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Fancy-fair voor torenfonds bracht
f 10.700,- op
De organisatoren van de zondagmiddag gehouden fancy-fair annex markt/verkoop wreven zondagavond
in hun handen. Niet alleen waren de weergoden hen goedgunstig gezind geweest, maar ook het grote pu-
bliek. Penningmeester Overbeek kon na afloop aan de talrijke medewerkers de winst van de dag bekend
maken. Liefst f 10.700,- kan er worden bijgeschreven op de torenfondsrekening.

Voor de fancy-fair annex markt in en
rondom de Kranenburgse school wa-
ren twee plannen opgesteld. Een voor
het houden van alle aktiviteiten bui-
ten en een "rampenplan" voor het ge-
val het weer zich van een slechte kant
zou laten zien. Afgaande op de weers-
berichten werd gekozen voor het op-
bouwen van alle stand rondom de
school. Het slechte weer om drie uur
deed de werkzaamheden stoppen,
maar toch werd doorgezet en zowaar
was het op zondag stralend weer. Om
een uur kwam het eerste publiek
reeds in grote getalen en dat bleef
doorgaan tot ver na het sluitingsuur.
Alle stands deelden volop in de be-

langstelling. Het Rad van Avontuur
had het enorm druk. De leden van de
schietvereniging Medler hadden de
zorg van de schiettent op zich geno-
men, hetwelk ook op grote prijs werd
gesteld. Ook de Imkersvereniging was
met een stand aanwezig. De veiling
van de grotere stukken had veel be-
langstelling. De prijzen varieerden
van soms matig tot ongekend hoog.
Ruim 120 kavelnummers werden in
een kleine twee uur aan de man ge-
bracht.

Gebakkraam, coffee-shop en biertent
deden ook goede zaken. Ook de pa-
ling en haring vond gretig aftrek.

Mark Sueters kampioen
schieten
Bij het schieten op de vrije baan werd
Mark Sueters de schütterskampioen
van Kranenburg. D. Nijenhuis uit
Ruurlo werd tweede. Op de geluks-
baan wist J. Balvert met 286 punten de
eerste prijs weg te halen. Met 271 pun-
ten werd Remco Berendsen tweede.

De naam van de pop was Katrien. Ju-
dith van der Meij wist deze naam juist
te raden.
De kip heette Kloekie. Aangezien de-
ze naam niet werd geraden gaat Kloe-
kie naar zijn eigen hok terug.

De laatste loodjes
De torenfondscommissie is afgelopen
weken werkelijk overstelpt met goe-
deren voor deze fancy-fair/markt. De
grote opbrengst is voor een groot deel
daaraan te danken, door de post "in-
koop" relatief zeer laag was.

Zij is dan ook zeer erkentelijk vooralle
bijdragen. Inmiddels is thans defini-
tief dat ook de provincie de gevraagde
10% subsidie zal geven.

Rest de torenfondscommissie thans
nog een bedrag van negen mille. Het
bekende spreekwoord indachtig: "De
laatste loodjes wegen het zwaarst"
worden al weer voorbereidingen ge-
troffen voor de zangavond met de
Operette-vereniging van Warnsveld
en het Achterhoeks Vocaal Kwartet.

Deze zangavond is op 14 september
a.s. Op zondag 20 oktober wordt de to-
renfondstentoonstelling - op veler
verzoek - weer gehouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vrijdag
alles

/VM757E VOÓRDÏÏIWK Zaterdag
- alles

Alle katoenen broeken, spijkerbroeken,
modebroeken, jacks, blazers, heren- en
damesbloesen, T-shirts, poloshirts, etc.

meerde evangelisatie commissie
hoopt op goed weer, zodat het een
openluchtdienst kan worden. In dat
geval kunt u uw eigen klapstoel mee-
nemen. Een ieder is welkom!

De Zendingsbus
Die zendingsbus bij de uilgang van
vrijwel alle kerkgebouwen is een ki l
stuk metaal. Meer niet! Althans op het
eerste gezicht.
Want voor wie het zien wil, is die bus
veel meer dan een kil metaal. Het is
een symbool van hartelijke verbon-
denheid met mensen uit verschillen-
de delen van de wereld met elkaar, die
in het werk van de zending konkreet
gestalte aanneemt.
En telkens wanneer mensen hun ga-
ven doen in de bus, wordt kontakt mo-
gelijk gemaakt men mensen ver weg.
Aanstaande zondag worden die zen-
dingsbussen van de muur gehaald, en
staan de leden van de zendingscom-
missie gereed met de bus in de hand,
om u met nadruk op deze mogelijk-
heid van elke zondag te wijzen.

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

Geboren: Geen
Ondertrouwd: M.J. Eskes en A. Nij-
man; G.H. Bargeman en A. Stieding.
Gehuwd: H.J. Nijenhuis en J.H. Stee-
man.
Overleden: C.J.F. Hoek, oud 58 jaar.

Gemeentenieuws
M I gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen

van K.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. C i e e r k e n : vrijdag na K ) . ( ) ( ) uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij reeeplie gemeentehuis).

1. Ter inzagelegging ontwerp-indeling
samenwerkingsgebieden Wet Ge-
meenschappeUjke regelingen

Ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ligt ter visie de ontwerp-indeling
samenwerkingsgebieden, zoals dat op
grond van de Wet Gemeenschappelij-
ke Regelingen door Provinciale Sta-
ten is vastgesteld. Deze ontwerp-inde-
ling ligt tot 13 september 1985 ter vi-
sie. Tot één week na afloop van deze
termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bij Provinciale Staten be-
zwaren indienen tegen het ontwerp.

2. Tydelüke verkeersmaatregelen
In verband met te houden fietscross-
aktiviteiten binnen het kader van het
zwemvierdaagsegebeuren, hebben
burgemeester en wethouders beslo-
ten de navolgende verkeersmaatrege-
len te nemen:

Afsluiting van het gedeelte van de Ou-
de Zutphenseweg gelegen tussen de
Wildenborchseweg en de Hameland-
weg voor alle verkeer behalve voet-
gangers op vrijdag 16 augustus aan-
staande van 18.00 tot 21.00 uur.

3. Vergadering raadscommissie
De commissie voor Algemeen Be-
stuur op dinsdag 20 augustus aan-
staande om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis Kasteel Vorden. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:
- subsidieverzoeken 1985 herstel en

vernieuwing rieten daken;
- rapport woningbouwprogramme-

ring Gewest Midden IJssel en plan-
ningslijsten nieuwbouw en ver-
nieuwbouw en verbetering (1986-
1991);

- begroting 1986 en jaarrekening
1984 recreatieschap "De Graaf-
schap";

- voorbereidingsbesluit uitbreiding
industrieterrein.

De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 augustus om
19.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- goedkeuring jaarrekening en jaar-

verslag 1984 van de Stichting
Dorpscentrum Vorden;

- goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- wijziging van de tariefregeling voor
het gebruik van de sporthal 't Jeb-
bink;

- beschikbaarstelling van een krediet
voor het laten vervaardigen van
een beeldhouwwerk ter nagedach-
tenis aan de dichter A.C.W. Sta-
ring;

- beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. de verzekeringen voor vrijwil-
ligers van de stichting "Tafeltje-
dek-je";

- beschikbaarstelling van een bedrag
ad f5000,- voor deelname van een
Vordens team aan N.C.R.V.'s Zes-
kamp cup 1985/1986;

- beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. het verrichten van een onder-
zoek naar de economische verster-

• king van het huidige sportcomplex;
- schenking kleuterschool "Het

Kwetternest" aan de sportvereni-
ging Ratti;

- subsidie-aanvraag van het Vredes-
platform Vorden te behoeve van
een poppenspel;

- subsidieverzoeken 1985 herstel en
vernieuwing rieten daken;

- aanvraag voorbereidingskrediet
voor de bouw van een nieuwe ba-
sisschool in Kranenburg.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 21 augustus om
19.30 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- goedkeuring jaarrekening en jaar-

verslag 1984 van de Stichting
Dorpscentrum Vorden;

goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;
wijziging van de tariefregeling voor
het gebruik van de sporthal 't Jeb-
bink;
beschikbaarstelling van een krediet
voor het laten vervaardigen van
een beeldhouwwerk ter nagedach-
tenis aan de dichter A.C.W. Sta-
ring;
beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. de verzekeringen voor vrijwil-
ligers van de stichting "Tafeltje-
dek-je";
beschikbaarstelling van een bedrag
ad f5000,- voor deelname van een
Vordense teams aan N.C.R.V.'s
Zeskamp cup 1985/1986;
beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. het verrichten van een onder-
zoek naar de economische verster-
king van het huidige sportcomplex;
schenking kleuterschool "Het
Kwetternest" aan de sportvereni-
ging Ratti;
subsidie-aanvraag van het Vredes-
platform Vorden te behoeve van
een poppenspel.

Voor de commissievergaderingen gel-
den de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis
en de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

Welkomstdienst
A.s. zondagavond 18 augustus is er
een welkomstdienst bij of in de Gere-
formeerde kerk. De dienst wordt ge-
leid door ds. Hengeveld uit Ede. Het
onderwerp is: "Luisteren is een
kunst". Aan deze dienst wordt muzi-
kaal meegewerkt door het "Vordens
Klarinet Trio" en niet door het Katho-
liek Jongerenkoor, zoals eerder gepu-
bliceerd is. De Hervormd-Gerefor-

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18augustus 10.00uur: ds. K.H.W.
Klaassens, doopdienst.
19.00 uur: ds. J. Hengeveld uit Ede in de
Geref. Kerk. Welkom-dienst vanwege de
interkerkelijke Evangelisatie-Commissie,
m.m.v. het Vordens Klarinet Trio.

