Donderdag 23 augustus 1979
41e jaargang nr. 24
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Firma Dijkerman opende haar

Nieuws v.d. kerken

bloemenspeciaalzaak

Voor beroep bedankt.
Tijdens de morgendienst in de Hervormde kerk te Vorden kon zondag jl. worden
afgekondigd, dat Ds. J. C. Krajenbrink
voor het op hem uitgebrachte beroep
naar de Hervormde gemeente te Vollenhove (Vac. Ds. A. P. Snoep) bedankt
heeft.
%
Dienst in de Kapel de Wildenborch.
Aan de kerkdienst in de Kapel de
Wildenborch hoopt a.s. zondagmorgen
26 augustus mee te werken het Herv.
kerkkoor uit Oss (N.B.). De familie Kok
heeft enige tijd in genoemde plaats Oss
gewoond en gewerkt bij het onderwijs.
De heer Kok is nu hoofd van de
Wildenborchse school.
Jeugdkerk in "De Voorde".
De zondagsschool is voorbije zondag al
weer begonnen in de openbare basisschool aan de Kerkstraat te Vorden en
in het Clubgebouw te Medler. Ook de
Jeugdkerk begint nu weer op a.s.
zondagmorgen 26 augustus en wel in
zaaltje 2 van "de Voorde", achter de
kosterswoning. Kerkstraat 15 te Vorden. Zondagsschool en Jeugdkerk worden gehouden gelijktijdig met de morgen-kerkdienst in de Hervormde kerk.
De Kinderoppas kunt u vinden in zaaltje
3 van "de Voorde".

Dat het een goede gedachte was om de groente-afdeling af te stoten is
wel gebleken bij de opening van de bloemenspeciaalzaak Dijkerman.
De winkel is omgetoverd tot een waar bloemenparadijs. Prachtige decoratieve stukjes, planten, droogbloemen, snijbloemen en zelfs aardewerk en
mooie siervoorwerpen zijn nu verkrijgbaar.
De belangstelling bij de opening was enorm en wij wensen de heer en
mevrouw Dijkerman dan ook veel sukses.

Gemeentenieuws
gemeente Vorden
Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Raadsvergadering d.d. 28 augustus 1979
In de raadsvergadering van 28 augustus
a.s. /.uilen de volgende onderwerpen aan
de orde komen:
— Eigendomtransacties boerderij en
gronden bij het kasteel/raadhuis met de
stichting het Geldersch Landschap;
- Wij/iging "Bezoldigingsverordening
1971" per l mei 1979;
- Toekennen van een uitkering-ineens
over de maanden januari tot en met april
1979 aan het daarvoor in aanmerking
komende gemeente-personeel in verband met salarismaatregelen per l
januari 1979;
— Garanderen betaling rente en aflossing geldlening ƒ 140.000,- aan te gaan
door de stichting Dorpscentrum te Vorden;
- Verhoging maximale subsidiebedrag
per inwoner voor de Stichting Dorpscentrum in verband met aanstelling van
een volledige tweede kracht en de aan te
gane geldlening van ƒ 140.00,-;
— Garanderen betaling rente en aflossing van een geldlening groot/ 350.000,af te lossen in 25 jaar en van een geldlening groot ƒ 450.000,- af te lossen in 10
jaar te sluiten door de Vereniging Baden Zweminrichting "In de Dennen" te
Vorden, in verband met het uitvoeren
van renovatiewerkzaamheden etc. aan
het bad, alsmede subsidiëring van de
daaruit voortvloeiende financiële last;
- Voteren krediet voor uitbreiding van
de ambtswoning van de burgemeester;
— Aankoop gedeelte pad van de Woningbouwvereniging Thuis Best ter ontsluiting van de gronden in het bestemmingsplan "Vorden Kom 1976" nr. 1;
— Aankoop van een strookje grond aan
de Decanijeweg, van de heer A. J. A.
Helmink, Zutphenseweg 24, voor de
aanleg van een parkeerhaven;
- Instellen van een parkeerverbod voor
de woning Het Hoge 8, 10 en 12 ten
behoeve van verbetering van de toegang
tot het fabrieksterrein van Gems Metaalwerken B. V.;
— Uitbreiding personeelsbestand secretarie en bureau gemeentewerken;
- Uitbreiding en verbetering bushalteaccomidatie;
- Voteren krediet voor opstellen basis-

rioleringsplan voor de kern Kranenburg;
- Begrotingswijziging;
- Rondvraag.
— Afscheid van de heer Mr. R. A. van
den Wall Bake als lid van de raad.
Op enkele punten van deze agenda zal
wat nader worden ingegaan.
Instellen parkeerverbod voor de woningen Het Hoge 8, 10 en 12.
Gems Metaalwerken B.V. heeft aan het
college van B&W verzocht de mogelijkheid te bezien om voor het gedeelte van
de noordzijde van Het Hoge, te weten
het gedeelte langs de woningen Het
Hoge 8, 10 en 12, een parkeerverbod in
te stellen, waardoor vrachtauto's, die
achterwaarts de poort van het fabrieksterrein binnen moeten rijden, niet meer
het overige verkeer zullen belemmeren
c.q. hinder ondervinden van de aldaar
geparkeerde voertuigen. De Rayoncommandant van de Rijkspolitie heeft
op verzoek van B&W een uitvoerig
rapport uitgebracht, waarin naast een
positief advies ten aanzien van het
verzoek - zij het met een werkingssfeerbeperking van maandag tot en met
/.alcrdag van 7.00 uur tot 17.00 uur enige extra voorzieningen zoals het vergroten van het schuifbare gedeelte van
het hek bij de fabriek etc. worden
voorgesteld. Uit het politierapport blijkt
voorts dat de bewoners van de betrokken
woningen, te weten de families Besselink, Wevers en Hellewegen kunnen
instemmen met het eventuele parkeerverbod. B&W kunnen zich geheel verenigen met het voorstel van de Rayoncommandant de Rijkspolitie en stellen
derhalve de Raad voor tot het instellen
van het hiervoorgenoemde parkeerverbod te besluiten.
Uitbreiden en verbetering bushalte- accomodatie.
Bij schrijven d.d. 6 juni 1979 deelt de
Gelderse Streekvervoer Maatschappij
(G. S. M.) mede, dat door de Exploitatieve Samenwerking Openbaar-vervoerbedrijven ter verbetering van de
bushalte-accomodatie een 5-jarenplan is
opgezet. De bedoeling is, om gedurende
deze periode het aantal zogenaamde
Spectra-abri's sterk uit te breiden. Bij
deze abri's is het molest risico gemini-

maliseerd, het onderhoud gering, terwijl
/.ij in het algemeen goed harmoniëren
met de omgeving. Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft de G. S. M.
voor 1979 toestemming verleend om in
eerste aanleg een aantal abri's gratis te
plaatsenJÉ^ een aantal op fifty-fifty
basis. A,^ie gemeente Vorden zijn in
dit kader 4 Spectra-abri's toegedacht.
De/.e zullen als volgt worden gep'
twee aan de Zutphenseweg bij de Boonk/
Dr. C. LuMsweg, één bij Villa Nuova en
vermoedïSp één bij het Wapen van
Medler. De juiste plaatsen zullen nog
nader worden vastgesteld. Voor de aanschaf van twee abri's wordt er van de
gemeente een bijdrage gevraagd. De
andere twee zijn gratis. Tevens stelt de
G.S.M, ook voor om bij de Hervormde
Kerk een spectra-abri te plaatsen ter
vervanging van de bestaande abri. Deze
wordt namelijk dikwijls beschadigd;
vooral de ruiten moeten het steeds
ontgelden. De totale kosten voor de
gemeente kunnen als volgt worden begroot:
twee abri's gratis
drie abri's: 3 x 1A van ƒ 4750,- 7125,bestrating, verlichting enz.
4x/820,ƒ 3280.graaf- en straatwerk etc.
abri bij kerk
ƒ
2125,B.T.W. 18%

