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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
Lovende woorden tijdens receptie voor
jubilerend "Vorden"

Er heerste zaterdagmiddag in bar-bodega 't Pantoffeltje een gezellige sfeer toen
daar het bestuur van de Voetbalvereniging "Vorden" ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan recipieerde. De Vordense bevolking was door middel van
verschillende afgevaardigden van diverse verenigingen goed vertegenwoordigd,
terwijl de plaatselijke overheid aktie de precense gaf door de beide wethouders de
heren W. A. L Lichtenberg en H. A. Bogchelman.
Namens de jubileumcommissie, die
rondom dit 50 jarig jubileum tal van
aktiviteilen op touw heeft gezet, werden
de aanwezigen verwelkomd door Johan

I'a r d ij s. Hij schetste in het kort de
diverse evenementen waarbij hij het
aceent legde op hetgeen in het kader van
dit jubileum voor de jeugd is gedaan.

waarbij zowel de junioren - alsmede de
pupillencommissie de helpende hand
bood. Voor/itter Fred Scharrenberg
memoreerde vervolgens de hoogte- en
dieptepunten uit de afgelopen v i j f t i g
jaren. "Wij /ijn dank verschuldigd aan
hen die de vereniging draaiende hebben
welen te houden", /.o sprak hij. Uitvoerig stond hij stil bij hetgeen wijlen de
heer H. Hmsbroek voor de vereniging
heel'l betekend.
I-'re-voor/itter W. Kuiper konstateerde
bij "Vorden" met /ijn 26 elftallen een
enorme levenslust. "Wat een organisatie
vergt dit allemaal. Ik denk dat het niet
lang meer /.al duren of er worden
kursussen gegeven voor bestuurders van
voetbalverenigingen". Ook de heer Kuiper nam nog even een duik in het
verleden. Wethouder W. A. J. Lichtenberg haalde herinneringen op uit de tijd
dat hij/elf nog een klein jochie was en
"Vorden" aan de Velslagweg speelde.
Wanneer er dan in hui/e Lichtenberg
lawaai doordrong dan /e pa Lichtenberg
steevast "Moe schopt ze den bal in de
kiste". De heer Lichtenberg komplimenteerde het bestuur met de practige
akkomodatie en hoopte dat de gemeente
toch nog eens een keer voor een vierde
veld /ou k u n n e n /orgen.

Of de vereniging wel of geen hallenvangers wenst, hangt van de beslissing
van het bestuur af, aldus sprak de heer
Lichtenberg die vervolgens nog eens
uitvoerig inging op de onlangs gespeelde
wedstrijd Vorden
F. C. Twente.
V o o r / i t t e r Scharrenberg, die alle sprekers op de/e middag persoonlijk bed a n k t e /ei tot de wethouder: "Ik hoop
dat de gemeente ten aan/ien van het
vierde veld er in de volgende sportnota
rekening mee houdt dat wel de vrije tijd
van de mensen toeneemt"! Namens de
K N V B bood de heer V. C. Kruk
lelicitaites aan. "De jeugd in goede
banen leiden, dat is de belangrijkste
taak van een bestuur van een voetbalclub", zo sprak hij. Hij bood een
bondswimpel en vlag aan. De heer
Fra/er die sprak namens de GVB liet
/ijn woorden eveneens vergezeld gaan
van het aanbieden van een vlag. De
volgende spreker was de voorzitter van
Pa\ de heer G. Geurtsen. "Wij zijn in
Hengelo blij dat we eindelijk weer in
kompetitieverband tegen Vorden kunnen spelen". De heer A. Heuvelink
voerde hei woord namens de andere
plaatslijke voetbalclub "Ratti". Hij
roemde de goede onderlinge samenwerking. Vervolgens waren er nog de
felicitaties van de heer J. Schoenaker,
namens de scheidsrechtersvereniging

Gemeentenieuws

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

Raadscommissie voortaan openbaar.
Per l september 1979 zijn de vergaderingen van raadscommissies openbaar.
De bedoeling hiervan is het bestuur
dichter bij de burger te brengen. Om dat
streven zoveel mogelijk tot zijn recht te
laten komen is het van belang dat de
burgers weten hoe de gemeentelijke
overheid functioneert in het kader van
ons staatbestel en hoe zij daarop invloed
kunnen uitoefenen. In een tweetal artikelen, waarvan vandaag het eerste verschijnt, zal hierop nader worden ingegaan.