Feest wee k
Hackfortermolen
afgesloten
De stuntman liet zich zaterdagmiddag nog wel even b ij de Hackforter-
molen zien. Hij had weliswaar zijn "pak" aan, maar ging gezien de
weersomstandigheden toch maar liever niet aan de wieken van de
molen rond draaien. De feestweek die eigenaar Frans Limeek de af-
gelopen week vanwege de restauratie van de molen organiseerde is
goed geslaagd.
Velen kwamen een kijkje nemen in de
molen, terwijl ook de pottenbakkerij
van de familie Colenbrander, die er
net naast ligt, niet over belangstelling
te klagen had,
Zaterdag werd de feestweek afgeslo-
ten met een broodbakwedstrijd voor
iedereen. Met behulp van molenmeel
kon men zelf thuis brood bakken. De-
ze broden konden tot 's middags 14.00
uur worden ingeleverd. Waarschijnlijk
door het bar slechte weer was de deel-
name voor deze wedstrijd gering.
Mevrouw Smeitink-Buunk kwam met
het beste brood op de proppen; 2. Mi-
riam Bruggeman; 3. Mevr. Brugge-
man.
Frans Limbeek had voor de jeugd te-
kenwedstrijden en kleurwedstrijden
uitgeschreven. De prijzen die zater-

dagmiddag werden uitgereikt gingen
naar:
Kleunvedstrijden 2 tot 6 jaar: l . Johan
Heersink; 2. Anita Lieverdink; 3: Ru-
ben Boling. Idem6 tot 10jaar: l . Natas-
je Hartelman; 2. Thijs van Zeeburg; 3.
Suzan Steintjes. Idem 10 tot 14 jaar: 1.
Bennie Wentink;2. Rachel Bronzewij-
ker; 3. Petra Reesink.
Tekenwedstrijden 6 tot 10jaar: 1. Mark
Rosmuller;2. Marleen Lindeboom;3.
Petra Reesink. Idem 10 tot 14 jaar: 1.
Adrie Gr. Nuelend; 2. Alexander Kap-
pert; 3. Rob Enzerink.
Eerder in de week werden er playback
wedstrijden gehouden. De gedeelde
eerste prijs ging naar Carolien Vrug-
gink met een act van Tineke Schouten
en naar Wouter Mullink die rock- en
roller Little Richard nabootste.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 18 augustus 10.00 uur: ds. A. Cor-
poraal, Zeist.
19.00 uur: ds. J. Hengeveld uit Ede. Wel-
kom-dienst vanwege de interkerkelijke
Evangelisatie-Commissie, m.m.v. het Vor-
dens Klarinet Trio.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 augustus dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 17 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Verder gehele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17 + 18 augustus G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Rantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

ANTRACIET, EIERKOLEN,
BRUINKOOL, BRIKET-
TEN, ENZ nu zomerprijs.
Speciale afhaalkorting.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811.

Begin sept. aanvang cursus

„Werken met klei"
* handvormen
* decoratietechniek
* glazuren en stoken.

2 perioden elk van 7 lessen.

Inl. BARBARA SIEDSMA
Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2415.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2476.

Te koop: plastic jerrycans,
paarden drinkbakjes,
gebr. zadels.
KEUNE, Kerkhoflaan 5,
Vorden. Tel. 05752-1737.

Te koop: FIAT RITMO super
85 g.o.h., 5 deurs, kleur beige,
bjr. 1981.
Tel. 05735-2459.

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

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Laat Henk Uw
haard hout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik-Beuk-Berk.

05735-1249

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

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

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Zaterdag 17 augustus
organiseert Jubileumcommissie

40 jaar RATTI

Veronica
drive-inn-show

m.m.v. disjockey Adam Curry

in zaal "De Herberg".
Aanvang 20.00 uur

Kaarten a f 6,- in voorverkoop bij
De Herberg.

DE niESENSHOF
Eigen merk hondebrok
25'kg.

5 kg.

39,50
8,50

Honde diner 20,-
SPALSTRAAT12 - HENGELO (GLD.)

'S MAANDAGS GESLOTEN

Muziekschool Hans Scheerder
bestaat 5 jaar!

Om dit feit te vieren, krijgt iedere leerling
die zich opgeeft in augustus en september

de eerste vijf lessen gratis

ONDERRICHT IN:
orgel - piano, keyboard - synthesizer

ALLE STIJLEN:
modern - klassiek - top 40 - improvisatie

Muziekliefhebbers opgelet:

op 3 september a.s.
is er een M

grote voorspeelavond
in zaal Concordia te Hengelo Gld.

INLICHTINGEN: -

Muziekschool Hans Scheerder
Sarinkdijk 1 - Hengelo Gld. Tel. 05753-7328

Slabonen u„i„ 1,75
Tomaten iwto... 1,25
Holl. pruimen ikno.. . 1,85
Handperen i,kik>... 1,50

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

3 DOI DAGI N

OPRUIMING
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

* AANBOUWWANDEN, EETHOEKEN IN BALI-BRUIN EN MANOU MET FORSE
KORTINGEN

* GRENEN EN GESTOFFEERDE HOEKKOMBINATIES
* MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN MET RUNDLEDEREN KUSSENS
* TOOG EN BUFFETKASTEN
* RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHEIMSEWEG 24 - VORDEN-TEL. 05752 1514
LAAGTE 16 - EIBERGEN - TEL. 05454-74190

GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

RUIM 4000 M2 MEUBEL- EN
TAPIJTTOONZAAL

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Cursus middenstand
slechts 1 keer per week naar les.
parallel-lessen, vrije wisseling tussen de maandag-,
dinsdag- en donderdagavond.
vraagt prospectus middenstand en
typen engels spaans v. toeristen.

INST.TUUT GULDEN LOON
Keppelseweg 16, Doetinchem, tel. 08340-23708

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

De snelste manier om te leren dansen
is door nu in te schrijven bij:

cDansschool Veeleri
In LOCHEM op:
vrijdag 16 augustus
van 17.00-19.00 uur
zondag 18 augustus
van 17.00-19.00 uur

Of in een van de andere
plaatsen waar wij lesgeven:

GEESTEREN:
woensdag 21 augustus van
17.00-18.00 uur in zaal Baan.
BORCULO:
woensdag 21 augustus van
18.30-19.45 uur in zaal Peters.

RUURLO:
donderdag 15 augustus van
18.15-19.30 uur in de Luifel.
VORDEN:
zaterdag 17 augustus van
18.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum.
LAREN:
maandag 19 augustus van
18.15-19.30 uur in zaal
Stegeman.
NEEDE:
maandag 19 augustus van
20.00-21.15 uur in zaal
Meyers.

LEUVENHEIM:
dinsdag 20 augustus van
18.30-19.45 uur in
't Buurthuis.

Tevens dagelijks
inschrijving mogelijk
pertelefoon na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,-
per persoon.

Voor de clubs voor paren
en gehuwden kunt u zich
telefonisch opgeven.

CDansschool Veeleri
Tramstraat 37 - 7241 CH Lochem - Tel. 05730-1836.

Let op! De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven.

r
HENNY EN GERJO

VRIESE

ORGELLESSEN
Ook dit jaar staan wij weer met onze rijdende orgelschool in

Vorden, Hengelo en Ruurlo.

Wij geven prettig en individueel orgelles in kleine groepjes van 3 a 4 personen.

Tevens uw adres voor:

nieuwe en gebruikte orgels
key-boards
accordeons
gitaren
blokfluiten
bladmuziek enz. enz.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN:
HENNY EN GERJO VRIESE
Hengeloseweg 12, Zelhem, tel. 08342-2836
IJsselkade 7, Doetinchem, tel. 08340-44647.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om hinderen gaat..



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

TINEKE
Marianne, Wim en
Martijn Eijerkamp.

9 augustus 1985
Hoetin khof 87,
7251 WK Vorden.

Iedereen wil ik graag bedanken
voorde ruim 200 kaarten, brie-
ven, cadeau's, bloemen en de
vele belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuiste Nij-
megen.
Alle buren bedankt voor de
warme thuiskomst. Het was
heel fijn.

NICOLE TE LINDE

Harry, Gerda en Sabine
Dorpsstraat 13, Vorden.

B.z.a. zelfstandige huis-
houdelijke hulp.
Tel. 05752-2766.

Te koop: g.o.h. Peugeot 104
met trekhaak -f- radio. Bj. '77.
Vr.pr. f 2250,-.
Telefoon 05752-1660.

Jonge vrouw, biedt zich aan als
hulp in de huishouding
voor 2 a 3 morgens in de week.
Tel. 2234.

Bejaardentocht 1985.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
in de bus.
Opgave zo spoedig mogelijk
bij de bekende adressen.

Namens het comité
G. Remmers en G. Eijerkamp.

GRINDTEGELS 40 x 60
v.a. 3,75 per stuk.
BETONTEQELS 30 x 30
1,- per stuk
BETONBANDJES
3,- per stuk.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

Bloemschikken
In september starten ver-
schillende cursussen op
bloemen- en plantenge-
bied.
Voor hen die al vaker lessen
gevolgd hebben, is er een
amateurcursus.

Wilt u in verenigingsver-
band wat doen, dan help ik
u hierbij graag.
Voor meer informatie:

Willemien Steenblik-Riet-
man (gedipl.).
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.

P. S. Denk nu aan het drogen van
bloemen voor de cursus van
straks.

SPOORBIELS vanaf 12,50
per stuk, ook op maat ge-
zaagd.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.
Vorden, tel. 05752-1217 of 1811.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op maandag 19 augustus zijn wij 25 jaar
getrouwd. &

AB ENRIEK KNOEF
§

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot §
16. 30 uur, in zaal "De Herberg ", Dorpsstraat §
10, Vorden. |

7257 M.
Augustus 1985
„ Y Weverink", Onsteinseweg 22.

Op woensdag 21 augustus hopen wij D. V. te
gedenken, dat onze medewerker

D. HISSINK

25 jaar aan ons bedrijf is verbonden.

Mede door zijn grote inzet en plichtsbetrach-
ting is ons bedrijf geworden wat het nu /s.
Gaarne willen wij hem een receptie
aanbieden, waarvoor een ieder, die behoefte
gevoeld, hem hiermede te feliciteren, de
gelegenheid heeft op die dag van 19.30 tot
21.30 uur in zaal Lange/er, Spa/straat 5 te
Hengelo G/d.

