

Geslaagde Folkloristische
avond
Voor de Folkloristische avond die donder-
dag in het kader van het WV-zomerpro-
gramma bij kasteel Vorden werd gehouden
bestond een goede belangstelling. Voorzit-
ter G. W. Eyerkamp kon een groot aantal va-
kantiegangers welkom heten. Aan deze
avond werd medewerking verleend door de
boerendansgroep „De Knupduukskes". De
groep schotelde het publiek een flink aantal
ouderwetse dansen voor die erg in de smaak
vielen. Verder werd medewerking verleend
door de boerenkapel „De Achtkastelendar-
pers". Zij brachten een gevarieerd program-
ma. Het geheel werd deze avond op de wel-
bekende manieer door tante Zus (Klumper)
aan elkaar gepraat.

Zaterdag 8 augustus
recreatiespelen in
zwembad
„In de Dennen"
Onder het motto „De Natte en Droge Speel-
tuin" organiseert de commissie „Zomerakti-
viteiten" zaterdag 8 augustus in het zwem-
bad „In de Dennen" recreatieve spelen voor
jong en oud. Vanaf's morgens kan men zich
in het water met diverse spelen uitleven. Dit
zowel in het diepe-als in het ondiepe bassin.
Daarna kan men terecht op de grote zon-en
speelweide waar ook diverse spelen zijn uit-
gezet. Kortom spelen voor iedereen en voor
elke leeftijd, terwijl bij elk spelonderdeel lei-
ding aanwezig is voor zowel uitleg van het
spel, alsmede de veiligheid.
Er zijn in totaal l O veldspelen uitgezet en 14
waterspelen welke laatste zijn onderver-
deeld naar leeftijd en geoefendheid. Alle
spelen dienen volgens een bepaald route sy-
steem te worden uitgevoerd. Hiervoor krijgt
men bij elk spelonderdeel letters op de deel-
nemerskaart. Als men alle spelen heeft ge-
had dient men een aantal woorden te vor-
men volgens het „Twee voor twaalf sy-
steem". Er zijn diverse prijzen te verdienen.
Bovendien ontvangt elke deelnemer of deel-
neemster na afloop een leuke attentie.
Tussen de middag is er een grote pick-nick
nabij het kleuterbasin voor het verorberen
van zelfgemaakte etenswaar. Man kan ook
terecht op het terras of kantine en zelf barbe-
cuen onder toezicht.
Naast het spelgebeuren zijn er diverse baza-
raktiviteiten opgesteld, terwijl na de prijsuit-
reiking er een grote kinderbingo wordt ge-

houden met leuke prijzen. In het water zal
een grote bandenpyramide en ander spel-
materiaal worden opgesteld. De kosten voor
deelname aan deze spelen bedragen f2,- ter-
wijl de bezoekrs f l ,25 dienen te betalen. De
deelnemers kunnen al vanaf heden aan het
bad worden afgehaald. Vanzelf sprekend
ook op zaterdag aan het bad zelf.
Ter gelegenheid van deze recreatiespelen zal
het zwembad voor de zwemliefhebbers za-
terdagmorgen één uur worden open gesteld.
Tevens is het na de middag ook weer open
gesteld.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste vrijdag van de maand schrijfa-
vond Amesty International

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit
19 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
19 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
20 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
21 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
22 aug. Avondwandeling Kranenburgs

Belang
24 aug. Vordens Mannenkoor; hervatting

repetities in het Dorpscentrum

Achtkastelenfïetstocht
Aan de wekelijkse fietstocht langs de acht
kastelen werd woensdag door 165 personen
deelgenomen.

„Velocitas" organiseerde
Vordense
sjoelkampioenschappen

Het was zaterdag in zaal „de Herberg" een
drukte van belang. De Vordense
zaal voetbal vereniging „Velocitas"
organiseerde deze dag namelijk de open
Vordense sjoelkampioenschappen.

De deelnemers 250 in totaal waren van
heinde en verre komen opdagen om elkaar
de titel te betwisten. In totaal kon in vijf
klassen worden gespeeld.