ƒ 12.530,ƒ 2.255,-

Totaal (afgerond)

ƒ 14.800,-

Burgemeester en wethouders stellen de
raad thans voor dit bedrag uit te trekken
op de gemeentebegroting 1979.
Opstellen rioleringsplan voor de kern
Kranenburg:
Zoals wellicht bekend is, is de buurtschap Kranenburg niet aangesloten op
het gemeentelijk rioolstelsel. Aangezien
het systeem beer- en zinkputten in de

kern Kranenburg niet optimaal functioneert hebben diverse bewoners een
overschot gemaakt op de hen (uitsluitend voor regenwater) verleende aansluiting op het straatriool, wat uiteraard
niet is toegestaan. Een volledige rioolaansluiting voor de LMUM^-I Kranenburg zou uiteraard J^r^p*'oplossing
/ijn. Dit is echter alleen mogelijk als het
afvalwater ter plaatse wordt gezuiverd,
wat uiteraard gezien het geringe aantal
aansluitingen een te da^onlossing is, of
via een persleiding n^P^P rioolstelsel
in Vorden wordt afgevoerór Blijkens een
schrijven van het Z.O.G. komt volgens
het waterzuiveringsplan van het schap,
de kern Kranenburg voorlopig niet in
aanmerking voor uitvoering van zuiveringstechnische werken door het schap.
Dit komt omdat niet wordt voldaan aan
de in het waterzuiveringsplan neergelegde normen, volgens welke daartoe tenminste 50 huisaansluitingen op de riolering aanwezig dienen te zijn en aan het
eindpunt van deze riolering afvalwater
met een vervuiling van tenminste 500
inwonerquivalenten (waarbij elke huisaansluiting wordt gerekend door 3,5 i.e)
aanwezig dient te zijn. Het aantal
woningen in de Kranenburg bedraagt
slechts ca. 35 (± 135 inwoners). Daar
voor het uitwerken van rioleringswerken
en verklaring van geen bezwaar van het
zuiveringsschap is vereist, dient vooral
een rioleringsplan (met berekeningen)
aan hen te worden toegezonden. B&W
stellen derhalve voor een bedrag van
ƒ 7100,- beschikbaar te stellen, zijnde
de kosten die het adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaard in rekening zullen brengen voor het opmaken
van een rioleringsplan. Mocht in de
nabije toekomst toch subsidiëring mogelijk zijn, door gewijzigde normen of
anderzins, dan kan indien een plan
voorhanden is, adekwaat worden gehandeld.

Inschrijving nieuwe
danslessen
DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
leraar-lid NBD

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

TUINCENTRUM
HERVORMDE KERK VORDEN
26 augustus 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

ijselweg 20
vierakker

Herma & Willem
Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

Familierit
'Graafschaprijders'
De door Anton en Marian Wolsheimer
georganiseerde familierit van "De
Graafschaprijders" trok ditmaal 55
deelnemers. Voor de spelletjes zorgden
Cor Radstake en Wim Hassels. Aan een
natje en een droogje ontbrak het de
deelnemers niet. Bij café Eijkelkamp
werden de volgende prijswinnaars van de
verschillende spelletjes bekend gemaakt
0-6 jaar 1. Pim van Zeeburg, 2. Frank v.
Zeeburg, 3. Jolanda Bennink. 7-9 jaar 1.
Karin Rouwenhorst, 2. Rob Rouwenhorst, 3. Torn van Zeeburg. Volwassenen 1. mevr. Pardijs, 2. D. J. Pardijs,
3. H. B J. Horsting. 10-15 jaar l Eddy
Horsting.

BURGERLIJKE
STAND
Ondertrouwd: L. Bongaarts en E. J.
Wentink, H. J. Calot en D. E. Jurriëns;
J. A. B. Nijland en Y. J. Rothman; B.
H. Lebbink en E. Pellenberg.
Gehuwd: R. Mensink en H. J. M.
Waarle; J. G. Veenland en K. M.
Heineman; J. Rouw en J. E. Kassenberg.

Voor merkspeelgoed

Zaal Schoenaker op 24 augustus van 20.00—21.00
uur.
Zaal Eijkelkamp Medler op 24 en 25 augustus beide
datums van 21.00-22.00 uur.
Ludgerusgebouw op 27 augustus van 19.00—20.30
uur.

Klubs voor jongeren en speciaal voor verloofden en
gehuwden

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. K E R K KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Gosses, Doetinchem, tel. 0834023721; C.L. Stratingh, Barchem, tel.
05734-498. Spoedgevallen 11.30-12.00

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus: mevr. Wolters
tel. 1262. Graag bellen voor half 9.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

Inschrijfgeld f5,— per persoon
Dorpscentrum op 24 augustus van 19.00—20.30 uur
en op 25 augustus van 17.00 —19.00 uur.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
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.
Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.

KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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FONGERS
de fiets die
met z'n tijd meefietst.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
uw tweewielerspecialist

Te koop: slachtkippen en lindehoning. D. Pardijs, Ganzensteeg, Vorden, tel. 6712
Te koop: g.o.h. Yamaha Trail
4 versnellingen. Cuppers, Eikenlaan 6, Vorden-Kranenburg, telefoon 05752-6648
Die een wijf trouwt om 't
schoon lijf,
Verliest het lijf en houdt
het wijf.
Onze mest is viezigheid
Maar over uw land verspreid,
Geeft ze zeker meer
vruchtbaarheid.
HENKGRAASKAMP
Ruurloseweg
Te koop: eikenhouten vaten
ƒ 57,—210 liter inhoud.
Het Gulik 12, tel. 05752-2230
Vermist tijdens bruiloft 9 aug.
jl. bij zaal Smit of naaste omgeving:zwarte portemonnee
met inhoud. Inlichtingen aan
v. d. Peijl, Zutphenseweg 71
Te koop: roodbonte drachtige
vaars bijna aan de telling.
H. L. Memelink, Hengeloseweg 15, Vorden
Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 2 morgens in de
week. Brieven onder nr. 24-1
buro Contact voor l september a. s.
Te koop: heren- en damesfiets
damesfiets „Lassie" en een
jongensfiets voor de leeftijd
van 6-12 jaar. Willem Alexanderlaan 2, Vorden
Gevraagd: hulp in de huishouding voor de vrijdagmiddag.
Mevr. Klein Haneveld,
Nieuwstad 33, telefoon 1987
Te koop: spinazie en stamslabonen op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659
Maandag 3 september hervat
ik mijn piano- en blokfluitlessen. Mevr. W. A. A. BayerKreulen, Christinalaan 12,
Vorden, tel. 05752-2326

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

Inplaats van kaarten
Met ingang van l oktober a.s. zal de exploitatie van
zaal Smit aan de Dorpsstraat door ons worden overgenomen.