FA ORDELMAN 8-DIJKMAN
Spa/straat 14 - Hengelo Gld.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 19 augustus 1985, gedurende één
maand, vooreen iedertergemeente-secretarieter inza-
ge ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland
bij besluit van 21 juni 1985, nr. RO85.209/5-ROV/
G5208 goedgekeurde bestemmingsplan "Addinkhof
1983", zoals dat bij raadsbesluit van 25 september
1984 is vastgesteld.
Aangezien niemand zich met bezwaren tot Gedepu-
teerde Staten heeft gewend kunnen alleen de gemeen-
teraad en de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening
nog in beroep komen bij de Kroon gedurende bovenge-
noemde termijn van één maand.

Vorden, 15 augustus 1985.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Voor: aanleg - reparatie - onderhoud van

Aardgas
Riolering
Lood en zinkwerk
Sanitair
Schoorsteen vegen

naar:

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

Werkschoenen
met of zonder stalen neus. In hoog
en laag steeds voorradig.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 05752-1342.

Er is voor elk wat wils
in

, ,1e Herberg"
Vorden

Vrijdagavond 16 augustus:
in het café de 7-mans formatie

"DE VENNEGÖTTE JAZZBAND"
Aanvang ca. 21.30 uur. Vrij entree, toegang onder voorbehoud.

Zaterdagavond 17 augustus:
o.l.v. v.v. Ratti "VERONICA'S-DRIVE-IN-SHOW"

Zaterdag 24 augustus:
MUZIEKDAG VORDEN

diverse optredens in café en zaal.

Dinsdag 27 augustus:
20.00 uur, maandelijkse KLAVER J AS AVON D

Zondag 1 september:
DANSAVOND voor ouderen o.l.v. mevr. Cornegoor.

Zaterdag 14 september:
Voor de 4e keer

GEZELLIGE DANS- EN SHOWAVOND
m.m.v. super showorkest "Sound Selektion" (6 pers.)

HYPNOTISEUR-FAKIR "MADRAHASJ"
(met waarschijnlijk ook slangen-act).

Een kop koffie en enkele hapjes zijn bij de prijs inbegrepen. Entree f 12,50 p.p.
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar. Tel. bestelde kaarten dienen binnen 2 dagen

te worden afgehaald.

OPEN DEUR DAGEN

ULTRA MODERNE AARDAPPELBEWAARPLAATS
- Roosten/loeren Den Boer, Nieuw Lekkerland - 01848-1022
- Gebouw Cevo, Herentals België - 09-32-14.2M8.48
- Verluchting Emi, Utrecht - 030-61.38.11
- Installatie elektriciteit Eshuis, Wierden - 05496-1717

SCHUERINK
Koningsweg 4
7255 KR HENGELO (GLD)

VRIJDAG 16 AUG.
14-22 uur

ZATERDAG 17 AUG.
10-16 uur

KAN U
ECHT NIET KOMEN ?

GRATIS INFORMATIE OVER
D Aardappelbewaarplaats
D Verluchtingssystemen

(OJ
Naam

Adres

Gemeente

Tel. .

De eerste de beste
mosselen

vers uit Zeeland

de r ïmmerieë

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751 -336

De oerhollandse lekkerij en dat alles voor 15,-

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

GELDIG VAN 15-8 t/m 17-8

Magere varkenslappen
per kg

VOOR DE BOTERHAM:

Echte slagersachterham
eigen fabrikaat 100 gr

MAANDAG:

Speklappen
1 kg.

DINSDAG:

Verse worst
500 gram

grove of fijne

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram

8,98

2,25

6,98

4,98

4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wij zijn verhuisd naar Plataanweg 2

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 16 augustus a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Plataanweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975

Schoenmakerij Visser gaat verhuizen
Daarom zijn wij van 19 t/m 23 augustus
1985 gesloten.
Vanaf 26 augustus staan wij voor U klaar
in ons nieuwe pand. Raadhuisstraat 18,
Vorden, Telefoon 05752-1849.
Geopend maandag t/m vrijdag 8.30-13.00 uur
en de koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Vandaag gebracht... overmorgen klaar!

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bod<

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

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



Regen kreeg Pretty Markt niet 'klein'

Ondank* het .f/echte weer kwamen toch

De leden van de Vordense zwem- en
poloclub keken elkaar zaterdagmor-
gen tussen 6.00 en 7.00 uur beteuterd
aan toen de regen met bakken uit de
hemel viel. Voorbereidingen van
maanden leken letterlijk in het water
te vallen. Immers deze dag stond de
Prettymarkt op het programma van
het VVV.
Een gezelligheidsmarkt waar de men-
sen, zo is uit de afgelopen jaren wel ge-
bleken, maar wat graag een kijkje gaan
nemen. Voor de zwem- en poloclub

echter een markt waar veel van af-
hangt. Zonder deze jaarlijkse op-
brengst van deze Prettymarkt is het
vrijwel niet mogelijk het hoofd in fi-
nancieel opzicht boven water te hou-
den.

Dus dan toch maar met man en macht
aan het werk getogen om de kraamp-
jes e.d. op te zetten. Zwemmers en
waterpoloers zijn immers gewend aan
water!
Het doorzettingsvermogen van "Vor-

•ganisatie om toch door te zetten.

den '64" zette, zo bleek in het verloop
van de dag, zoden aan de dijk. Het pu-
bliek wist één en ander toch blijkbaar
te waarderen want regen of geen re-
gen, de markt werd goed bezocht. An-
tiek, curiosa, boeken, meubilair men
wilde toch wat te "graaien" hebben.
Warme oliebollen gingen er tijdens
het beesteweer ook gretig in. En wat
bleek na afloop, weliswaar niet de op-
brengst van vorig jaar, maar toch een
dik tevreden zwemclub. Dus volgend
jaar opnieuw een Pretty Markt.

De kinderen timmerden er lustig op los tijdens de Kindervakantie Spelen. Vele kinderen beleefden onvergetelijke dagen.

De vakantiespelen die in het teken stonden van de Olympische
Spelen zijn uitstekend geslaagd. Gedurende drie dagen werden de
plm. 175 kinderen bezig gehouden door een enthousiast stel vrij-
willigers. Op de slotdag hadden jeugd en leiders zich verkleed om
met de drumband van Concordia voorop een bezoek te gaan bren-
gen aan het bejaardencentrum "De Wehme".

Voor de bewoners^ altijd een happe-
ning wanneer de kinderen bij hun op
bezoek komen. Nu was de ontvangst
geheel in stijl van de "Olympische
Spelen". Onder trompetgeschal werd
de Olympische vlag gehesen, waarna
er vanzelfsprekend ook wedstrijden
op het programma stonden. Verple-
gend personeel van "De Wehme" on-

der leiding van mevrouw van Radsta-
ke tot Weekhout nam het tegen de
jeugd op. Veel hilariteit en traktaties
voor de kinderen.
Weer terug aan het Wiemelink, werd
een begin gemaakt met diverse spel-
letjes zoals hindernislopen, hoog-
springen, verspringen, gewicht hef-
fen, kortom spelletjes waar de jeugd

zich uitstekend mee vermaakte.
Wethouder H.A. Bogchelman was
eveneens ter plekke om de leiding een
pluim op de hoed te steken en om aan
de kinderen, daarbij geassisteerd door
mevr. Schuppers de diploma's uit te
reiken.
Tevens waren er voor alle medewer-
kers bloemen. Opmerkelijk tijdens de-
ze slotdag de grote belangstelling van
de zijde der ouders. Een teken dat de-
ze vakantiespelen door pa en ma ten
zeerste gewaardeerd worden.

Na afloop van de spelen verscheen de
plaatselijke brandweer ten tonele om
de restanten van het voormalige
"dorp" in brand te steken.

K.RO. brengt
jaarprogramma in
kalender-vorm
De K.RO. afdeling Kranenburg-Vor-
den heeft ditmaal haar jaarprogram-
ma in kalendervorm uitgebracht. Zeer
praktisch, want ieder maandblad be-
vat niet alleen hetgeen er in die maand
te doen is, maar de datum is daarop
ook nog geaccentueerd. Het belooft
weer een druk seizoen te worden voor
de afdeling. 30 augustus a.s. wordt de
Achtkastelenroute gefietst, waarna
pannekoeken eten. 3 september
wordt het sei/oen officieel ingeluid
met kerkdienst, waarna er in elke
maand een of twee bijeenkomsten
zijn. Zo wordt de Rabobank met een
be/.oek vereerd, er worden lezingen
gehouden voor de dames o.m. over
"Gezond eetgedrag-gezond leven",
het wel en wee van "De Zonne-

bloem". Het Brandwondencentrum
uit Beverwijk komt een avond op be-
zoek. Voorts zijn er studie-dagen,
voorlichting over diverse andere on-
derwerpen. Kortom, een programma
voor elk van wils".

Avondfietstocht
viel deels

in het water
De avond-oriëntatie-fietstocht heeft
niet die belangstelling gekregen die de
organisator Kranenburgs Belang er-
van had verwacht.
Vlak voor de aanvang teisterde enor-
me regenval de buurtschap, hetgeen
wellicht velen ervan heeft weerhou-
den deel te nemen.
De 33 deelnemers fietsen via Galgen-
goor, de Boggelaar naar Vierakker en
Wichmond. Via Delden keerden zij

terug. Een tiental vragen moesten
worden beantwoord. Bij de prijsuitrei-
king bleek de heer J. Nijenhuis er het
beste te hebben afgebracht. Met 18
strafpunten verwierf hij de eerste prijs.
Tweede werd de heer B. Nijenhuis
met 23 strafpunten. Eveneens 23 pun-
ten had de groep Oortgiesen, maar
werd na loting als derde geplaatst.

Achtkastelenrijders
naar Brussel
Negen leden van de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" vertrekken vrij-
dagavond 16 augustus voor een fiet-
stocht naar Brussel. Men hoopt daar
zaterdagmorgen tegen vijf uur te arri-
veren om dan een uur later de terug-
tocht naar Vorden weer te beginnen.
Tegen zeven uur 's avonds worden de
coureurs die dan zo'n 560 kilometer
hebben afgelegd weer in Vorden terug
verwacht.