Bij de senioren (mannen) werd Harry
Steenbreker met 416 punten kampioen.
Bij de dames eindigden Gerrie Steenselaar
en mevrouw Wensink met 390 punten gelijk
bovenaan. In de barrage toonde mevrouw
Wensink over de minste zenuwen te
beschikken en mocht zij zich kampioen van
Vorden noemen.

Bij de pupillen ging de titel naar Joost
Brinkman. Hij kwam tot 243 punten.
Gerben Brinkman werd met 316 punten
kampioen bij de junioren. Bij de meisjes
pupillen werd Patricia ten Barge met 253
punten kampioen van Vorden. Na afloop
reikte Fred Fransen de prijzen uit.

Schietwedstrijd Gelderse jagers
"Hamelandwisseltrofee" voor H.J. Nieuwland uit Zelhem

Door de afdeling Gelderland van de Nederlandse Vereniging van Jachtop/ieners werd
in samenwerking met de fa. Mar lens Ie Vorden, het grote jaarlijkse schiettoernooi ge-
houden, met als in/.el de Hamelandwisseltrol'ee. Ken en ander op schietbaan De Beu-
kersweide aan de Oude Borculoseweg te Vorden.

Er werd geschoten op vaste en vrije ba-
nen (onder meer inkomende duiven,
doubletten, lopende haas en dwarsvlie-
gers). De Hamelandwisselbeker, die in
1980 werd gewonnen door de heer H.
Wijenborg uit St. Isidorushoeve, werd
na een sportieve strijd gewonnen door
H.J . Nieuwenhuis uit Zelhem. Deze be-
haalde op de vaste baan (l ink. 5 dui-
ven, 3 doublet afgaande 3 doubletten, 4
lopend haas, 5 duiven en 5 dwarsvliegers
5 duiven) de hoogst mogelijke score van
210 punten. Behalve de wisselbeker ont-
ving de winnaar een Hammerlesse jacht-
geweer. De 2de prijs op de vaste baan
ging naar H. Wijenborg (vorig jaar
eerste) met nu 200 punten (steun 175);
3de prijs H. Mekes, Almen eveneens
200 punten (s teun 150).

De uitslagen waren verder:

Vrije banen: baan l inkomens serie van
5: 1. Sleking, Dieren (5 x 50); 2. See-
s ink . Baak (l x 50, l x 40); 3. Bosch-
kcr, 's Heerenberg (l x 50).
Baan 3 doubletten serie van 3: 1. J.
West, Diepenheim (10 x 60); 2. F. Heu-
s ink , Langeveen (7 x 60); 3. B. Klein
I k i n k (5 x 60).
Baan 4 lopend haas serie van 5: 1. Vol-
kerink, Almelo (28 x 50); 2. Boschker,
's Heerenberg (17 x 50, 5 x 40 en 2 x
30); 3. C. Waenink, Hengelo Gld (14 x
50 en 7 x 40).
Baan 5 dwarsvliegers serie van 5: 1. H.
Mulder, Varsseveld(l x 50 en l x 45);
2. H. Wijenborg, St. Isidorushoeve (l
x 50en l x 40); 3. Seesink, Baak (l x
50 en l x 30).
Namens de organisatoren reikte de heer
J. J. v. d. Peyl met een toepasselijk
woord de prijzen u i t .

Bi'j ons in d'n Achterhook
"A'k ow vetelle wa'w allemaole metemaakt heb, jonge, jonge, pien in de
boek hè'w ons elachen".
Derk en Miene uut 't Veane bunt met Maotkamp's Willem en Riek op ve-
kansie ewes. Niks gin besunders op zich, maor veur Willem en Riek wel
want die waarn nog nooit eerder zo wied van hand ewes. Die Icaven eur ei-
gen leaventjen zo'n betjen achter in 't Broek zonder dat zee zich an de
luxe van dizze weald volle geleagen leet'n ligg'n. Opruumen is neet eur
sterkste kante en zindelukheid kump bi'j eur nao al 't andere.