TON N Y DE GO Y ER

en
ANNYGOTINK
gaan trouwen op donderdag 30 augustus a.s. om 11.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Het beheer gaat dus over in andere handen, de funktie van de zaal blijft hetzelfde, te weten: zaal voor
bruiloften, recepties, vergaderingen etc.

1X1.

INDUSTRIEBRANDERS
voor het inmaken van
groenten en fruit
Steriliseerketels
inmaakglazen, ringen,
beugels, thermometers enz.

Hopen/ijk zien wij u binnenkort in
Halie, augustus 1979
Haverstraat 11

geld en goede raad

CAFÉ-BAR-FEESTZAAL

„De Herberg"
HARRY TE VELTHUIS
en
DERKJEN NIEUWENHUIS

FAM. TEN BARGE, telefoon 2243

trouwen op 30 augustus 1979 om 13.45
uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".
De kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal plaatsvinden om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.
Vorden, Stationsweg 6/Zelhem, Kampweg 12
Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
bodega ,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden.
Toekomstig adres: Hoetinkhof 121, Vorden

UITNODIGING
tot het bijwonen van de receptie ter gelegenheid van
het afscheid van de heer
A. J. ZEEVALKINK
hoofd lagere school „Het Hoge"
op zaterdag l" september 1979 in het Dorpscentrum
van 16.00 tot 18.00 uur.
Tevens is er gelegenheid het nieuwe schoolhoofd,
de heer
H. J. REINDSEN
te begroeten.
(Afscheid) kadorekening nr. 36.64.00.150 Rabobank
Vorden.

FRANS FELIX
en
CAROLIEN BERENPAS

Het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk School Onderwijs te Vorden

zijn van plan om op vrijdag 31 augustus
1979 te gaan trouwen.
Om 15.15 uur verschijnen ,wij voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand in
het gemeentehuis ,,Kasteel Vorden".

Koopregels
In de regel kopen mensen nog al eens
impulsief. Maar kinderschoenen moeten
passen bij kindervoetjes en goed kiezen
is zeer belangrijk voor groeiende voetjes

Ons huwelijk wordt om 16.00 uur ingezegend door ds. J. R. Zijlstra in de Gereformeerde kerk te Vorden.
U kunt ons feliciteren tijdens de receptie van 17.30 tot 18.30 uur in ,,'t Wapen
van 't Medler", Ruurloseweg 114 te
Vorden.
Zonnelaan47,2012TB Haarlem
JohanWagenaarlaan 74, 2102GE Heemstede
Toekomstig adres:
Lombokstraat 7,2103TK Heemstede

Maak daar een koopregel van.
4
In de regel koopt u die schoentjes (zoals*
PIEDRO en RENATEJ '/ best bij
Wullink.

HENK VAN DIJK
en
BEA SCHOTSMAN
gaan trouwen op vrijdag 31augustus om
half drie in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

VULLINK
VOOR AAN IN SCHOENMODE
1342,

Vorden

Autocross Toldijk
op zondag 26 augustus op
het terrein aan de Beekstraat om 13.00 uur.

Receptie van half vier tot vijf uur in café
restaurant ,,De Boggelaar", Warnsveld.

Plm. 120 deelnemers in sport- en standaardklasse alsmede een klasse plaatselijke rijders.

Doetinchem, Karel Doormanstraat 2
Vorden, Joostinkweg 6
Wij komen te wonen in Hoog Keppel
Monumentenweg 13a

FAM. DIJKERMAN
Vorden, augustus 1979

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Voor
zeiljacks, poncho's
fletscapes,
regenpakken en -.broeken
in de modekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden

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

J. G. Straatman-Uenk
L. Pasman-Straatman
A. J. Pasman
Johan, Wim en Appie
J. G. Sloëtjes-Pasman
H. Sloëtjes
Ramona
H. E. Pasman
G. Pasman-Zweverink
Vorden, 17 augustus 1979
Ruurloseweg 38

De laatste tuinmeubelen
moeten weg
Ligbedden, tuinstoelen en tafels,
parasols, visstoeltjes,
slaapzakken

S.V.

RA l l l VORDEN/KRANENBURG

JAARLIJKSE
FEESTAVOND

10-20% korting

VOORLEDEN; DONA TEURS EN
BEGUNSTIGERS:

D.Jansen
Aangeboden: stalling voor
tourcaravans. Geerligs, Jongemansteeg 6, tel. 05735-2010
Te koop:
boerenkool-,
knolraap-, sla-, andijvie- en selderijplanten
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

Vrijdag- en zaterdagreklame
Speciaal voor dieetpatiënten:

ZOUTLOZE
VERSE WORST

rv^i
l
*

13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

gemaakt door:
J AVI V

De begrafenis heeft 21 augustus te Vorden plaatsgehad.

Stationsstraat 18, Ruurlo, telefoon 05735-1426

Gratis
kleurvergroting

Martens

HENDRIK EVERT STRAATMAN
op de leeftijd van 79 jaar.

Fiat Autobedrijf Teger B.V.

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Wapen- en sporthandel

Dorpsstraat 9-Tel. 1301
Sigarenmaga/.ijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Bij ons is automonteur een lonend vak. Niet alleen vanwege het prima
salaris, maar ook vanwege de waardering die een monteur bij ons krijgt.

MOEZELVAKANTIE
Te huur: volledig ingerichte
caravans op vaste standplaats
op camping Pommern a/d
Moezel in Duitsland (8 km van
Cochem). Prachtige omgeving. Voor het naseizoen nog
enkele weken vrij. Hoge kortingen. Fam. Lovink, Thorbeckestraat 22, Zelhem, telefoon 08342-1548

NAAR:
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve vader, grootvader en
overgrootvader

Welke uitstekende automonteur
komt ons service-team versterken?

op zaterdag 25 augustus a.s. om
20.00 uur in zaal Schoenaker Kranenburg-Vorden.

Bleekstraat, Hengelo, tel. 1360
Organisatie T. T. V. Bekveld Hengelo onder auspiciën
van de Stichting Autosport Oost Neder/and

Voor de vele blijken van belangstelling, de ontvangen
kadoos en goede wensen, ter gelegenheid van de
opening van onze winkel, zeggen wij iedereen hartelijk
dank.

F i Air

En als jij zo tussen de 17 en 20 jaar bent en je wilt graag de handen uit de
mouwen steken, ben je in ons bedrijf van harte welkom.

Dorpsstraat 4, telefoon

D.Jansen
Bleekstraat, Hengelo, tel. 1360

Rabobank

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30—
16.00 uur in zaal Nijhof te Hallo.

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel.

Welke wintervakantie
u ook kiest:
Boek snel,de reisprogramma^s liggen voor u klaar.

IV lm l W l

DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32, 7152BC Vorden, telefoon 05752-1470

Te koop: prima eetaardappelen o.a. Parel, Surprise bij
Van Kouswijk, Okhorstweg 6,
Wichmond, tel. 05754-793

MUZIEK: „THE WOODPECKERS"

Siemerink
OPTICIEN

HORLOGE

JUWELIER

Op diverse artikelen

korting tot 25%
waaronder:
VAASJES, GLAZEN KANDELAARS
EN DERGELIJKE
8 KARAATS HANGERS EN RINGEN
KLOKKEN, BAROMETERS
Zutphenseweg 7, Vorden

AUTOWASSEN?
Het is een fluitje van een cent
als u met uw auto in de

zelfbedieningswasserette van
Weulen Kranenbarg bent
ENKWEG 3-VORDEN

Prima kwaliteit en zeker niet duur

top

Supermarkt Oonk,
^A

Smidsstraat2,Vorden.
O^>.