regering bovendien een uitvoerende taak
heeft.
Op provinciaal niveau worden de verordeningen (op voorstel van Gedeputeerde Staten) vastgesteld door Provinciale
Staten, terwijl Gedeputeerde Staten, als
dagelijks bestuur van de provincie, de/e
verordeningen uitvoeren.
Op gemeentelijk niveau stelt de gemeenteraad (op voorstel van het college van
B&W) de gemeentelijke verordeningen
vast, terwijl het college van B&W, als
dagelijks bestuur van de gemeente, voor
de uitvoering hiervan zorg draagt; bijvoorbeeld de gemeenteraad stelt een
bestemmingsplan vast en het college
Rijk, provincie en gemeente.
onderzoekt
of een bij hen ingediende
We kennen in ons land, grofweg gezien,
drie zogenaamde "machten", te weten: bouwaanvraag aan de eisen van dit plan
voldoet.
— een wetgevende macht;
Hoe is nu de onderlinge verhouding
— een uitvoerende macht en
tussen de/e drie instanties? Voorop staat
— een rechtelijke macht.
het Rijk, dan komt de Provincie en
tenslotte
de gemeente. Dit houdt in dat,
De wetgevende macht wordt uitgeoefend
door Koningin, regering en parlement wanneer het Rijk een wet vaststelt, de
tesamen; /ij maken wetten die voor provinciale- en gemeentelijke overheden
iedereen in Nederland gelden, waar men hiervan niet mogen afwijken, tenzij die
z.ieh ook bevindt, in welke provincie of wet een afwijking toestaat. Hetzelfde
gemeente ook. De provincie- en gemeen- geldt bij een verordening van een provintebesturen maken óók algemeen gelden- cie, waarvan een gemeente niet mag
de regels, /oals provinciale- en gemeen- afwijken. Hieruit blijkt dat een gemeentelijke verordeningen. Deze algemeen tebestuur zich alleen mag inlaten met
geldende regels gelden uiteraard alleen zaken, die niet tot de taak van de hogere
in de betreffende provincie of gemeente. overheden als het Rijk en de provincie
behoren. Op het overige gebied is zijn
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend autonoom, dat wil zeggen daar kan zij
door wat men ook wel "het bestuur" zelf de wet stellen. Zoals hiervoor al
noemt. Dit apparaat voert de wetten uit vermeld is de gemeente ook nog belast
/oals die zijn ontworpen door de wet- met de uitvoering van wetten, regels en
gevende macht. Op die manier voeren verordeningen die andere instanties hebbijvoorbeeld de ministers de landswetten ben vastgesteld, /oals de Algemene
uit; het college van Gedeputeerde Staten Bijstandswet, de Woningwet en de Wet
de provinciale verordeningen en het col- op de Ruimtelijke Ordening zijn.
lege van B&W de gemeentelijke verordeningen. Daarnaast is zowel de provincie Het functioneren van de gemeentelijke
(Gedeputeerde Staten) als de gemeente overheid.
(B&W) op diverse terreinen belast met Zoals bekend heeft u elke vier jaren
de uitvoering van regels en verordening- - laatstelijk in 1978 - de gelegenheid om
en die hogere instanties hebben vast- bij de gemeenteraadsverkiezingen uw
vertegenwoordiger in de raad te kiezen.
gesteld (zogenaamde zelfbestuurstaak).
De vertegenwoordigers tesamen vormen
De rechtelijke macht oefent toezicht uit de "wetgevende macht" in de gemeente.
op de naleving van de wetten en kan Uit en door deze vertegenwoordigers
bijvoorbeeld strafrechtelijke gevolgen worden de wethouders gekozen (aantal
verbinden aan het overtreden van wette- afhankelijk van de grootte van de
gemeente; in Vorden twee) die met de
lijke bepalingen.
burgemeester het college van B&W
Zoals hierboven omschreven zijn er in vormen. Dit college van B&W bereidt
ons land drie wetgevende- en uitvoeren- - naast de hiervoor al behandelde uitvoerende taak - bijna alle zaken voor
de instanties, te weten:
waarover de gemeenteraad zich moet
- het rijk;
uitspreken. Als er bijvoorbeeld een weg
— de provincie en
aangelegd moet worden, dan wordt door
de gemeente.
In de/e opsomming zijn gemakshalve B&W in eerste instantie onderzocht hoe
bijzondere instellingen als waterschap- de situatie ter plaatse is, wie de eigenaar
pen, bedrijfsschappen, e.d. buiten be- is van de ondergrond van de wegen, hoe
de weg in de toekomst zal worden
schouwing gelaten.
Op rijksniveau wordt wetgeving ge- gebruikt, hoeveel één en ander zal
pleegd door het staatshoofd, de regering kosten, hoe de weg moet worden ingeen het parlement tesamen, terwijl de past in het gehele wegennet enz.