Now was Derk ok nog nooit op eigen höltjen op vekansie ewes, al wel 's
un paar dage met un bus nao 't buutenland maor ervaring op 't gebied van
uutgaon ko'j um neet naogeven. Dizze keer woll'n zee alles zelf wel 's uut -
doktern, hotels en "zimmer mit frühstück" wazzen d'r zat dus zoll'n zee
zich wel redd'n.
" 'n Eersten aovund begon 't al goed", aldus Derk, "bi'j un groot hotel
dachtc wi ' j nog wel trechte te könn'n, naoda'w al un paar keer mis
hadd'n egokt. Daor hadd'n ze nog twee kamers veur ons, wi'j wodd'n
netjes veuregaon umme ze te bekiek'n en 't lek ons wel wat. Wi'j metene
naor buuten um de koffers te haal'n. Wat kost 't hier eigenluk wol miene
vrouw wett'n too'w bi'j 'n auto stonn'n."Dat za'k wel effen vraogen",
zei Willem en stapp'n weer nao binnen. 80 Mark kreeg e te heurn van de
man achter de balie. Da's 20 mark de man, dus redeluk von Willem. Nee,
per persoon, maak'n um de kearl duudeluk. Willem bleef effen staon en
begon too blauw an te loop'n en hen e weer te springen. Van buuten af
ko'w um zien doll'n en wi'j d'r hen. Willem wees zich nao de mond, zo-
doende kree'w in de gaten dat e zich veslokk'n had. Un paar goede t ikken
op de rugge en too kwam de oorzaak an 't lechte. Un pruum tebak vloag
incns deur de hal van 't hotel en too kon Willem weer aosum kriegen.
"Lao'w maor wieter gaon want hier oaverleave wi'j 't neet", zei Willem
onderwiel e de pruum bi'j de kearl op 't buro lei.
Gelukkug vonne wi'j un ander ding wao'w oavernachten könn'n. Daor
mosse wi'j met z'n vieren op ene kamer slaop'n maor de pries was t'r dan
ok nao. 't Was t'r helder en schone. Zo helder dat mien vrouw zich 's ao-
vunds zörge maak'n oaver 't beddegoed.
"Hoe of i'j 't in huus doet mek mien niks, maor hier kö'j neet met zukke
zwatte vuute in bedde stapp'n". Miene zag bi'j 't uu t t r ekk 'n dat Willem
en Riek neet al te volle water en zeepe gebruukt hadd'n de leste tied. Now,
dat mos dan maor.
Eers Riek met de vuute in de wastaofel en too Willem.
"A'k 't mien zo bekieke heb i'j de vuute volle zwatter as ikke", zei Riek
tegen Willem.
"Wat un wonder", von Willem, "ik bun jao ok vief jaor older as i'j".
Da'w too bi'jkans dubbel sloegen van 't lachen zö'j ow wel könn'n be-
griep'n. En volgens Derk was dat de hele wekke zo egaon en hee vetell'n
d'r nog volle meer van. Maor dat kö'w hier allemaole neet schrieven, dan
wöd 't te lang. Want de luu wilt ok nog wel wat anders in de krante zien
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Zaalvoetbalvereniging
„Velocitas" in de
„picture"
Ter gelegenheid van de aanschaf van de kle-
ding, tassen, jacks hield de zaalvoetbalvere-
niging „Velocitas" in bar-bodega 't Pantof-
feltje een receptie waarbij de verschillende
sponsors tevens aanwezig waren. „Veloci-
tas" staat bij het bedrijfsleven blijkbaar goed
aangeschreven, want de kersverse vereni-

ging wordt door liefst firma's gesponsord te
weten: bar-bodega 't Pantoffeltje, cafe-res-
taurant „De Herberg", smederij Barendsen,
Autobedrijf Groot Jebbink, Bakker Oplaat,
Camping de Reehorst, KJuvers Sport Totaal,
W.A.S. Service de Wild Zutphen en boeket
Sally uit Zutphen.
In september start „Velocitas" de competitie
met twee teams die respektievelijk in Borcu-
lo en Zutphen spelen.
Zaterdag 8 augustus organiseert „Velocitas"
wederom sjoelwedstrijden in bar-bodega 't

Pantoffeltje. Ditmaal wordt gestreden om
het open Vordens kampioenschap voor
teams. Elk team bestaat uit vier spelers. De
teams mogen naar eigen keuze worden vast-
gesteld. De sjoelwedstrijden beginnen 's
morgens.
Zaterdag 29 augustus organiseert „Veloci-
tas" een autopuzzeltocht. Start vanaf cam-
ping de Reehorst. Na afloop wordt er een
bingo gehouden waarvoor men zich kan
opgeven bij Fred Fransen, de Bongerd 3 of
op de camping.