!^J^.r>4^«>^Mx^^- *J I A*-k**yJ^«^
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Nationale inzameling voor de
bootvluchtelingen Vietnam
a.s. zondagavond 26 augustus 19.0022.00 uur. Ook in de Hervormde dorpskerk te Vorden, ingang toren.
Van het moderamen van de generale
synode van de Nederlandse Hervormde
kerk ontvingen de kerkeraden een
schrijven, waar we een gedeelte uit
overnemen.
De afgelopen maanden hebben ons via
de nieuwsmedia veel beelden en berichten over de bootvluchtelingen in ZuidOost Azië. Duizenden mensen hebben
op niet zeewaardige schepen en scheepjes Vietnam verlaten om elders een
nieuw bestaan te zoeken. Velen in
Nederland hebben zich afgevraagd hoe
in deze persoonlijke nood kan worden
geholpen. Op het gironummer 999, dat
voor financiële bijdragen werd opengesteld, kwam een aanzienlijk bedrag
binnen. De oproepen, die de werelddiakonale organen van onze kerken
lieten uitgaan, werden positief beantwoord. De vraag om plaatseljk na te
gaan of er geschikte huisvesting kan
worden gevonden voor de opvang van
bootvluchtelingen bleef niet onbeantwoord.

De Stichting Vluchteling 1976 heeft besloten om op zondag 26 augustus een
nationale actie te voeren waarbij het
gehele Nederlandse volk wordt opgeroepen om een bijdrage te geven voor de
lening van deze nood. Via beide TVkanalen en alle radio-kanalen zal 's
avonds om 19.00 uur worden gevraagd
om naar de dichtsbijzijnde kerk te gaan
en daar een bijdrage te deponeren in een
offerblok of offerzak. Wij hadden eigenlijk liever gezien, dat deze actie op een
weekdag gesteld zou zijn, maar dat
stuitte op moeilijkheden inzake de internationale opzet van deze actie. In ieder
geval menen wij dat de vluchtelingen
hiervan niet de dupe mogen worden.
In overleg met de Generale Diakonale
Raad en de Commissie Werelddiakonaat roepen wij u gaarne op om in goed
overleg met kerkvoogdij en diakonie uw
kerkgebouw op dat moment te openen
en enkele mensen te vragen de gaven in
ontvangst te nemen. In de uitzendingen
van radio en TV zal worden gevraagd
om de gaven te brengen tussen 19.00 en
22.00 uur. Daarna zullen de mede-

werkers er voor zorgdragen dat de ontvangen financiële middelen op een verantwoorde wijze worden geteld, beheer
en overgemaakt.

Ook u kunt iets doen
aan
Kankerbestrijding
Van maandag 27 augustus t.e.m. zaterdag 8 september a.s. houdt het Koningin Wilhelmina Fonds zijn jaarlijkse
huis-aan-huis-kollekte. In geheel Nederland gaan elk jaar, rond 31 augustus,
bijna 100.000 vrouwen en mannen, als
vrijwillige medewerk(st)er van het Koningin Wilhelmina Fonds, weer of geen
weer, op pad om, uit volle overtuiging,
geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. De opbrengst van deze landelijke kollekte vormt voor het Koningin
Wilhelmina Fonds een hecte basis, van
waaruit de strijd tegen kanker kan
worden gefinancierd. Het aandeel van
onze plaats in daarin bepaald niet
onbelangrijk, en terecht. Immers, kankerbestrijding is een zaak die ons allen
aangaat. Je kunt en mag er niet omheen.

weekend werd daarom begonnen met de
junioren, waarbij enkele door het schema geweven seniorenwedstrijden leuke
kontrasten opleverden, vooral in lichaamslengte. In de categorie junioren
beneden 12 jaar moesten 52 wedstrijden
worden gespeeld. Bij de jongens toonde
Ruud Ubink zich heer en meester en
werd hij door een finale overwinning op
Rens van Houte kampioen. Poule winnaars in deze groep waren voordien geworden: Ruud Ubink, Rens van Houte,
Paul Wijers, Robert Jan van de End,
Fred van Goethem en Jacco Venhuis. Bij
de meisjes onder 12 jaar waren de
finalisten Marge te Brake en Natascha
Roerdink Veldboom. Marge werd kampioene door een 5-3 overwinning.

allen slaagden. De jarige Chantal Hofman, en de 2 jongste deelnemers te
weten Miena Westerik en Martine Lenselink 5 jaar oud, werden speciaal in het
zonnetje gezet. De examens werden
afgenomen door badmeester F. van
Aken en badjuf S. Sonneveld onder
toeziend oog van badmeester M. W.
Westerik en KNZB official W. de Vink
uit Ulft. Tot nu toe hebben 149 kandidaten afgezwommen t.w. 80 voor A 60
voor B en 9 hoger. Het laatste diplomazwemmen vindt plaats op zaterdag 8
september, waarvoor op l september
kan wordne proefgezwommen. Opgave
met ingang van heden aan de kassa.