't Frerikshuus biedt
kunst in kant
Waar en wanneer voor het eerst kant
gemaakt werd is niet bekend. Wel be-
kend is dat het velen al eeuwenlang
heeft bezig gehouden. Uiteraard trof
men kant vroeger voornamelijk aan
bij de adel waar het werd toegepast als
versiering van luxueus huishoudgoed.
Ook aan liturgische gewaden en kle-
den voor de erediensten in de rooms-
katholieke kerk kon men vaak prachti-
ge kanten aantreffen.

in museum Frerikshuus te Aalten is
van zaterdag 17 augustus tot en met
zaterdag 7 september a.s. een ten-
toonstelling ingericht onder het mot-
to "Kunst in Kant", waar veel kanten
werkstukken alsmede werkstukken
waaraan kant verwerkt is, zijn geëxpo-
seerd. Een deel van deze kant is van
Belgische oorsprong, afkomstig uit de
verzameling van Huize Singraven in
Denekamp. Daarnaast zijn er uit na-
genoeg alle provincies van Nederland
kanten bijeen gebracht, verwerkt aan
hoofdtooi en huishoudelijk goed. Zo
is er in de rubriek streekdrachtkant.
een Friese floddermuts te zien, alsook
een Noordwijkse strandhul, een Zuid-
bevelandse kap en een Huizer Isabee.

Maar tevens hoofdtooi zoals die ge-
dragen werd in Drente, Genemuiden,
Salland, Hoeksche Waard, Zeeland en
Limburg. En vanzelfsprekend zijn er
ook enige Achterhoekse uitgaangs-
mutsen te bezichtigen.

Van het tentoongestelde noemen we
verder de interessante verzameling
doopjurken, alsmede kerkkant af-
komstig uit de rooms-katholieke ker-
ken van Aalten en Bredevoort. Er is
ook aandacht besteed aan historische
kant. Zo is er Vlaamse kloskant uit de
achttiende eeuw, kraagmanchetten
voor een zeventiende eeuws heren-
kostuum, voorbeelden van Hollandse

kloskant midden zeventiende eeuw,
Brusselse naaldkant, Rijsselse klos-
kant, Mechelse kant (vermoedelijk
1750) en Milanese kloskant einde, ze-
ventiende, begin achttiende eeuw.

Op zaterdag 17 september wordt de
tentoonstelling geopend door me-
vrouw D.B. Bekius-IJpma. Geduren-
de de openingstijden worden er op de
zaterdagen demonstraties gegeven
van kantklossen. Voor groepen kan
ook voor andere dagen een afspraak
worden gemaakt voor een demonstra-
tie waarvoor men overleg dient te ple-
gen met de beheerder van museum
Frerikshuus, de heer D.J. Lammers,
tel. 05437-1797.

Adverteren kost
geld...

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Aanwinsten
Bibliotheek
Bischoff, Erich - De Kabbala: inlei-
ding tot de Joodsche mystiek en ge-
heime wetenschap; Rens, Peter Jan -
Maria; Kool, Marga - Op-eschoond:
Drentse veurdrachten enz.; Huigens,
Dick - Zelf uw tuin ontwerpen; Poort-
ginga, Gerben - Zure regen; Come-
nius, Johannes Amos - Unum neces-
sarium; Hazeu, Wim - Jos Vandeloo;
Walker, Alice - Meridian; Vries-van

der Lichte - Liefde kent geen grenzen;
Vening, Wil - Verzetgroep Zwaantje;
Niemeyer, A.C. en Th. E.M. Wijte -
Staatsinrichting; Vogel, A. - De natuur
wijst de weg; Höweler, Marijke - Mooi
was Maria; Mackay, James - Het groot
Guinness postzegelboek; Fourest,
H.P. - Delfts aardewerk; Ricord - Het
grote smoelenboek; Groot Spectrum
spellenboek; Pieck, Anton - een 90-ja-
rige ambachtsman; Lammer, Jutte -
Letterborduurboek; Kleine Bosatlas;
Spectrum - Times atlas van de wereld-
geschiedenis (naslagcollectie); Veen,
E.P. van der - Werken in groepen en
kringen; Gowlett, John A.J. - Het
spoor der beschaving: de archeologie
van de prehistorie.

Verloren en
gevonden voorwerpen
GEVONDEN: grijze/rode training-
sjas, maat 152; 4 paar sokken, kleur wit
in zak H.J. van Manen; bruine geit;
gouden armband; blauwe gereed-
schapkist met sleepkettingen en ijze-
ren staven; bruin poedeltje; bruin le-
deren portemonnee, inh. f 65,-; Me-
chelse herder, teef; draadtant; gouden
slavenarmband; zwarte fietsband;
sleutels.

VERLOREN: d. rode portemonnee
met zwemabonnement; rode porte-
monnee met kleingeld; zilveren scha-
kelarmbnd met veiligheidsketting;
gouden kinderarmbandje "Margo
Ina"; bruine schoudetas met pa-
spoort; verzekeringsplaatje bromfiets
STW-697; benzinedop Opel Kadett,
zwart; bruine portemonnee, inh. f70,-
+ bankpas; trouwring "22-8-69 Alie";
armband met naamplaatje "H.W.";
langwerpige zwarte portemonnee,
f 95,-; groene leesbril in etui; giropas-
je; kaschequ t.w. van f500,-; dames-
portefeuille inh. f 18,-; zakdoekje met
kopje; f50,-; blauwe regenbroek; div.
sleutels.
Inlichtingen: Rijkspolitie«Vorden.

DE VAUWEIDE
OO 2 BegOnia'S verschillende kleuren 6,95

3 vaste planten voor de tuin
verschillende soorten 5,—

Volop verse snijbloemen

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Wapen- en Sporthandel

\Aartens
tttidt Jotlttefltntl

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637
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REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
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Veel publiek op de been bij
Kastelenrit

In de Reep 'n mocht zich verheugen op prachtig weer. Duizende mensen genoten weer van het prachtig schouwspel. Op de foto de sherry stop bij
Kasteel Wildenborch.

Zondagmorgen hadden zich rond de klok van tienen al heel wat mensen aan de Almenseweg verzameld
om maar niets te missen van de start van de Achtkastelenrit, die deze dag voor het negende achtereenvol-
gende jaar door de Vordense aanspanning "In de Reep V werd georganiseerd. Voorafgegaan door enkele
leden van de bereden politie kwam als eerste Johan Norde voorbij in een open birk uit het jaar 1908. Ach-
ter hem een stoet van 133 equipes.
Prachtige wagens zoals barouches,
landauers, wagonettes, jachtwagens,
parkwagens trokken aan de toeschou-
wers voorbij. Vrij veel deelnemers aan
deze Kastelenrit waren in ouderwetse
kledij gestoken of in kledij, passend bij
de tijd waarin de koets of wagen werd
gebruikt.
Een bijzonder fraai gezicht vormden
de viertallen. De heer G.L. Kastelein
uit Diepenheim, J.J. Kruitbosch en
M. E. Ras uit Terwolde en F. Jansen uit
Vorden menden een viertal Friezen
door Vordens dreven. Sommige deel-
nemers hadden voor deze gelegen-
heid hun wagen zelfs met fraaie bloe-
men versierd.
De kastelenrit in Vorden heet lande-
lijk een behoorlijk faam verworven.
Niet alleen vanwege het natuur-
schoon maar bovenal doordat diverse

kastelen van nabij bekeken worden.
Daar is dan wel toestemming van kas-
teelheren en landschappen voor no-
dig.
"In de Reep'n" verkeert in de gelukki-
ge omstandigheid dat er van alle kan-
ten veel medewerking wordt ver-
leend.
Dat werd bij deze kastelenrit nogeens
speciaal geïllustreerd door een voor-
woord in het programmablad van de
heer H. Rampen, Inspekteur Gelder-
land van de Vereniging tot behoud
van natuurmonumenten.
Deze wees erop dat de voorgevel van
kasteel Hackfort, dat in eigendom en
beheer is van deze vereniging, mo-
menteel in de steigers staal.
"Wanneer de laatste fase van de res-
tauratie is voltooid is kasteel Hackfort
in oude luister hersteld. Gaarne ben ik

bereid om volgend jaar de deelnemers
aan de Kastelenrit in de gelegenheid
te stellen het kasteel van dichtbij te
aanschouwen", aldus de toezegging
van de heer Rampen.
Deze kastelenrit werd zondagmorgen
bij Kasteel de M^enborch onderbro-
ken voor een siffrystop, waarna bij
Kasteel Onstein de lunch werd ge-
bruikt. Hieraan werd medewerking
verleend door de boerendansgroep
"De Knupduukskes".
's Middags kreJÊ|de deelnemers bij
Kasteel Vorden^ffi herinneringstegel
uitgereikt. Tevens kregen de talrijke
toeschouwers tekst en uitleg over de
verschillende types wagens etc. Daar-
na vertrok de stoet onder veel bekijks
door de kom van het dorp om vervol-
gens aan de Wilmerinkweg te worden
ontbonden.

Liefst 19 verenigingen doen
mee met de Muziekdag Vorden

's Avonds optreden van jeugdsymphonieorkest van de
Muziekschool Shrewsbury Engeland.

Het bestuur van de WV organiseert op zaterdag 24 augustus een muziekdag waaraan geheel muzikaal
Vorden haar medewerking zal verlenen. De organisatoren hopen met deze muziekdag zoveel goodwill te
kweken dat het oen jaarlijks terugkerend evenement zal gaan worden. De spontane medewerking van de
verenigingen is geweldig, aldus een bestuurslid. In samenwerking met de Muziekschool Zupthen waar
ook veel leerlingen uit Vorden heengaan, zal 's avonds in het Dorpscentrum het jeugdsymphonieorkest
van de muziekschool Shrewsbury Engeland optreden. Dit in het kader van een uitwisseling met de Mu-
ziekschool.