Nederlandse touwtrekkers-selectieteam terug uit
Santa Clara
Huldiging op Schiphol
Aanbod voor coach-traincr Jan Cïroot Wassink om Amerikaanse ploegen te trainen

Beladen met bloemen, zilveren en bronzen
medailles en schatrijke ervaringen, zijn de
Nederlandse touwtrekkers zaterdagavond
laat op Schiphol geland. Weliswaar moe na
ruim twintig uur vliegen (inclusief tussen-
landingen en wachten), maar zeer voldaan
over de uitstekende prestaties, die zij op de
Eerste Wereldspelen in Santa Clare (Califor-
nië) hadden behaald een zilveren medaille
in de 720 kg klasse en een bronzen plak in de
640 kg klasse.
Uiterst tevreden was ook het hoofdbestuur
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond en
met name voorzitter Gerrit Meulenkamp.
Spelers en officials kregen in de aankoms-
thal op Schiphol talrijke bloemen overhan-
digd. In hotel het Rechtshuis in Uithoorn
kwam men bijeen om een beetje „bij" te
omen onder het genot van enkele consump-
ties. Voorzitter Meulenkamp stak zijn grote
waardering voor de Nederlandse touwtrek-
kers niet onder stoelen of banken. „Wij /ijn
zeer trots op uw uitstekende prestaties daar
in het verre Amerika. De selectieteams heb-
hen het prima gedaan eigenlijk buiten onze
verwachting. Alle jongens hebben meege-
werkt om er een geweldig team van te ma-
ken. In de toekomst zullen ze zeker door-
gaan met selectieteams. Er was in het begin
wel critiek van vele verenigingen over deze
selectie en het „geldverslinden" hiervan,
maar we zijn blij dat we als hoofdbestuur
hebben doorgezet". Hij feliciteerde met na-
me coach/trainer Jan Groot Wassink, ver-
zorger Bennie Fokkink en de beide Neder-
landse arbiters Tonnie de Haan (Twello) en
Henk Nijenhuis (Hengelo Gld.) die mede
voor deze successen zorgden.

Nog moe van de verre reis was coach Jan
Groot Wassink bereid in het kort zijn visie te
geven. „Wij hadden er niet op gerekend zo'n
verrassend resultaat te behalen.
Maar we hebben met de jongens ontzaglijk
hard getraind; bikkelhard waren ze, een
ontzaglijk goede conditie en technisch uit-
stekend. Driemaal per dag trainden we. Het
640 kg team was veel te zwaar bij aankomst
maar ik heb er zestien kilo afgekregen, toen
ze vrijdagmorgen in touw moesten komen
na de opening van de Wereldspelen. Ze wo-
gen toen precies 640 kilogram met zijn
achten. De 720'ers verloren bijna drie kilo
en kwamen tot een totaal gewicht van 718
kg.

In de 640 kg hadden we een zware loting.
Eerst wonnen we van Wales met 3-0. Daarna
kwam Amerika in aktie tegen onze jongens.
We waren er wat bang voor, maar ook dat
lukte wonderwel (3-0). Tegen Engeland ver-
loren we de eerste trekbeurt, maar daarna
ging het full-speed (2-1) voor Nederland.
Een dat voor de Engelse wereldkampioen
van 1980 (WK in Bazel). We hadden zoveel
kracht gegeven dat we in de volgende ont-
moeting Zweden moesten laten gaan. Ook
de Zwitserse kampioen Engelberg bleek te
sterk voor de Nederlandse ploeg, maar de
laatste wedstrijd tegen de Republiek Ierland
was geweldig hard. We waren even sterk en
kregen elk ook twee waarschuwingen. Toch
wonnen we van deze ploeg (het zgn. Boley-
team kampioen 640 kg van Ierland) en plaat-
sten ons zodoende als derde.

Eindstand 640 kg: 1. Engeland 15 p.; 2.
Zwitserland 14 p.; 3. Nederland 11 p.; 4. Ier-
land 10 p.; 5. Wales 8 p.; 6. Zweden 6 p.; 7.
USA l p.