In vele kerken zal a.s. zondagmorgen 26
augustus ook een informerende folder
uitgereikt worden die een gezamenlijke
uitgave is van:
Het Algemeen Diakonaal Bureau van de
Zeer spannend ging het toe bij de oudere
Gereformeerde Kerken in Nederland,
junioren. Bij de jongens bleven na een
Postbus 2211, 3830 AH Leusden, tel.
felle strijd Ton van Snellenberg en Peter Jan Oosterink crosskampioen "De
033-43244.
Tuin overeind en komen dientengevolge Graafschapru'ders".
De Generale Diakonale Raad van de
tegen elkaar uit in de finale. De halve Door de laatst.- onderlinge clubcrossNederlandse Hervormde Kerk (Commisfinale uitslagen waren hier: Ton v. wedstrijd te winnen slaagde Jan Oostesie Werelddiakonaat), Postbus 14100,
Snellenberg - Bas de Bruin 6-2, 6-4, rink erin om in de A-klasse kampioen
3508 SE Utrecht. Tel. 030- 332426.
André Berend - Peter Tuin 4-6, 5-7. Bij van "De Graafschaprijders" te worden.
De Stichting Oecumenische Hulp aan Ieder van ons is in eigen familie of de meisjes in deze groep bereikten Tinka Op deze laatste wedstrijddag werd buiKerken en Vluchtelingen, Postbus kennissenkring wel eens in aanraking Stertefeld, door een overwinning op tengewoon fel gereden. Bij de jeugd
13077. 3507 LB Utrecht.. Tel. 030- gekomen met één van de tientallen Karin Klijn. Tenslotte werden winnaars (bromfietsen 50 cc) werd Gerrit Bosch
vormen waarin kanker zich kan mani- in de mixed-dubbel en herendubbel winnaar, 2. Robert Helmink, 3. Hans
710614.
Graag willen we ons allen opwekken deel festeren. Alleen al in ons land eist deze Karin Klijn / Ton van Snellenberg resp. Bosch, 4. Nico Bouwmeester, 5. Erik
te nemen aan deze nationale inzameling ziekte elk jaar meer dan 30.000 mensen- André Berends / Ton v. Snellenberg. Bulten.
op a.s. zondagavond 26 augustus. De levens. Eéén op de vier Nederlanders Zowel op werkdagen als in de komende 2
hervormde dorpskerk is geopend van sterft aan kanker. Zo liggen de feiten, week-enden worden de kampioenschap- Gerrit Bosch werd tevens de clubkamdaar kun je niet omheen. Geen reden pen voorgezet. Zondag 2 september pioen met Robert Helmink op de tweede
19.00 - 22.00 uur.
echter om de moed op te geven, er is vinden de belangrijkste finales plaats.
plaats. In de B-klasse zegevierde Jan
immers vooruitgang. Stapje voor stapje
Klein Brinke, 2. Jan Harkink, 3. Walter
is in de achter ons liggende jaren terrein
Arendsen, 4. Erik Berenschot, 5. Henk
gewonnen in de strijd tegen deze geVisschers. Clubkampioen werd Jan
vreesde ziekte. Nieuwe aspecten kwaKlein Brinke, 2. Gerrit Wentink, 3. Erik
moest met slechts één remise genoegen
men aan het licht, behandelingsmethoBerenschot.
Jan Oosterink toonde zich
nemen tegen Gerard Dimmendaal uit den konden worden verfijnd.
In het zwembad "In de Dennen" vond dus de sterkste in de A-klasse, 2. Johan
Vorden.
zaterdag diplomazwemmen plaats voor Bijenhof, 3. Jan Koop, 4. Erik BerendHarm Wiersma werd heel wat beter
A en B, alsmede de vaardigheids diplo- sen, 5. Joop Wuestenenk. Clubkamtegenspel geboden. Hij kwam tot 29
ma's l tot en met 4, waaraan 56 pioen Jan Oosterink, 2. Rolf Oosterink,
overwinningen en zes remises. Deze
kandidaten hebben deelgenomen, die 3. Joop Wuestenenk.
remises werden behaald door Harry
Graaskamp, Vorden, B. Smeenk, Eibergen, C. Jurriens, Eibergen, Spieker en
Prinsen, Doetinchem en Sonderen, Winterswijk. Op 25 augustus (Aalten) en 15
Lao'w vanwekke maor 's beginn'n met onze voetbalclub "Vorden"
september (Doesburg) zullen Wiersma
te filseteern. Vieftug jaor is 'n helen tied en daor mag bes wat
en Sybrands wederom simultaanwed- De Vordense boerendansgroep "De
andach an eschonken wodd'n. Zeker met zo'n grote jeugd-afdeling
strijden komen spelen in de Achterhoek. Knupduukskes" kregen zjA^-dag beas hier meuge wi'j 't nut van zo'n club neet onderschatt'n. Ze
zoek van een Zwitser^M^ttPoep uit
Moosseedorf. Zaterda^mo^^P werd
veschaft de jeugd volle aangename uren en hold ze van de straote.
o.a. een rondrit gemaakt door Vorden,
In de tied dat ze voetbalt haalt ze ok gin andere streken uut, mo'j
hetgeen werd verzorgd door de aanmaor denken. Veur de wedstrij kregen "Twente" beston gelukkug
spanning "In de Reep'n". kUrlat zatergoeie belangstelling en wier deur de luu wel ewaardeerd.
dagmiddag was deelg^rfl laan een
Waorumme d'r "langs de lijn" altied bier mot wodd'n edronken
optocht in Doesburg,^^W5i op de
kan'k neet goed snapp'n maor dat zal wel typisch iets veur 't
Tijdens d5 onlangs gehouden vergade- Markt werd opgetreden, wera zaterdagvoetball'n wean. In ieder geval nogmaols gefilseteerd en ik hoppe
ring van het bestuur van de Stichting avond de Vordense bevolking met een
Dorpscentrum Vorden heeft de heer optreden vereerd.
dat t'r goed wat volk kump op ow receptie ankommenden
J. F. Geerken afscheid genomen als
zaoterdagmiddag.
voorzitter van het Dorpscentrumbestuur. Met medewerking van de muziekvereIets heel anders waarn de dansers en hunde vegangen zaoterDe heer Geerken heeft zich bijzonder niging "Sursum Corda" marcheerden
dagaovend bi'j 't kasteel waor ok nogal wat belangstelling veur
ingezet om de plannen tot bouw en ver- "De Knupduukskes" met hun Zwitserse
bouw van het oude gemeentehuis tot het gasten richting kasteel Vorden. In de
was. Viefhonderd man is per slot van 't liedjen neet niks. 't Weer
Dorpscentrum van nu te realiseren. Hij stoet liepen een aantal prachtige Sint
warken d'r ok volop an met dat een en ander un sukses wier.
heeft in de jaren van voorbereiding en Berardhonden mee. Met deze honden
Umme eerluk te wean mo'w d'r wel bi'j vetell'n dat t'r bi'j 't kasteel
overleg de plannen mede ontworpen, de werd later op de avond een demonstratie
eers heel wat anders op 't programma ston. Zoa'j wet bunt die
bouw en verbouw begeleid, de opening gegeven, waarbij bleek dat de honden
hunde van huus uut bedoeld um mensen onder de snee vandan te
als voorzitter feestelijk geleid en het hun baas wel zeer gehoorzaam zijn. De
haal'n
at die toevallug deur un lawine of zoiets oavervall'n wod.
funktioneren van het Dorpscentrum in voorzitter van de plaatselijke VVV de
Umdat
hier nao te doen hadd'n ze un stuk of drie vrachwagens vol
de beginfase krachtig gestimuleerd. heer G. W. Eyerkamp heette de gasten
snee elaan in Zwitserland. Die zoll'n dan op de weie veur 't kasteel
De heer Geerken werd dan ook terecht uit Zwitserland hartelijk welkom, waarneeredöpt wodd'n. De veurzitter en de secretaris van 't V.V.V.
dank gebracht namens het hele bestuur bij hij de "Knupduukskes" bedankte
en zo stellig namens de hele Vordense voor de organisatie. Namens het gehadd'n zich vri'jwillug opegeven um onder de snee epakt te
samenleving. Het Dorpscentrum is nu al meentebestuur sprak wethouder H. A.
wodd'n. (natuurluk nao eers un goeie leavensvezekering afslott'n te
niet meer weg te denken uit het centrum Bogchelman een welkomstwoord. Hierhemm'n, i'j mot ok an de vrouw denken). Ski-pakke, ski's en
van ons dorp.
valhelm waarn ok al ekoch. Zo gauw de hunde eur dan evonn'n
na konden de ruim 500 aanwezigen
genieten van beide dansgroepen, waarbij
hadd'n en ze met un betjen kejak wier wat bi'j bloed ekomm'n
Nieuwe voorzitter
voor wat betreft "De Knupduukskes",
waarn zoll'n ze dan nog un paar rondjes oaver de snee skieën.
Tot nieuwe voorzitter van het bestuur tante Zus tekst en uitleg gaf bij de
van de Stichting Dorpscentrum Vorden uitvoering van de verschillende dansen.
Jammer genog kwam d'r van dat alles niks trechte. Deur 't mooie
is uit en door het genoemde bestuur
weer stonn'n de vrachwagens vol water too ze in Vorden
met algemene stemmen verkozen de
ankwamm'n. Allene de karpers in de grachte bi'j 't kasteel hadd'n
heer A. J. Zeevalkin, oud-hoofd van de
d'r wat an. Die kregen un mooi possie helder bergwater. Zodoende
school Het Hoge en wonend in de Chrishadd'n d'r toch nog wat schik met de snee bi'j ons in d'n
VTP in de ban van de clubkampioentinalaan 15.
Achterhoek.
schappen.
Vanaf het prille begin heeft de heer ZeeH. Leestman.
valkink aktief meegewerkt in het be- De komende weken gaat het weer
stuur. Bij het aanvaarden van het voor- spannen op de Vordense tennisbanen.
P.S.: De veurzitter en de secretaris hebt inmiddels eboekt veur de
zitterschap bracht hij allereerst dank Door het grote aantal inschrijvingen,
wintersport
zodat 't geld van de pakk toch neet wegegooid is. Daor
alleen
bij
de
junioren
al
meer
dan
vijftig,
aan de scheidende voorzitter, de heer
heeft de wedstrijdcommissie ook dit jaar
Geerken.
hoef i'j ow dus gin zörge oaver te maken.
Als nieuw lid is tot het bestuur toegetre- weer handen vol werk. Het afgelopen
den mevrouw Spiegelenberg, Ruurloseweg 26.
Het dagelijks bestuur wordt nu gevormd
Voor de bekende en geheel verzorgde
door: de heer Zeevalkink voorzitter;
mevrouw Sikkens en de heer Janssen,
die samen het sekretariaat verzorgen en
op 3 september a.s. zijn nog enkele
de heer Schoolderman, penningmeester.