De gehele zaterdagmiddag zullen in
onderstaande gelegenheden de Vor-
dense muziek- en zangvereniging hun
beste beentjes voorzetten. Om de kin-
derdansgroep eens de gelegenheid te
geven om op te treden heeft men be-

sloten deze "kleintjes" hun medewer-
king te laten verlenen, als speciale at-
traktie. Men hoopt dat dit grootse mu-
ziek- en zangfestijn uit zal groeien tot
een jaarlijks evenement want het mag
uniek genoemd worden dat een plaats

als Vorden zoveel zang- en muziekbe-
oefenaars heeft.
De wens van de organisatoren is dat
men in een grote zaal of tent er ieder
jaar een groots gebeuren van kan ma-
ken.

DEELNEMERS:
1. Sursum Corda Korps
2. Sursum Corda Drumband
3. Concordia Mu/iekkorps
4. Kapel de Achtkastelendarpers
5. Huisvrouwenorkest
6. Klarinettrio
7. Mannenkoor
8. Dameskoor
9. Koor Excelsior

10. R.K. Kerkkoor
11. InterChrist
12. Nuts Blokfluitclub
13. Gebroeders Eijkelkamp
14. Rudy van Straten
15. Popgroep Bert van Dtfk
16. Gemengd koor Kranenburg
17. Kinderkoor
18. Leerlingen Muziekschool
19. Kinderdansgroep 'Achtkastelendansertjes'

OPTREDENS:

^X^ plaats

tijd

14.00- 14.30 uur

14.45-15.15 uur

15.30-16.00 uur

16.14-16.45 uur

17.00-17.30 uur

Herberg

Nuts
blokfluitclub

Huisvrouwen-
orkest

Kinderkoor

Bert van Dijk

Bert van Dijk

Bodega
't PantofTeKje

Leerlingen
muziekschool

Klarinettrio

Gebroeders
Eijkelkamp

Dameskoor

Kapel de Acht-
kastelendarpers

Dorpscentrum

Sursum Corda
Mu/iekkorps

Gemengd Koor
Kranenburg

Concordia
Mu/.iekkorps

Interchrist

Kinderdansgroep
Achtkastelen-

dansertjes

N.H. Kerk
Schoolplein

R.K. Kerkkoor

Drumband
Sursum Corda

Excelsior

Mannenkoor

Rudy
van Straten

Deldens Buurtfeest
Zaterdagmiddag 17 augustus zal een
begin worden gemaakt met de tradi-
tionele volksspelen van de buurtvere-
niging Delden. Deze spelen worden
gehouden op het feestterrein van de
familie Bannink (v.h. familie Humme-
l ink)aande Spiekerweg te Delden. Op
het programma staan onder meer het
vogelschieten, dogcarrijden, kegelen
etc. Tevens worden er deze dag aparte
spelletjes voor de jeugd georgani-
seerd. De prijsuitreiking vindt na
afloop plaats in de feesttent waar 's
avonds een gezellig bal zal worden ge-

houden met medewerking van het
Hanska Duo.

Liefhebbers van een avondje toneel
kunnen zowel donderdagavond als
vrijdagavond in de feesttent terecht.

Om half acht zal dan n.l. de klucht in
drie bedrijven "De onbekende we-
reld" worden opgevoerd.

De medewerkenden aan dit toneel-
spel zijn allemaal afkomstig uit het
buurtschap Delden. De regie is in
handen van Henk Rouwenhorst. De

organisatoren van dit "Deldens
Buurtfeest" verwachten een grote op-
komst.

Agrarische excursie
Jong Gelre
Woensdagavond 21 augustus houdt
de afdeling Vorden van Jong Gelre
een excursie die uit twee delen be-
staat. Om acht uur is er een tuinderex-
cursie op het bedrijf van de heer
Weenk aan de Schuttestraat 12, waar-
na aansluitend de stierenmesterij van
de heer Havekes zal worden bezocht.

Kranenburg twee dagen in ban van Ratti-sfeer

Drukke receptie en veel waardering
voor jubilerende vereniging

S. V. Ratti hield zaterdag een receptie tergelegenheid van haar 40jarige bestaan. Devoorzitter, deheerHulsebos, ontvangt hier een enveloppe
van de wethouder de heer Bogchelman.

De jubilerende voetbalvereniging Ratti heeft het afgelopen weekend niet over gebrek
aan belangstelling te klagen gehad. Zaterdagmiddag kwamen zeer velen hun opwach-
ting maken tijdens de receptie in zaal Schoenaker. Zondag daarop namen de reu n i sten
"bezit" van de Kranenburg. Vaak met een "Dat moeten jullie over tien jaar weer doen "
gingen de rëunisten laat in de dag weer huiswaarts.

KNVB bood twee vlaggen aan
Op de zeer druk bezochte receptie fe-
liciteerde de heer Frazer namens de
Koninklijke Nederlandse Voetbal-
bond de vereniging met het veertigja-
rig bestaansfeest. In zijn toespraak
merkte hij op dat de voetbalverenigin-
gen vandaag aan de dag alert moeten
blijven. Bij de voetbal heeft men vaak
te veel oog voor bijzaken. In dat ver-
band wees hij op het grote verlies aan
jeugdleden bij de voetbalorganisatie.
Het ledenaantal bij de jeugd is name-
lijk met een/kwart gedaald. Een twee-
tal fraaie vlaggen onderstreepten zijn
felicitaties.
Namens de Vordense Sportfederaties
weas o.m. de heer D.H. Hiddink naar
de Kranenburg gekomen. Hij noemde
de Kranenburg een hechte gemeen-
schap en sprak over "De stille wer-
kers". In zijn verdere toespraak ging
spreker ook nog in op de zelfwerk-
zaamheid, iets wat ook de gemeente
prefereert. Maar "voor wat hoort wat",
aldus de heer Hiddink en hij doelde
daarbij op de huidige subsidie-nor-
men en voorschriften.
Namens de federatie bood hij de hel-
pende hand indien de vereniging Ratti
binnenkort of in de toekomst de bouw
van een klubhuis overweegt.
Voorzitter Hulsebos dankte de KNVB
heel hartelijk voor zijn woorden en de
vlaggen. Maar bijzaken horen in deze
tijd wel bij een vereniging, vooral om
financieel de eindjes aan elkaar te -
knopen. In dat verband wees hij de tal-
rijke aanwezigen op de steun die de
voetbalvereniging altijd in ruime mate
heeft mogen ondervinden van de Kra-
nenburgse en Vordense zakenmen-
sen.
Voorzitter Hulsebos zei naar aanlei-
ding van de woorden van de heer Hid-
dink dat zijn vereniging altijd blij is
met de van gemeentewege ontvangen
subsidie, maar de zelfwerkzaamheid
moet niet "bestraft" worden.

Vele cadeaux
Het bestuur van de jubilerende vere-
niging mocht op de receptie zeer vele
cadeaux in ontvangst nemen. Talrijk
waren de couverts met inhoud, maar
ook bloemen en planten, prachtige
voetballen en wandborden werden
aangeboden. Na afloop van de recep-
tie kreeg de vereniging voor de nieu-
we vlaggen nog een tweetal vlagge-
masten aangeboden.
Op de receptie zagen we naast de afge-
vaardigden van 58 verenigingen o.m.
wethouder Bogchelman namens de
gemeente, de ereleden Broeder Ca-
nutus, Schilder uit Weert, H. Hartman
en P. B.J. Schoenaker. Tijdens de re-
ceptie bood het bestuur aan het lid
van verdienste Th. Polman bloemen
aan voor zijn nog altijd grote inzet
voor de vereniging. Ook de gehele ju-
bileumcommissie onder aanvoering
van de heer J. Geerken werden in de
bloemen gezet. Na het officiële ge-
deelte bleven vele receptie-gangers
nog geruime tijd gezellig bijeen.

Reunie bleek schot in de roos
"Met het leggen van deze bloemen op
dit graf wil de jubilerende vereniging
Ratti eren en herdenken allen die, in
welke vorm of hoedanigheid ook, de
belangen van de vereniging hebben
gediend". Deze woorden sprak de
voorzitter bij het leggen van bloemen
op het graf van de heer B. Schoenaker,
mede-oprichter en eerste voorzitter
van Ratti.
Daarvoor had in de Antioniuskerk
een Eucharistie-viering plaats, welke
dienst druk was bezocht.
De kleine honderd rëunisten - veelal
vergezeld door hun echtgenotes - de-
den daarna de goed verzorgde koffie-
tafel in zaal Schoenaker alle eer aan.
Onder de rëunisten was ook de heer
Jan Bouwmeester met echtgenote. 28
jaar terug emigreerde hij met vele an-

deren naar Canada. Jan heeft daar
met hard werken een florerend aan-
nemersbedrijf uit de grond gestampt.
Over bouwopdrachten had hij niet te
klagen. Jan sprak nog uitstekend zijn
Hollandse taal.
De rëunisten waren van heinde en
verre gekomen. Behoudens een kort
welkomstwoord en de overhandiging
van de jubileumuitgave en de deelne-
merslijst liet het bestuur de rëunisten -
die elkaar zo veel te vertellen hadden -
hun gang gaan. Na de koffietafel werd
allereerst de foto-expositie bezocht
waarna een dronk werd uitgebracht
op de jubilerende vereniging.

Oudjes vormen hecht
collectief
De voetbalwedstrijd tussen de leden
van de jubileumcommissie en oud-
Ratti trok vele bezoekers. Een wed-
strijd, die het aanzien ten volle waard
was. De oudjes deden het nog prima
en met de rust hadden ze al een 2-4
voorsprong opgebouwd.
Na de thee bleken de oudjes over nog
voldoende lucht te beschikken. Goed
combinerend wisten ze nog viermaal
het net te vinden. De jubileumcom-
missie bracht het niet verder dan twee
doelpunten. De eindstand 4-8 was een
verdiende overwinning voor captain
Teun Lichtenberg en zijn mannen.
"De Wbodpeckers" zorgden zondag-
middag na de wedstrijd voor een ge-
zellig muziekje. Ook vele leden en do-
nateurs waren aanwezig. De jubile-
rende vereniging kan terugblikken op
geslaagde dagen. Beide dagen is ge-
bleken dat de vereniging Ratti bij vele
in de gemeente en daarbuiten nog een
goede plaats inneemt. A.s. zaterdaga-
vond worden de jubileum-festivitei-
ten vervolgt. De jubileumcommissie
is erin geslaagd de Veronica-drive-in-
show naar zaal De Herberg te halen.
Ongetwijfeld zal de Vordense jeugd
daar aan hun trekken komen.