ZILVEREN MEDAILLE
In de zware 720 kg-klasse waar Albert
Weenk als voorste man fungeerde en Henk
Hemmink als ankerman zijn benen stijf
hield waren de prestaties van de Nederland-
se acht nog beter. „We hadden keus geen zil-
ver verwacht" aldus Jan Groot Wassink.
„Maar doordat we zo' hechte band vormden
en onze conditie puik was, zijn we hierin ge-
slaagd. We haalden eerst Zweden over de
streep (omdat de jongens vrijdags van de
Zweden hadden verloren wilden ze revan-
che nemen), daarna kwam het USA-team in
no time (13 seconden). We hadden dus als
zes punten. Tegen Wales trokken we de
langste wedstrijd van het hele toernooi, 2
min. 41 sec. ondereen moordende tempera-

tuur van bijna 40 gr. Celsius. Maar ook deze
wonnen we. Zwitserland was de volgende
tegenstander, maar we hadden veel kracht
verloren in de voorgaande strijd en nu kon
coach Hans Gunther van Engelberg (Zwit-
sers kampioenjjuichen. Maar opnieuw wis-
ten we Engeli^Men nog wel het kampioen-
steam van Sh^m farmers uit 1980) in beide
trekbeurten overwinnen (19 en 28 secon-
den). Als laatste kregen we Ierland, dat een
beetje geschrokken was van onze krachtsex-
plosies. Dit werd een „makkie": 3-0.

A
Eindstand 72Mf-klasse: 1. Zwitserland 18
p.; 2. Nederland 15 p.; 3. Engeland 12 p.; 4.
Wales 10p.; 5. Rep. Ierland 8 p.;6. Zweden4
p.; 7. USA 2 p.

Jeugdkamp s.v. Ratti
Na een lange periode van voorbereiding gin-
gen de jongens en meisjes van s.v. Ratti op
kamp naar Denekamp, 28 stuks in totaal.
's Morgens 27 ju l i ging men om half 11 uit
Vorden.
Na een voorspoedige reis kwam men op de
plaats van bestemming. Het kamp werd
spoedig in gericht (dankzij goede organisa-
tie).
De weergoden waren de Ratti-jeugd goed
gezind. Want het was erg mooi weer.
Woensdagavond was er gelegenheid voor de
ouders om de kinderen te bezoeken, en hier
werd door veel ouders gebruik van gemaakt.
De kamp week werd met heel veel variatie
gehouden, o.a. stratego, dounaier, slagbal,
enz. Donderdag werd met z'n allen 'n be-
zoek gebracht aan het vliegveld Twente, wat
door iedereen zeer op prijs werd gesteld.
De week was veel tekort voor vele jongens
en meisjes, want zaterdagmorgen voor het
vertrek wilden men nog wel een week langer
blijven. Om ca. 13.00 uur was men terug in
Vorden, zeer voldaan ging iedereen naar
huis, in de hoop op de volgende kampweek,
volgend jaar.

Diplomazwemmen
In het zwembad „In de Dennen" slaagden
dezer dagen in totaal 18 personen voor het
zwemdiploma A of B, terwijl bovendien 12
kandidaten met goed gevolg afzwommen
voor de hogere diploma's.
De kandidaten die allen werden opgeleid
door het instruktiepersoneel te weten de he-
ren M. Westerik en H. van Dijk, alsmede
mevrouw Westerik slaagden met veel lof en
bleken dus goed te zijn voorbereid. Namens
de KNZB waren de heren Foppe en Jansen
aanwezig.

Zaterdag 22 augustus vindt het laatste diplo-

mazwemmen voor A en B plaats, waarvoor
op woensdag 19 augustus kan worden afge-
zwommen. Voor de hogere zwemdiploma's
kan op 29 augustus nog worden afgezwom-
men.

Show van Appaloosa paarden
en pony's

De jaarlijks te houden nationale keuring van
Appaloosa's wordt gehouden op zaterdag 22
augustus 1981 op het terrein „de Hietmaat"
aan de Zelhemseweg in Hengelo Gld.
Het gastvrije Hengelo heeft dan de accom-
modatie weer gereed en meer dan 150 Appa-
loosa's zullen de grasmat stofferen.
Het Appaloosapaard/pony, dat bekend staat
om zijn zeer exclusieve kleur en aftekening
wordt in Nederland gefokt in drie sektie's:

a. minimaat tot 1.18 m.
b. kleine maat tot ca. 1.42 m.
c. grote maat.