Motorsport

Simultaan dammen met Wiersma en Sijbrands
In het Dorpscentrum werd zaterdagmiddag een simultaandamwedstrijd gespeeld, welke op verzoek van het dagblad "De Graafschapbode" door de
Vordense damclub DCV werd georganiseerd. Dit ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van het blad. Niemand
minder dan de ex-wereldkampioenen
Harm Wiersma uit Leeuwarden en
Tonny Sybrands uit Amsterdam waren
naar Vorden getogen om dat de strijd
aan te binden tegen een 70 tal dammers
afkomstig uit Eibergen, Vorden, Zutphen, Doetinchem, Winterswijk etc.

Voorzitter C. Esselink van de damclub
DCV sprak een kort welkomstwoord
waarna de heer G. Geleyns namens "De
Graafschapbode" de bedoeling van deze
dammiddag uiteen zette. Nadat hij de
openingszet had verricht bogen de 70
paar ogen zich over het dambord om
zich maar vooral niet door geniale
vondsten van het duo Wiersma en
Sybrands te laten verrassen. Aanvankelijk lukte dit nogwel maar geleidelijk aan
ontkwam men toch niet aan het vakmanschap van beide grootmeesters. Sybrands won tenslotte 34 partijen en

Riolering voor de Kranenburg
Zoals wellicht bekend is, is de buurtschap Kranenburg niet aangesloten op het
gemeentelijk rioolstelsel. Van de zijde van de bewoners van woningen op de
Kranenburg is echter al diverse malen een verzoek daartoe gedaan. De gemeente
Vorden wil nu de Kranenburg aansluiten op het rioolnet van het Zuiveringsschap
Oostelijk Gelderland. Een speciaal adviesbureau zal een plan maken voor een
riolering.
De aansluiting zal geheel door en voor
rekening van de gemeente moeten gebeuren, omdat het Zuiveringsschap als
minimum 50 aansluitingen heeft gesteld
en in de Kranenburg slechts 35 woningen staan. Naderhand is het schap
enigs/.ins tegemoet gekomen door te
/.eggen dat zal worden bekeken in
hoeverre een financiële bijdrage uit het
fonds aansluiting kleine kernen beschikbaar kan worden gesteld.

zullen nog nader worden vastgesteld.
Voorts ligt het in de bedoeling een
Spectra-abri te plaatsen bij de Hervormde kerk, ter vervanging van de bestaande abri. Deze wordt namelijk dikwijls beschadigd. Vooral de ruiten moeten het steeds ontgelden.
Tweede kracht Stichting Dorscentrum.
De raad van Vorden zal dinsdagavond
28 augustus worden voorgesteld akkoord
te gaan met een gemeentelijke garantie
voor een door de Stichting Dorpscentrum aan te gane geldlening van
ƒ 140.000,-. De Stichting Dorpscentrum
wil verder overgaan tot het aanstellen
van een volledige tweede kracht in het
Dorpscentrum. Men verzoekt de kosten
(f 15.000,-) te willen betrekken in de
gemeentelijke subsidie over 1979. B&W
zijn het met het aanstellen van een
tweede kracht eens.

Veertien parkeerhavens bij Helmink
woninginrichting.
De gemeente Vorden heeft met Helmink
Woninginrichting
overeenstemming
bereikt overeen aanpassing vna het voor
het winkelpand gelegen voorterrein.
Door middel vna het aanbrengen van
een groenstrook en het planten van vier
bomen krijgt dat terrein een aantrekkelijker aanzien. Na de rekonstruktie
blijft er parkeerplaats voor tien personenauto's. De gemeente heeft even- Dit alles (lening en tweede kracht)
eens met Helmink overeenstemming brengt een meerdere last mee van rond
bereikt over het aanleggen van een par- ƒ 28.000,-. In de van de Stichting
keerhaven aan de Decanijeweg. De ontvangen begroting voor 1979, die een
gemeente krijgt hiervoor gratis zestig tekort aangeeft van rond ƒ 118.000,-, is
een deel van deze lasten reeds opgevierkante meter grond van Helmink.
nomen. Bij verwerking van de volle last
Gems Metaalwerken BV. heeft de ge- zal het jaarlijks tekort stijgen tot
meente verzocht om de mogelijkheid te ƒ 132.000,-. De raad zal nu worden
bezien om voor een deel van de noord- voorgesteld om het maximale subsidiezijde van het Hoge een parkeerverbod in bedrag van ƒ 15,- per inwoner met
te stellen waardoor vrachtauto's die ingang van 1979 metƒ.3,- per inwoner te
achterwaarts de poort van het fabrieks- verhogen. Het maximum subsidiebedrag
terrein binnen moeten rijden niet meer komt dan op ruim ƒ 131.000,-.
het overige verkeer zullen belemmeren.
B&W stellen de raad dinsdagavond 28
augustus voor om dat verbod in te stellen
van maandag tot en met zaterdag van
7.00 tot 17.00 uur.
Uitbreiding bushalte-akkomodatie
Binnen niet al te lange tijd zullen in
Vorden vier nieuwe Spectra-bushaltes
worden neergezet, hetgeen gebeurt in
het kader van een vijfjarenplan dat is
opgezet door de G. S. M. (Gelderse
Streekvervoer Maatschappij). Plaatsing
gebeurt op fifty-fifty basis. De gemeente
Vorden zal/ 14.800,- moeten bijdragen.
Twee van de abri's zullen aan de
Zutphenseweg worden geplaatst bij de
Boonk / Dr. Lulofsweg; één bij Villa
Nuova en vermoedelijk één bij het
Wapen van Medler. De juiste plaatsen

Speeltuinvereniging
dagje uit

De kinderen van de speeltuinvereniging
"Vorden" zijn dezer dagen een dagje uit
geweest. Onder andere was voor hen een
speurtocht georganiseerd, waarbij diverse opdrachten uitgevoerd moesten worden, 's Middags kwamen de balspelen
aan de beurt. De dag werd besloten met
het uitdelen van een verrassingspakket.
De speeltuinvereniging, die deze dag erg
werd geholpen door een aantal moeders,
wil in de toekomst meer van zulke
aktiviteiten ontwikkelen.