Wageningen bakte er niet veel van tegen Vorden 1-4 Wielerwedstrijden
RT.V.
Zondag 11 augustus zijn er jeugdwed-
strijden gehouden in Voorst, die was
georganiseerd door de E.T.P. uit Zut-
phen.
De jongste renners van de R.T.V. Vie-
rakker-Wichmond hebben daar ook
aan deelgenomen. Mano Waarlo ein-
digde als 4e bij de 14 jarige. Netty
VrouwerfT, 13 jaar, legde beslag op de
16e plaats.
12 jaar: Luco Zonneveld 9e; 11 jaar:
Sifra Waarlo 6e; Maureen Homrig-
hausen 8e; 9jaar: Marjan de Greef 3e;
Karin Homrighausen l le .

10 jaar
dames-voetbal bij
s.v. Ratti
De eerste competitie-wedstrijd speel-
den de dames van Ratti tegen Sport-
club Overwetering uit Olst. Dat is al
weer tien jaren geleden. Voor de da-
mes van Ratti de gelegenheid om de
kennismaking met de tegenstander
van het eerste uur te vernieuwen.
A.s. zondagmiddag komen de dames
van Sportclub Overwetering naar de
Kranenburg. De wedstrijd wordt ge-
leid door de heer W. Bekken. Na
afloop is er in het klubhuis "napraten".

Het is voor Wageningen trainer Arie Schans te hopen dat zijn ploeg
zaterdag in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen (uit tegen
SW) beter presteert dan dinsagavond tegen hoofdklasser Vorden.
Weliswaar traden de bergbewoners aan zonder de geblesseerde
Koos van Tamelen, Frits Goodings en Evert Radstaat, dat mag ech-
ter niet als excuus gelden voor het armetierig spelletje dat de groen-
witten in Vorden op de grasmat legden.

Alleen al het feit dat de bezoekers
zo'n twintig keer in de buitenspelval
tuimelden spreekt wat dat betreft
boekdelen. Vorden speelde vooral in
de beginfase fris van de lever en toon-
de geen enkele angst voor de gasten
uit Wageningen.
Vordenaar Ejo Elburg, die deze wed-
strijd niet veel werk kreeg op te knap-
pen in het Wageningen-doel, kreeg al
na twee minuten de schrik van zijn le-
ven toen Chris Oosterink na een pass
van Theo Schotsman met een schot in
de linker benedenhoek keihard ui-
thaalde 1-0.
De bezoekers speelden het spelletje
veelal via Richard Budding die in de
tiende minuut Bennie Wentink een

Kastelentocht
K.P.O.
De dames van de K.P.O. gaan dinsdag
a.s. de Achtkastelentocht fietsen. De
dames vertrekken vanaf café 't Wapen
van 't Medler. Na afloop worden al-
daar pannekoeken gegeten.

Zaaivoetbaltoernooi
Velecitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert zaterdag 17
augustus in de sporthal 't Jebbink een
zaalvoetbaltoernooi. In de eerste klas
komen uit: Andarinyo, Velocitas, De
Zessprong, ZVU '81 en Longa '30.
In de tweede klas komen uit: De Ea-
gles, Down Town, Zavodo '76, Oeken
en Velocitas. In de derde klas komen
in aktie: Olburgen, Zavodo '76, Veld-
hoek, Halfweg '78, Andarinyo. Het
toernooi begint om half negen voorde
derde klassers. Vanaf kwart over elf
komen de tweede klassers in aktie. De
wedstrijden in de eeste klas beginnen
's middags om twee uur.

Voetbal programma
"V.V. Vorden"
Zondag 18 augustus: Vorden - KSH;
Vrijdag 23 augustus: Almen l - Vor-
den l; Zondag 25 augustus: Vorden l -
Eibergen 1.

inzet uit de lege doelmond zag halen.
Na twaalf minuten viel de gelijkma-
ker. Een pass van Budding werd door
de beste speler bij Wageningen Nico
van Zanaten verzilverd 1-1. Nadat Pe-
ter Hoevers van Vorden rakelings had
overgekopt, leek Richard Budding te
zullen scoren. Zijn fraaie lob belandde
evenwel op de lat. Wageningen pro-
beerde vervolgens om de buitenspel-
val te ontlopen door van afstand te
schieten. Ook dit onderdeel bleek bij-
zoner slecht verzorgd. Torn Krom-
mendijk en Jan Oosterhuis knalden
hoog over. Op slag van rust werd het 1-
2 toen Torn Krommendijk op het
randje van buitenspel doelman Wim
Harms versloeg 1-2.

In de tweede helft een overwegend
sterker Wageningen dat echter geen
vuist van betekenis kon maken, deels
door eigen onmacht en deels door-
daat de defensie van Vorden vooral-
snog niet wenste te capituleren.
Zelfs kreeg de thuisclub de mogelijk-
heid op de gelijkmaker toen Peter
Hoevers fraai door de defensie van
Wageningen soleerde doch in het
zicht van de haven strandde.
Bij Vorden werden halverwege de
tweede helft enkele wissels toegepast.
Met name de vervanging van uitblin-
ker Hans Lenselink betekende een
aderlating voor het team van trainer
Jan Hendriksen. .De vervanging van
doelman Wim Harms door de jeugdi-
ge Rene Olthof maakte duidelijk dat
Vorden over twee zeer sterke keepers
beschikt. Nadat Nico van Zanten de
stand op 1-3 had gebracht, verrichtte
Olthof een paar knappe reddingen bij
scheten van Hans Nijhuis (na de rust
inaHllen voor Frans van Angeren)
en Richard Budding. In de laatste mi-
nuut werd het via Zeger Tollenaar l -4.

PROFITEER van dep

Jubileum voordeel cheque
elders in deze krant.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert op 7 september een kloot-
schiettoernooi voor bedrijven, vereni-
gingen, straten, buurtschappen e.d.
Deze wedstrijd zal worden gehouden
vanaf café het Zwaantje. Voor l sep-
tember kan men zich opgeven bij Els
Abbink (tel. 1528); Jan Hendriksen
(tel. 6764) of Henk Tjoonk (tel. 1268).
Op zaterdag 24 augustus zullen leden
van Jong Gelre de agrarishe wedstrijd-
dag te Twello-Terwolde bezoeken. Op
25 augustus gaat men naar Ruurlo om
te midgetgolven.

Dammen
DCV Vorden start het nieuwe damsei-
zoen op 16 augustus met de eerste
klubavond in zaal d'Olde Smidse. Ook
belangstellenden zijn dan welkom.
De onderlinge kompetitie start een
week later. De bondskompetitie be-
gint voor DCV l op 14 september,
voor de overige twee teams 2 weken
later. Op 5 september wordt in Doe-
tinchem een massakamp tegen DVD
gespeeld, en op 7 september komt het
Ie team uit in een toernooi van DEZZ
de Lelie Westerhaar, ter voorbereidin
op de komende bondskompetitie.
Waarschijnlijk zal ook de traditionele
wedstrijd tegen DIOS Eibergen wel
doorgang vinden, al is de definitieve
datum nog niet bekend.

Leden van de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" maken ko-
mend weekend een toertocht naar
Sauerland. Zaterdagmorgen wordt
vanaf café Schoenaker vertrokken. De
afstand op de heenreis langs toeristi-
sche wegen bedraagt ruim 300 kilo-
meter. De terugreis is wat korter. Dan
zullen er 250 kilometer worden afge-
legd.

P.K.V. nieuws
Op vrijdag 23 augustus organiseert de
P.K.V. weer haarjaarlijksejongdieren-
keuring. Voor de fokkers altijd weer
een spannend moment, men krijgt
dan de eerste beoordeling van de jon-
ge dieren en het blijft dan altijd nog
weeer een verrassing hoe of de beoor-
deling uitvalt. De wat geroutineerde
fokkers hebben uiteraard zelf al wel
geselecteerd maar de keurmeesters
moeten ze ook nog mooi vinden. Ook
voor de beginnende fokkers blijft het
altijd leerzaam.
Men kan echter aan de keurmeester
hierover vragen stellen, deze keuring
wordt gehouden in de landbouw-
school, Nieuwstad 9 te Vorden. Iede-

reen is welkom. Toegang gratis.
De klubtentoonstelling wordt dit jaar
gehouden op 27-28-29 september in
zaal de Herberg, waarvoor wij een
groot aantal inzendingen verwachten.
Dus voor elk wat wils. Mocht U ook lid
willen worden van de P.K.V. dan bent
u van harte welkom. Contact-adres
M.G. Lijftogt, v. Heeckerenstraat 12,
7251 XJ Vorden. Tel. 05752-1243.

• P.V. de Blauwkras Warnsveld
Lossingsplaats: Soissons; Datum 27-
7-85; Gelost om 6.45 uur; Afstand 367
km; Aantal duiven 146A; Tijd Ie duif
10.14.14 uur; Tijd 10de duif: 10.18.44
uur.
l. J. van Gijssel; 2. A. Sterkeboer; 3. G.
Nekkers; 4. J. v. Gijssel; 5. Chr. Kap-
pert; 6. Chr. Kappert; 7. J. Bosvelt; 8.
A. Sterkeboer; 9. H. Nijhuis; 10. ter
Beek en Zn.

Lossingsplaats: Strombeek; Datum
27-7-85; Gelost om 7.30 uur; Afstand:
190 km; Aantal duiven: 308; Tijde Ie
duif: 9.05.39 uur; Tijd 10de duif:
9.11.08 uur.
1. ter Beek en Zn.; 2. idem; 3. idem; 4.
Chr. Kappert; 5. ter Beek en Zn.; 6. J.
v. Gijssel; 7. Chr. Kappert; 8. G. Wen-
neker; 9. D. de Beus; 10. J. Eulink.