De selektie binnen de stamboekvereniging
is gestoeld op:

a. kleur en aftekening
b. type rijpaard/pony
c. geen erfelijke afwijkingen

Op 22 augustus worden de keuringen aan de
hand in de ochtenuren gehouden, met in e
middag nog diverse zadelrubrieken met als
slot een zeer spannende ringstekerij.

De Appeloosa, het zgn. Indianenpaard (be-
kend van cowboy-films op de t.v.) munt uit
door haar snelheid, moed en behendigheid.

Het is allerszins de moeite waard om een
kijkje in Hengelo Gld. te nemen. Gratis
entree en volop parkeergelegenheid.

Het oude tolhuis van Kasteel Hackfort.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Kocrselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op arti-
kel 31 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
maken bekend, dat door hen, onder diverse voorwaar-
den om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 28 juli 1 981 vergunning is verleend
naar aanleiding van de aanvraag van de heer G. J. Begie-
neman te Vorden voor een vergunning ingevolge de
hinderwet tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een propaangastank met een in-
houd van 1 200 liter op het perceel plaatselijk gemerkt
als Strodijk 6, kadastraal bekend als gemeente Vorden,
sectie L, nr. 237.

De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen ten
gemeentehuize, de Horsterkamp 8 ter inzage en wel
van 6 augustus 1981 tot 6 september 1981, elke werk-
dag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.30 uur en elke maandag van 18.00 uur tot 21.00
uur, in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat te Vor-
den.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne staat t/m 5 september be-
roep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,

tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren heb-
ben ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij/
zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste
lid, onder c, van de wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
met toepassing van artikel 60a van de wet op de raad
van state een verzoek wordt gedaan tot schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma-
jesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad
van state, afdeling voor de geschillen van bestuur, Bin-
nenhof 1, 2513 AA 's-GRAVENHAGE.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van state.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Datum: 5 augustus 1981.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-burgemeester, ^^de loco-secretaris,
H.A. Bogchelman. ^^ J.L.A. Doornbos.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis dat met ingang van 10 au-
gustus 1981 voor een ieder gedurende een maand ter
gemeentesecretarie ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "VORDEN 1981, NO. 2 (Station)".
Bedoeld plan heeft betrekking op het voormalig sta-
tionsgebouw. Schriftelijke bezwaren tegen dit ontwerp
kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde ter-
mijn worden ingediend bij de gemeenteraad.

Vorden, 6 augustus 1981
De burgemeester, voornoemd,
HA Bogchelman, loco.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 van de Woning-
wet, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Vorden 1975" aan de heren W.F.
Haccou en H.H.J. Vaneker, p/a Prins Bernhardweg 3 te
Vorden, zulks voor de realisering van een tandheelkun-
dig centrum aan de Stationsweg 31 alhier (voormalig
stationsgebouw).
De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen va-
naf maandag 10 augustus a.s. gedurende 14 dagen voor
een ieder ter inzage ter secretarie, afdeling Algemene
Zaken c.a.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indienen
bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 6 augustus 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
J.LA Doornbos HA. Bogchelman

KNIPTIP
Boeken lezen over fotograferen
en filmen... dat is leren van de
meesters in het vak.

LEER DANSEN

DANSSCHOOL Houtman
KlllbS voor jongeren (zelf gevormde) (speciaal
voor verl. en gehuwden) en alle soorten dansen
(modern) zoals Ballroom- Latijnse- en Disco.

„ Ook oude dansen zijn nu populair"

Inschrijving: 22 augustus. Dorpscentrum, van 18.00 tot
19.30 uur en 27 augustus, Dorpscentrum, van 19.00tot
20.30 uur; 19 en 26 augustus. Zaal Eijkelkamp, van
19.00 tot 20.30 uur.

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

Adverteren
doet

verkopen!
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Crossfietsen in de verpak-
king slechts OQQ

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

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

deze pan LJf dit steelpannetjé
v—^en deze koekepan zijn heel bijzonder!