Diploma zwemmen

"Knupduukskes"
kregen
Zwitserse dansgroep
op bezoek

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Wisseling van
voojaitter

Tennis

BOOTREIS
plaatsen vrij.

50.000e bezoeker
50.000 ste Bezoeker zwembad "In de
Dennen". Tijdens de eerste dag van de
nationale zwemvierdaagse te Vorden
kon de 50.000 ste bezoeker van dit
zwemseizoen worden begroet, te weten
de 16 jarige Monika Willems uit Vorden, wonende aan de Stationsweg. Als
attentie ontving zij een boeket bloemen
uit de handen van chef-badmeester M.
Westerik, die zich verheugd toonde dat
dit getal ondanks het slechte zwemseizoen toch nog werd bereikt. Vorig
jaar lag het bezoekeraantal circa 12.000
hoger.

U dient 's-morgens om 8.00 uur op het marktplein
aanwezig te zijn.
Hopenlijk kunt u nog een paar mensen meenemen
naar Zutphen, waar we om 8.30 uur vanaf de IJsselkade vertrekken.
Diegenen die geen vervoer hebben, worden vanaf het
marktplein naar Zutphen gebracht en opgehaald.
's-Avonds zijn we om plm. 20.00 uur terug in Zutphen
OPGAVE BIJ:
Boersma, telefoon 1553; Hassink, telefoon 1332;
Helmink, telefoon 1514 en Kluvers, telefoon 1318
Namens het komité:
G. A. Remmers, G. Eyerkamp

KURSUSSEN TE
HENGELO

MIDDENSTAND (1-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half-gevorderden

In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen bij
instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16 7000 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708

MARKT
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VAN
GROOT FEEST MET
BASSIE e. ADRIAAN

Prettig kennis met u
te maken, mijn naam
is
Frans Bleumink,
ik wordt bedrijfsleider
in uw V.S. markt te
Vorden.
Ik ben erg blij met deze aanstelling, mede
omdat ik met mijn vrouw en kinderen in uw
mooie en gezellige dorp kom te wonen.
Langs deze weg wil ik u van harte welkom
heten en zal samen met mijn medewerkers
alles in het werk stellen om u het winkelen
zo prettig mogelijk te maken.

Op donderdag 30 augustus ontvangt u bij aankoop van f 50,boodschappen in onze V.S. markt te Vorden een GRATIS
TOEGANGSBEWIJS voor de BASSIE en ADRIAAN-voorstelling.
In verband met het beperkte aantal plaatsen is het helaas niet
mogelijk kinderen met begeleiders toe te laten, alleen toegang
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
ZATERDAGMIDDAG 8 SEPTEMBER, aanvang 14.00 uur IN
HET DORPSCENTRUM, RAADHUISSTRAAT 14, VORDEN.

OPEN
GRANDIOZE
KLEURWEftSTRIJD
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om op
WOENSDAG 29 AUGUSTUS A.S. van 18.00 tot 21.00 uur
onze nieuwe V.S. markt te bezichtigen.
U bent van harte welkom en onder het genot van een drankje
en een hartig hapje heeft u alle tijd om onze verschillende
afdelingen te bekijken.
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HOOFDPRIJS:

FIETS
ANDERE PRIJZEN O.A.

HORLOGE
FOTOTOESTEL
ROLSCHAATSEN
ENZ.

VOOR KINDEREN VAN 3 T/M 12 JAAR

AFHALEN KLEURPLATEN
VANAF 23 AUGUSTUS BIJ
DE V.S. MARKT

supermarkt met een prima ambachtelijke slagerij, gegarandeerd 1 e kwaliteit
vlees, vakkundig klaargemaakt.

supermarkt voor een prima brood, een gezond pak melk voor de prijs die niet
lager mag.

PARKEERGELEGENHEID

supermarkt met een uitgebreid assortiment binnen- en buitenlandse kaassoorten,
vers van het mes.
supermarkt voor heerlijk vers gebrande noten uit eigen notenbranderij.

Permarl<t voor prachtige bloemen en planten, door onze eigen inkoop
rechtstreeks van de veiling uit Aalsmeer, wij bieden u een groot assortiment tegen
een lage prijs en een zeer goede kwaliteit.

HUÜKtt-t

VOOR EN ACHTER

supermarkt voor een uitgebreid assortiment dieet- en reform-artikelen.
Permarkt voor een fijne borrel tegen minimum prijzen.

uw su ermarkt
MARKT
P
voor een dagelijks pakket levensmiddelen, keus uit praktisch alle
nnnrv i... merken, voor discountprijzen.

DE

SUPERMARKT

KORTOM

F5UPERVOORDELIG

...WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM..

M A R K T

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG VAN 13.30 TOT 18.00 UUR
DINSDAG T/M DONDERDAG VAN 8.30 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 TOT 18.00 EN VAN 19.00 TOT 21.00
UUR
ZATERDAG VAN 8.30 TOT 16.00 UUR
TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

DORPSSTRAAT 18. TEL. 05752-2713

LET OP!

PAGINA'S OPENINGS VOORDEEL
IN DE KRANTEN VAN VOLGENDE WEEK

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA)

AUTORIJSCHOOL

TEGER

Stationsstraat 18, Ruurlo, telefoon 05735 1426

GONDELVAART
BREDEVOORT

instrukteur
in vaste dienst en
instrukteur
part-time

Voor de zaterdagmorgen zoeken wij een
paar

flinke jongens

Vrijdag 31 augustus:

vraagt wegens uitbreiding

Leuke bijverdienste!

Muziekvereniging Excelsior
uit Bredevoort
Bürgerlander Kapel uit Groenlo

Zaterdag 1 september:
De
Hartogh Fanfare uit Oss met
grootse show en taptoe

17 —18 jaar die diverse werkzaamheden
kunnen verrichten (zoals autopoetsen,
autowassen enz.)

Autobedrijf Teger b.v.
Stationsstraat 18, Ruurlo, telefoon 05735-1426

Vrijdag 7 september:
De Johan Willem Friso Kapel
uit Assen met grootse show en taptoe
GEVRAAGD:

Zaterdag 8 september:

produktiemedewerkers
chauffeur buitendienst

Muziekvereniging Excelsior
uit Bredevoort
Bürgerlander Kapel uit Groenlo

afwisselend werk met een goed loon.

Aanvang elke avond om 20.15 uur

Sollicitaties aan:

Elke avond vuurwerk

HOUTHANDEL

B. H. WESSELINK & Zn b.v.

Volkoren
en molenbruin
ook met kiem en al.
Eet er goed van

Uitschieter VAN DE WEEK

in modekleuren met lange mouw
deze week..

19,50

Nog heel veel koopjes in onze
restanten zomerkonfektie

ervaren
verkoopster

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT

VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden

*- jaai volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De l uxe
1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. .. 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
TOYOTA Corolla 1200E
'72-'78
FORD Taunus 1600 L Kombi
1976
S1MCA 1100 GLS
1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
SIMCA1307 GLS
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 4-drs. .