Lossingsplaats: Bergerac. Datum 2-8-
1985. Gelost op vrijdag 15.30 uur. Af-
stand 915 km. Aantal duiven: 71. Tijd
eerste duif 8.11.22 uur; tijd 10e duif:
11.25.38.
1. J. A. Eulink, 2. Chr. Kappert, 3. J. A.
Kappert, 4. Chr. Kappert, 5. D. de
Beus, 6. A. Sterkeboer, 7. H. Boesveld,
8. H. Boesveld, 9. J.W. ter Beek en Zn.,
10. G.J. Wenneker.

Lossingsplaats: St. Ghislain Hornu.
Datum: 2-8-1985. Gelost om 10.30
uur; Afstand 254 km. Aantal duiven
299. Tijd eerste duif: 12.52.04; tijd 10e
duif: 12.58.36.
1. D. de Beus, 2. Chr. Kappert, 3. J. A.
Eulink, 4. J.A. Eulink, 5. H. Boesveld,
6. A.R. Baanders jr., 7. H. Boesveld, 8.
Chr. Kappert, 9. H. Boesveld, 10.
Comb. Hilferink.

Opmerkelijk was dat het team van
Vorden het konditioneel best bij kon
benen tegen deze semi-profs en dat
ook de jeugdige Mark v.d. Linden een
prima wedstrijd speelde.

De wedstrijd werd bekwaam geleid
door Wim Bekken, daarbij geassis-
teerd door de grensrechters Huiting
en Geurts.

De opstellingen wearen: Wageningen
doel Ejo Elburg; achter Armand Man-
nen, Peter v.d. Ley, Zeger Tollenaar en
Gustaaf Lupatty; midden Nico van
Zanten, Jan Oosterhuis en Frans van
Angeren (Hans Nijhuis); voor Ri-
chard Budding, Dick Morren en Torn
Krommendijk.
Vorden: doel Wim Harms (Rene Ol-
thof); achter Harry Klein Brinke,
Chris Hissink, Bennie Wentink, Chris
Oosterink; midden Mark v.d. Linden,
Hans Lenselink (Ria|w-d Bargeman)
en Andre v.d. Vle^n; voor Peter
Hoevers, Theo Schotsman (Kees Jan-
sen) en Bas Oosterink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Grote fees van Rappi zit t'r weer op. I'j zölt wel zeggen: Rappi, wie's dat
dan maor dat mot de voetbalclub op 'n Kranenberg wean, gewoonluk
"Ratti" enuumd maor volle kranten heb daor maor Rappi van emaakt.

An belangstelling heb ze neet te klagen ehad, de voetbalwedstrijd tegen
de Graafschap brach heel wat kiekers op de bene die wel 's woll'n zeen
hoo un koe un haze ving maor daor kwam niks van in. Drek in 't begin lek
't t'r meschien wel un betjen op too Ratti met 1-0 veurkwam maor daor-
met hadd'n de feesvarkens eur kruut ok schone veschott'n. Wat eur na-
tuurluk neet kwaoluk enommen wod, daorveur is 't veschil te groot.

Hoewel 't bestuur toch schienbaor dech dat t'r an Ratti's kante nog wat
weerdevols in de weie leep want nao de rust spöll'n ze uut veurzörg zon-
der rugnummers. Zo wodd'n 't veur de "scouts" van de Graafschap wat
lastugger um de goeien en de slechten uut mekare te holl'n. Dat was al-
thans de leazing van Hendrik Jan de Tuinman en den kan 't wetten want
hee hef un fietse.

Dat 't vegange zaoterdag zuk miserabel slech weer was deern Ratti met
un goed bezochte recepsie heel wat minder dan de jonges en vrouwluu
van de prettymarkt. Die hadd'n ech better vediend, dat ze toch tot 't ende
too opgeruumd wieter gingen, daor kö'j allene maor bewondering veur
hemmen. En at t'r nog maor un paar centen uutegeven bunt, och dan is
die nattugheid gauw genog vegett'n.

Gelukkug as de loch op zondag aadug opeklaord en konn'n d'r 's med-
dags duuzenden genieten van de opgepoetste peerde en karren. Dat
weas weer "In de Reep'n" op zien beste al moggen ze van 'n hoop luu in 't
Vordense darp bes wat minder hard jagen dan ze now deijen. Al kö'j ze
op andere plaatsen langs de route heel wat röstugger bekiek'n, de luu wilt
now eenmaol op 'n hoop zitt'n. Maor 't is uutendeluk allemaole veur
niks, gin cent hoef ze d'r veur te betaal'n dus weat dat betreft: gin anmer-
kingen.

Centen bunt t'r gelukkug wel volle uutegeven op de fancy-fair veur 'n
toorn op 'n Kranenberg. De leste loodjes meugt dan wel vake 't zwaorste
weagen, veur dizze mooie kerke (daor bu'w 't allemaole wel oaver eens)
wilt ze nog wel iets kwiet. Wat dat betreft zoll'n ze in Arem, met eur Eu-
sebiuskerke die haos afebrokken zol wodd'n, maor 's nao 'n Kranenberg
mott'n kiek'n. Zo zie'j nog 's waorin 'n kleine gemeenschap groot kan
wean, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Zomerweer lokt veel personen
naar zwemvierdaagse

De plotseling fraaie zomerse temperaturen hebben toch nog ruim 3 50 personen naar het zwembad ge-
lokt om deel te nemen aan de zwemvierdaagse. Het bad was gezellig versierd toen chef-badmeester Mar-
tin Westerik het startschot gaf voor deze elfde zwemvierdaagse. Tijdens dit zwemfeest veel randgebeu-
ren. Zo werderb.v. een wedstrijd gehouden in onderwater zwemmen. Bij de 16-18jarigen kweam Mar-
tin Siebelink tot 45 meter; Rik Groot Roessink kwam bij de 14-15 jarigen tot 43 meter, terwijl Roei Groe-
nendaal in de leeftijdsgroep 7-11 jaar 40 meter onder water zwom.

De Vordense brandweer gaf deze
avond een demonstratie waarbij de
jeugd ook zelf mocht spuiten. Jeugd-
soos 't Stampertje zorgde voor gezelli-
ge discomuziek.
Voor woensdag staat er als randge-
beuren onder meer een hobbelfiet-
senrace op het programma. Donder-
dagavond is er een demonstratie van
de politiehondenvereniging P.H.D.C.
Voor de vrijdagavond is er een uiterst

spectaculair programma samenge-
steld. Leden van de motorclub "De
Graafschaprijders" geven om zeven
uur op de ligweide naast het zwembad
een show, waaraan ook de fietscros-
sers zullen meewerken.
Om half negen is er op de Oude Zut-
phenseweg (voor het zwembad) een
demonstratie van het Robinson Fiets-
cross Stuntteam uit Assen. Zij zullen
onder meer over geparkeerde auto's

springen. Voor deze gelegenheid zal
de Oude Zutphenseweg vanaf de Wil-
denborchseweg tot aan de Hameland-
weg op dat tijdstip worden afgesloten.
Verder is er deze avond op het bad een
optreden van de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" en verzorgt het
kunstzwemteam "De Seahorses" een
demonstratie in het bad.
Tot slot "Moonlight Swimming" tot
01.00 uur.



l
Gevr huish.werkl of 2 mor-
gens per week.
Brieven onder nr. 21-1
Buro Contact.

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor afspraak bellen
tel. 3560.
(k.v.k. onder nr. 13638).

Welk meisje ca. 18 jaar wil ons
in de huishouding helpen
voor 3 dagen in de week?
Tel. 05750-21570.

Te koop: slabonen.
Van Heeckerenstraat 12.
Tel. 1243.

Te koop: aardappelen (Parel).
Tel. 05752-6712.

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Nu de vakanties voorbij zijn, houden wij
het lekker en voordelig. Brood mee naar
school of werk? Dat smaakt heerlijk met

onze eigengemaakte
Rosbief, Gebraden Gehakt of

Boerenleverworst, keus genoeg!!

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Schouderkarbonade kilo 7,55

Kippepoten kilo 5,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per kilo9,90

Rosbief

100 gr 1.95

Gebr. gehakt

100 gr. 1.15

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT SLAVINKEN
5 halen

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Boerenleven/vorst 250 gr

Sellery Salade 150 gr

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo

-701;
/f«JD

crij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TIUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

Te koop: plm. 4 ha. kuilgras.
Briefjes inleveren voor vrijdag
16 augustus 17.00 uur bij
G. Heerink,
Lankhorsterstraat 4,
Wichmond.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERiJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

BENZINE, DIESELOLIE en
PETROLEUM de laagste prij-

zen bij de vrije pomp.

G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Enkweg 1-3, Vorden.

Tel. 05752-1217 of 1811.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 3.9, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

VOORAL UWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

VOOR HET STOFFEREN

VAN UW OUDE

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE

INTERIEURSERVICE

De scholen zijn weer begonnen
Geef uw kinderen wat goeds mee naar school. Zoals brood

van warme bakker Oplaat, dagenlang vers dus lekker.

Weekend Reclame:

Zeeuwse Cake «n &-*«.. 2,50
Pensee taartjes Van4,75VOor 4,25
Krenten- of rozijnen brood Van4,iov0or 3,50

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Telefoon 05752-1373.

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven

m.i.v. 1 augustus 1985

Spaar-Plan-Rekening 6V4%(was6V*2%)

Spaar-Groei-Rekening 33/4-5- (was 33/4-5 V4-

Woon-Spaar-Plan 33/4-5- (was 33/4-5'/4-61/2%)

Spaarrekening met opzegtermijn van 3 jaar 53A% (was 6%)

Rabobank S
GECREOSOTEERDE PA-
LEN 160 x 8 per stuk 4,-;
HALFRONDE REGELS per
stuk 5,-; diverse soorten
HEKWERK, PERGOLA'S,
VLECHTSCHERMEN ENZ.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN B.V.
Vorden. Tel. 05752-1811 of 1217.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

Sehool.tr. 17 LEEFLANG
Vorden

tel. 05752 2737 ARCHITECTUUR

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

baréndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

NIEUW-NIEUW

In onze sortering

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Ervaren gediplomeerd
hondentri mster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

Bejaardentocht 1985.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
in de bus.
Opgave zo spoedig mogelijk
bij de bekende adressen.