Het iseen volkomen nieuw soort pan, geschikt zowel voor gas als elektrisch. Het
bijzondere ervan is, dat u er mee kunt koken zonder water en braden zonder vet.
Zodat bij het koken alle aroma's bewaard blijven. En het bakresultaat vriendelijk
voor de lijn is. U moet wel een bepaalde werkwijze volgen, maar die hebt u zó
onder de knie. Dan beheerst u met die nieuwe Venus-pan een andere manier
van koken, die vele voordelen heeft. De komplete Venus-kollektie is exklusief
verkrijgbaar bij

Zuphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261



ROLGORDIJNEN nu 30%KORTING
Te koop: De echte Allesbran-
der met grote bovenklep, waar
zo een plasticzak brandbaar
huisvuil in kan en tevens lang
en grof hout enz. enz. a f 1180,-
Verder nog 20 soorten.
Seegers Halseweg 58, Halle.
Tel. 08343-798

^^•VH

Ga toch
fietsen jij!
•bij-det.jds van kleur

•petsen .s gezellin
•ketsen is jong '
Kom bij ons
kijken naar
een GA2ELLE

pa- Slotboom
Kieftendorp 1i
Hengelo Gld
Tel 05753-7278

Gaze//e fietsen
rijden op
Vredestem
banden

TE KOOP
Volop boerenkool, andijvie,
sla, knolraap, selderie en pe
terselieplanten. Bieslook
pollen. Tevens Kleurdwerg-
jes -l- Vlaamse Reus.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

Te koop: Caravan sprite
langslaap Alpine 380, met
voortent.
prima onderhouden en veel ac-
cess.
W.C. Teger, Ruurlo.
Tel. 05735-1426

Gevraagd, kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo. Opgeven 's
maandags voor 10 uur.
Telefoon 05753-1728

Te koop. nieuwe Peugeot ra-
cefietsen, 10 vs. reeds vanaf
f459,-.

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

OPENINGSTIJDEN
Tijdens de Bouwvakvakantie 1981
27 juli t/m 15 augustus

EXPEDITIE:
Voor het afhalen van materialen
dagelijks van 9.00 uur tot 1 2.00 uur

13.00 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 uur tot 12.00 uur
Geen koopavond

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur

13.00 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 10.00 uur tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie geen koopavonden

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Voor de laatste

„ZONNEDAGEN
RESTANTEN

ZONNEJURKJES

Vrijdags koopavond tot 9 uur

RUURLO

HEREN!!! POLO'S
met lange en korte mouw

19,- 29- 39-

RUURLO

met
Televisie

reparaties
- direct
: l i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Zutphenseweg 15
Vorden

Tel. 05752-1261

Autorijschool
TEGER

Lessen inYiieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Prettige
vakantie

l

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

MAKELAAR TAXATEUR ONROEI

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

Wapen en Sporthandel

Martens
iteeds Joeltrtlfendl

Zutphenseweg - Vorden

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATINGS

KELDERS WKTERDCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN

Gratis proefstuk en pri|sopgaven ^^^^

HÉuwïsiKrfJF
Wilhelmmalaan 7. 7251 EN Vorden ^.TT^
Tel 05752 - 1335 01 05750 - 17543 l

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Bijenhof's Bouwmarkt
Voor al uw

Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

Tijdens de bouwvakvakantie
normaal geopend.

BIJEIMHOF'S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2425

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

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

WEGGEVEN DOEN WIJ NOG NET NIET!