1976
1976
1978

Vorden - Ruurlo - en Zien wen».

Bennie Wenting

Vorden, telefoon 05752 1514 na 18.00 uur 2512

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256^
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Wij zijn voornemens begin oktober te openen:

NATIONALE COÖPERATIEVE
ZUIVELVERKOOPCENTRALE W.A.

café-bar-feestzaal

N.C.Z.

„De Herberg"

vraagt met spoed voor haar
boterverpakkingsbedrijf

v/h zaal Smit

enkele mannelijke
produktiemedewerkers

De juiste openingsdatum zullen we binnenkort via deze krant bekend maken.

naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Sollicitaties aan het kantoor van de N.C.Z., Dreef 2,
7202AG Zutphen, telefoon 05750-12848
Na 18.00 uur de heer W. Kruisselbrink, Toldijk telefoon 05755-1987

Vanaf l oktober geheel tot uw dienst,
COR EN H A N N I E TEN BARGE

•K

3ankgirorekening bij
de Bondsspaarbank
verrijkt de oogst van
uw werk.
Wie geld verdient, neemt
een Bankgirorekening met een
goed stuk service. Voor een vlotte
afhandeling van alle inkomsten
en uitgaven.
Met duidelijke rekeningoverzichten voor een goede "Boekhouding" en veilige, handige
Eurocheques.
De Bondsspaarbank doet
daar nog een stukje persoonlijke
service bovenop. Men heeft tijd
en aandacht voor u. Er valt op een
prettige manier te praten over
geldzaken.
Ook bij u in de buurt is wel
een kantoor van de Bondsspaarbank
Daar zult u merken dat de Bondsspaarbank er voor alle mensen is wat hun inkomen ook is.
't Is de bank met de S
van Service.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

\

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

l <. lefoon 1384

voor ai uw loodgietermaterialen

1971

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Aanmeldingen graag na telefonische
afspraak.

Helmink bv

Ruurlo - Telefoon 05735-1395

Prachtige
damesblouses

Op onze mode- en textielafdeling
is binnenkort plaats voor een

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN

Alle zaken voor alle mensen

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons
dochtertje en /.usje

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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ANITA
Henk en Riek
Lieverdink
Mare, Rolf
7251 WR Vorden, 21 aug. '79
Brinkerhof 40

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-serviee
Onderdelen direkt leverbaar
DE .W I LD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

MOEILIJKE OF
PIJNLIJKE
VOETEN

Vorden
VVV Zomerprogramma
1979
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, tel. 05752-1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 uur;
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.3012.307 13.30-16.00 uur.

Te koop nieuwe en gebruikte
gas-, olie- en kolenhaarden en kachels
gevel- en kookkachels
gasplateaus en gas- en
kolenfornuizen
Tevens te koop gevraagd:
kolenkachels

Open haard vervangt uw c.v.-ketel

D.Jansen

-s kapaciteit van 20.000 tot 65.000 Kcal,

Bleekstraat, Hengelo, tel. 1360
Ze zijn er weer
de zwarte ellebogen en
kachelpijpen

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kosten
bedragen f 2,50 p.p. beneden 16 jaar f 1,50. Te
beginnen woensdag 6 juni, laatste tocht woensdag 29
augustus. Uitgezonderd 20 juni dan wordt er een
jubileumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het KasteelGemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.
BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500
verschillende soorten. Rondleiding door de eigenaar
Jhr. Mr. Feith. Opgave bij het V.V.V. kantoor.
Kosten f 2,50 p.p. Geen kinderen jonger dan 12 jaar.
Geen honden, ook niet aangelijnd. Catalogi
verkrijgbaar bij het VVV kantoor. Data: 8 juni; 15 juni;
22 juni; 6 juli; 20 juli; 3 aug.; 17 aug.; 31 aug.

Energie -besparing

VOOR41VW

®

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttedi

Zutphenseweg

1) beluchtingskanaal; 2) as-emmer; 3) rooster;
4} verwarmingstank; 5) zijwand(en); 6) stelplaat;
7) verloopstuk + klep

1) c.v.-ketel; 2) c.v. cirkelbeluchting open haard;
3) toevoerleiding; 4) retourleiding

dacltrefftndi

Vorden

VOORDELEN C.V. CIRKELBELUCHTING OPEN HAARD:
A) energie-besparing (kredit-nota's van gasrekening zijn reeds door diverse gebruikers ontvangen); B) geen zuurstofgebrek in de woonruimte; c) geen kondensvorming op de ramen; d) geen
ontregeling van de bestaande c. v.; e) geen stof en as in de woonkamer.

Bloemen horen erbij

VERDER ZIJN WE DEALER VAN:
a) Oldenstijn open haarden; b) Belfires open haarden; c) Helex; d) Superior-haarden met reserve
verwarmer; e) D RU- en Ardi gas-open haarden.

EN VERRASSEND

MODIEUS

Openingstijden:
Maancidc) t m vrijdag
v.in 9.00 t m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00
12.30 uur
Vrijdagavond v,MI T) MM
tot 21.00 uur

ML 4KKINK
Race- en trimfietsen
Champion Race 10 versn.
derailleur Huret ƒ 404,50
een Fongers-produkt

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

Barink, Nieuwstad 26, Vorden

GEMENG

Aangeboden enkele

BOEKET per stuk

occasions „a
VWGOLF
AUSTIN ALLEGRO
RENAULT 4 L
RENAULT 16TL
RENAULT16TS
MITSUBISHI LOWER
PEUGEOT 504 diesel break

b.j. 1976
b.j. 1975
b.j. 1977
b.j 1977
b.j. 1973
b j 1977
b.j. 1975

MOOIE

/j

CYCLAAMperstuk

<J i

Steeds voorradig:

HYDROKULTUURPLANTEN
Bloemenspeciaalzaak

Occasions boven f 4000,- BOVAGgarantie.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 05752-1649

voor de

kan kerbestrijding
Steunt de kollekte in Vorden die gehouden wordt
van 27 augustus tot en met 8 september 1979.
Zie voor bijzonderheden het persbericht elders in dit blad.

O

Het adres voor uw bruidsboeket

bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zondag 26 augustus

Als je in kleren
van BF de winter ingaat.
Alle jassen zijn
namelijk borg-gevoerd,
wijdvallend en lekker
modisch en met grote
tricotkragen.
Gemaakt uit
modieuze glanzende
chintz of het nieuwe,
praktische oliedoek in
de najaarskleuren: paars,
mosterdgeel, wijnrood,
rafblue, of roodbruin.
En natuurlijk eindeloos te kombineren met
alle andere BF-klerea

LIFE
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

tuiten Doctinchemcn Ruurlo
Veldhockseweg H - I I
057»*-491

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Schoenreparatie

Gratis aangeboden: Dikke
drijfmest.
Krijt, Delden.

voor goed
antiek
DE
VELDl^QEK"

J. J. Dijkerman

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel.
05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Kon. Wilhelminafonds

V

v

Ga snel naar je BF-winkel, daar is nu alles te zien.
Modecentrum

Ruurlo

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

r\r^

uitgekiende mode.

Vrijdags koopavond - Woensdags DE HELE DAG open
Maandags gesloten