Namens het comité
G. Remmers en G. Eijerkamp.

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

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Dansschool
federatie Dansleraren Organisaties

verwijst U naar de datums van inschrijving danslessen
in: Contact van vorige week.
Dansleraar: Th. A. Houtman.

KNIPTIP

Een projectiescherm
geeft een briljant beeld.

Veel mooier
dan bijvoor-
beeld een
wit laken
of een lichte
muur.

VRAAG NIET HOE 'T KAN
ÏÜAR PROFITEER ERVAN

PHILIPS VIDEO 2000 VANAF

Philips videorecorder VR 2324
Video 2000. Picture Search en stilstaand beeld. 5 programma's tot
31 dagen vooruit.

Philips videorecorder VR 2340
Video 2000. Stereo. Picture Search en stilstaand beeld
5 programma's tot 31 dagen
vooruit. 1399,-

Philips videorecorder VR 2840
Video 2000 Stereo Picture Search en stilstaand beeld.
5 programma's tot 31 dagen vooruit
2 snelheden max 2x4 uur en 2x8 uur.

De mooiste beelden en het
prachtigste geluid krijgt u
met Philips Video 2000
High Grade cassettes.

Installatiebedrijf

r»Winters
Spalstraat 8, Hengelo Gld. Tel. 05753-1280



Operation Friendship
een ervaring rijker
uit Amerika terug
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Moe maar zeer voldaan over hun drie weekse reis naar de Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen de
deelnemers aan Operation Friendship teruggekeerd in Nederland. Drie groepen uit Vorden en omgeving
zyn de Atlantische Oceaan overgestoken naar de Staten New Jersey, Indiana en Massachusetts, waar de
jongelui by een gastgezin werden ondergebracht. Iedere groep heeft een leuk programma gehad met uit-
lopende aktiviteiten. Voor de New Jersey-gangers stond New York als grote plaats op het programma en
vormde het kamp-weekend een hoogtepunt tijdens deze drie weken.

Washington stond centraal voor de
groep in Massachusetts, die voor dit
bezoek aan de hoofdstad van de Vere-
nigde Staten maar liefst tien uur in de
bus moest reizen. "Maar de lange reis
was het meer dan waard", aldus Em-
my Bekman, de begeleidster van deze
groep.
Voor iedere groep was het weer één
van de aantrekkelijkste punten want
gemiddeld was het dertig graden en
vrijwel geen regen.
De Indiana-groep had als grote plaats

de indrukwekkende stad Chicago op
het programma, waar de groep twee
dagen heeft doorgebracht.
De jongelui hebben kennisgemaakt
met de Amerikaanse cultuur, de ge-
woonten en levenswijze. Voor iedere
staat is dit weer verschillend, zodat de
jongelui terug in Nederland hun erva-
ringen onderling kunnen uitwisselen.
Centraal in het Operation Friendship
programma is het contact met andere
mensen en door dit contact vrienden
te maken en te blijven. Waar iedereen

het over heeft zijn de verschillen die er
zijn wat betreft de eetgewoontes in
Amerika en Nederland. Het kost eni-
ge tijd om aan het eten en drinken te
wennen, maar eerst ook aan het tijds-
verschil dat er bestaat tussen Neder-
land en Amerika. Voor iedere groep is
de drieweekse trip prima verlopen en
kan men terugzien op een mooie pe-
riode in hun leven. Volgend jaar hoopt
Operation Friendship Vorden een
aantal jongeren uit de Verenigde Sta-
ten te ontvangen.

Iedere donderdagavond repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

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

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

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

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

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

15 aug. Zwemvierdaagse
15 aug. Deldens Volksfeest.
16 aug. Zwemvierdaagse
16 aug. 's Avonds moonlight swimming
16 aug. Deldens Volksfeest
17 aug. Deldens Volksfeest

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

24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische wedstrijd-

dag.
l sept. dansen voor ouderen in

De Herberg.
7 sept. Klootschiettoernooi, startplaats

café 't Zwaantje.
8 sept. HSV de Snoekbaars senioren

wedstrijd, vertrek De Herberg.
17 sept. NCVB Aktie: 'Vrouwen in Haïti'

dia's en voorlichting.
29 sept. Viswedstrijd Snoekbaars leden

Hengelo Gld. - Vorden. Samen-
komst bij Concordia te Hengelo

" Gld.

Hollanders visit Cartnel
Visitors to City Hall point out their home

town of Vorden, Holland/ to Carmel's
mayor in July. From left, front, are
Marieke Velhorst, Paul Harmens, Mayor
Jane Reiman and Oscar Rondeel; from left,
back/ Wim Berenpas/ Johan Riefel, Dick
Tjoonk, Karin Reint jes, Mirjam Reintjes,

Kees Loman and Peter Loman. They were
in Carmel for a three-week stay in con-
junction with Opeaation Friendship/ an
international youth exchange program
sponsored locally by Carmel United
Methodist Church. (Journal Photo by Roger
Davison)

Honderden zien uw etalage.... duizenden uw advertentie.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 - vorden - telefoon 05752-1404

blad Pers

«rt>
\̂ J. B -̂« *̂̂ ^^^v

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 zutphen
telefoon 05750-12306.

zomerprogramma
1985
DINSDAG 20 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (landgoed de Belten); Partikuliere
pijnbomenverzameling van 1500 verschillende soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50
p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V.
kantoor. Aanvang 19.00 uur.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS:
Grote Vordense Muziekdag. M.m.v. alle zang- en muziek-
verenigingen.

DINSDAG 27 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (landgoed de Bjelten); Partikuliere
pijnbomenverzameling van 1500 verschillende soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50
p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V.
kantoor. Aanvang 19.00 uur.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER:
Jong Gelre. Klootschiettoernooi voor bedrijven, verenigin-
gen, straten, buurtschappen, families enz. enz. uit de ge-
meente Vorden. Informatie telf. 6764 of 1528.

ZONDAG 22 SEPTEMBER:
Herfstfietstoertocht V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Start
en finish café 't Zwaantje, Hengeloseweg 14, Vorden. 40
km. vertrek van 10.00-14.00 uur; 80 km. 08.00-11.00 uur;
120 km. 08.00-11.00 uur.

ZONDAG 20 OKTOBER:
Openstelling Park Kasteel de Wiersse. Herfstkleuren. Ope-
ningstijden van 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 4,00 p.p.,
kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren gratis. Honden worden
niet toegelaten ook niet gelijnd.

KAMPEER WEEKEIND

Op het Zeeuwse eiland Noord-
Beveland ligt bij het dorp Kam-
perland één van de modernste

Het is eigenlijk te veel om op te
noemen wat u allemaal kunt
doen op De Roompot. Ga het
daarom zelf eens bekijken!
Dit arrangement is geldig van 16
augustus tot en met 29 septem-
ber (vrijdag tot en met zondag).

Voor reserveringen eerst bellen
naar de camping, telefoon

recreatiegebieden van ons land:
Camping De Roompot.
U kunt met maximaal vijf perso-
nen een weekeinde gaan kampe-
ren op De Roompot. De prijs die
u voor zo'n onbezorgd wee-
keinde betaalt, is onwaarschijn-
lijk laag: 145 gulden.
Wat krijgt u allemaal voor dat
geld? Heel veel: diner op zater-
dag, warme lunch op zondag,
vrij entree zwembadparadijs,
een uur gratis bowlen en een-
maal minigolf. De camping is di-
rect gelegen aan de Ooster-
schelde. U kunt dus met volle
teugen genieten van enkele heer-
lijke dagen aan het strand. En
mocht het weer wat tegenvallen,
dan kunt u uw vertier zoeken in
het zwemparadijs, met: golfslag-
bad, zonnebanken, whirlpools,
jetstream, turks stoombad en
massage waterval. Verder kunt u
naar de sauna, het solarium, de
speelhal en de tennisbaan. Zater-
dag is er vajiaf 21.00 uur levende
muziek in het restaurant. U kunt
dus ook nog een dansje maken.

01107-1555. U krijgt dan het re-
serveringsformulier toegezon-
den. Stuur dat formulier met
cheque 9 retour aan De Room-
pot.

DAGJE ROTTERDAM

Beleef het mee, dat dagje Rotter-
dam met als hoofdattrakties een
rondvaart door de grootste ha-
ven van de wereld en een bezoek
aan de Fenomena. Ook kunnen
belangstellenden een kijkje ne-
men op de manifestatie „Hart
voor de Stad". En dat allemaal
voor 17,50 gulden per persoon.
Kinderen 4-14 jaar 8,75 gulden.
Dagelijks vertrekt er om de drie
kwartier tussen 9.30-15.30 uur
een Spido rondvaartboot voor
een l VA uur durende tocht. Zie
de werven, de dokken, de grote
overslagbedrijven... Kortom al-
les op en rond het water waar
Rotterdam zo beroemd om is.
De tocht begint en eindigt aan
het Willemsplein.
Programmapunt twee is een be-
zoek aan de Fenomena: de ten-
toonstelling voor jong en oud,
die laat zien welke rol de wetten
van de natuur in ons dagelijks
leven spelen.
Ervaar wat gewichtloosheid is,
voel de zwaartekracht op de
maan, fluister tegen iemand over

een bezoek brengen aan de expo-
sitie „Hart voor de Stad", die
een beeld geeft van wonen, leven
en werken in de havenstad.
Dit arrangement is geldig tot en
met 20 oktober 1985. „Hart
voor de Stad" duurt tot 15 sep-
tember.

Tegen inlevering van cheque 10
aan de kassa van de Spido (en
alleen daar) ontvangt u de toe-
gangsbewijzen voor de drie ge-
noemde attrakties en het VVV-
info-pakket.

l-Sŝ Î
een afstand van liefst 130 meter
en zie hoe kristallen gevormd
worden.
De liefhebbers kunnen ook nog