DAMES JAPONNEN
HALVE PRIJS

DAMES ROKKEN
DE LAATSTE HALVE PRIJS

T-SHIRTS 7,50

BIKINI'S
HALVE PRIJS

ZWEMSLIPS
HALVE PRIJS

BADDOEKEN 2**. 14,-
THEEDOEKEN 2stukS 9,-
TEN CATE

NACHTHEMD 10.-

VOORDEEL BIEDEN WIJ U WEL

DAMES SWEATSHIRTS
eenheidsprijs 19,95

DAMES BLOUSES 10,-

DAMES VESTEN va 19,-

KLEUTÏR OVERALL 29-
KINDER SWEATSHIRT

KINDER SHORTS
en BERMUDA'S 12,50

15,-

Stretch hoeslakens 25,-
Dekbed overtrek 29,-

Jongens ondergoed
CERTIFORM 2 stuks 11,—

PROFITEER NU VAN ONZE STUNTPRIJZEN

HEREN PANTALONS
De laatste Terlenka, 39,-

OVERHEMDEN k/m 15,-

HEREN SHORTS 25,-

Kinder T-shirts nu 5,-
_ 2 stuks 8,-
Bedrukte

Kinder pyama's 15,-
„Stapp" kniekousjes 2Paar9,-

Denim heren slips
2 stuks 1 2,—

Katoenen dames slips
2 stuks 7,50

Katoenen dames hemd 7,95

TEXTIEL EN MODE

UW VERTROUWD ADRES
VOOR TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514



autoccasion

a na a
FIAT 127 geel 2 d r s 1 9 7 2

FIAT 1 27 900 L, groen, 2 drs 1 978

FIAT 1 27 1 050 CL, 2 drs, rood 1 978

FIAT 1 28 spec 1300, 2 drs , blauw 1 975

FIAT 1 28 CL 1 300, 4 drs., blauw metl. . . 1 977

FIAT 1 28 CL 1 300, 4 drs., licht groen . . . 1 976

FIAT 131 CL 1600, 2 drs., groen metl.... 1 979

FIAT 131 CL 1600. 4 drs., groen metl.... 1979

FIAT 131 CL 1600, 4 drs., brons metl.... 1979

FIAT 1 32 1 600, 4 drs., metl. blauw 1 978

FIAT 1 32 2000, 4 drs., groen metl 1 978

OPEL Kadett 2 drs groen metl 1 972

OPEL ASCOna geel, met gasinstallatie +

trekhaak 20.000 km . . . . 1 979

RENAULT 5TS rood. 40.000 km 1978
RENAULT 30TS 4 drs, grijs metl 1979

Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstr. 1 8 • Tel. 05735-1426

a

30 JAAR KREIDLER
>x> IN NEDERLAND!

Kreidler trakteert op een feest-pakket van jewelste!
Het topmodel, nieuwste uitvoering
RMC-S, mét toerenteller, mét ori-
ginele clignoteurset. schijtrem en
chroomtank kost in de zomer-
periode juni t/m september 1981
tiidelijk

vJ.UvsD (normaal f 3.595)
en dat is mooi meegenomen

Grote sortering

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 1 1
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

D ZWEMBROEKEN
D ZWEMVLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Heeds doeltrtfftndl

Zutphenseweg -Vorden

CURSUSSEN
TE HENGELO

MIDDENSTAND

TYPEN (spoedcursus)

ENGELS
(voor beginners en half-gevorderden)

in HOTEL LEEMREIS

Vraagt vóór 1 september inlichtingen bij instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16 - 7001 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708

BEGIN HEI NIEUVIE SCHOOLJAAR MET LOG
ttHOöLAGENWS SCHETSBOEKEN
SCHOOLTASSEN (5JMR 6MUWTIE) VERF* KWASTEN
KAFTPAPIER KUBJRPÖTIODEN
BOSKTIAS POTLODEN
MULTO CAHIERS t INTERIEURS
5CHRIFTEN
SCHRIFTETIKETTEN
PASSERS
VULPENNEN

HOUTSKOOL
ETUIS
BALIPOINTS Raadhuisstraat 22 -Tel. 3100

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Terras-
en tuinstoelen

nieuw

en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon

05752-1309 b.g.g. 1335.

Schoenreparatie steeds vlug
klaar Wullink, Dorpsstraat 4

r ^^ ^

Verhoogde
spaarrente

1906

Ze zijn er weer: de marktlotenü

KOOP IN HET JUBILEUMJAAR
EEN EXTRA LOT

van de Vordense marktvereniging

Voor wederverkopers verkrijgbaar bij:
H.J. KONING - WILHELMINALAAN 18 - VORDEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

bij de Rabobank
•̂  . /~\i o -i /~vr>-im.i.v.01-8-1981

Spaar-Direct-Rekening 6% nu 6WM)

Spaar-Premierekening 8% nu

Spaar-Extra-
Premierekening 9% nu 9^4%

Rabobank Kinderspaarplan 8% nu 8WK)

HELMINK Rabobank IS Wijzigingen voorbehouden

01 s'si