Wanneer dit voorbereidende werk is
afgerond, wordt door B&W een raadsvoorstel opgesteld, hetgeen vóór behandeling in de |Aj aan een vaste vertegenwoordiginf^iit de raad (de zogenaamde raadscommissies) wordt voorgelegd. Kan de/e commissie zich daarmede verenigen^Jan wordt het voorstel
als zodanig in^^raadsvergadering behandeld, rekening houdend met de
eventuele gemaakte opmerkingen. Kan
de commissie zich er niet mee verenigen,
dan wordt het voorstel nogmaals door
B&W in beraad genomen, hetgeen kan
leiden tot wijziging, aanvulling of zelfs
intrekking van het voorstel. Tijdens de
raadsvergadering wordt dan gediscussieerd over het voorstel en wordt tenslotte een beslissing genomen over bijvoorbeeld het al dan niet aanleggen van
een weg. In veel gevallen moeten Gedeputeerde Staten of de Kroon echter nog
goedkeuring aan een besluit van de raad
verlenen voordat tot feitelijke uitvoering
hiervan kan worden overgegaan. Pas als
die goedkeuring is verleend, mogen
B&W tot uitvoering overgaan.
In dit verband wordt nog even stilgestaan bij het ambt van burgemeester.
De burgemeester wordt - op voordracht
van de Commissaris der Koningin in de
betrokken provincie - benoemd door de
Kroon. Hij is voorzitter van zowel de
gemeenteraad als het college van B&W.
In de raad heeft hij slechts een adviserende stem. In het college van B&W
stemt hij mee over de aan de orde zijnde
onderwerpen. Als taken van de burgemeester kunnen in dit bestek onder
andere worden genoemd de mede-uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en het zelfstandig optreden
als uitvoerend orgaan wanneer dit bij
wettelijk voorschrift gevorderd wordt.
Tevens vertegenwoordigt hij de gemeente in en buiten rechte, bijvoorbeeld bij
resp. een rechtbank en ingevolge de
bepalingen van een gemeenschappelijke
regeling waarbij de gemeente is aangesloten. Zo geeft hij bijvoorbeeld als
hoofd van de plaatselijke politie alle
bevelen die nodig zijn voor handhaving
van de openbare orde. Ook heeft hij het
toezicht over café's, hotels en alle voor
het publiek openstaande gebouwen en
samenkomsten.
Uiteraard kan het gemeentebestuur niet
alle /aken alleen onderzoeken. Daarom
beschikt zij overeen ambtelijk apparaat.
Aan het hoofd hiervan staat de door de
gemeenteraad benoemde secretaris. Deze is geen (mede-) bestuurder, doch hij is
de raad, burgemeester en wethouders,
de burgemeester en de raadscommissies
in alles wat het hun opgedragen bestuur
aangaat behulpzaam. Hij is belast met
de mede-ondertekening van alle stukken
die uitgaan van de raad en van B&W.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zutphen en Omstreken, terwijl de heer
K r a a y m a n s gelukwensen aanbood namens de Amsterdamse voetbalclub "Sloterpark".
Zaterdagmiddag heeft het bestuur van
"Vorden" op de Algemene begraafp l a a t s te Vorden de overleden leden uit
de afgelopen jaren herdacht. Vrijdagavond was er een reunie voor oud-leden
waarbij tevens de prijzen van het onderlinge voetbaltoernooi werden uitgereikt.
De eerste plaats werd behaald door het
meest konstante team uit het toernooi te
weten Vorden 5. Zaterdagavond was er
voor leden en donateurs in zaal Smit een
gc/ellige dansavond georganiseerd met
muzikale medewerking van het "Madigo-eombo". De festiviteiten rondom het
50-jarig jubileum zullen worden besloten
op zaterdag 8 en maandagavond 10
september wanneer de bekende "Wierdense Revue" voor de Vordense voetbalclub /al optreden.

TUINCENTRUM

Daarnaast wordt in voorkomende gevallen advies "van buitenaf" (zogenaamde
externe adviseurs) gevraagd, zo^^bijvoorbeeld de stedebouwkundige,^Plvelstandscommissie e.d.
De raadscommissies.
Op de/e plaats /al nader worden ingegaan op de hiervoor al genoemde^Kidscommissies. Er zijn verschilleno^Pborten commissies, namelijk:
— commissies met het oog op het
behartiging van bepaalde belangen
(zogenaamde functionele commissies);
— Commissies met het oog op de
behartiging van de belangen van een
deel van de gemeente, hetwelk daarvoor hetzij door ligging, hetzij door
zijn karakter in aanmerking komt
(zogenaamde wijkraden);
— commissies van advies en bijstand
aan burgemeester en wethouders.
Aan de tweede eerstgenoemde commissies kunnen adviserende en/of bestuurlijke bevoegdheden worden toegekend.
Zodanige commissies zijn in Vorden niet
aanwezig. Wel zijn er vaste commissies
van advies en bijstand aan B&W. De/e
commissies adviseren B&W over voorstellen en plannen. In vorden bestaan de
volgende commissies (alle leden /ijn
tevens lid van de raad, doch dit is niet
vereist ingevolge de gemeentewet):
a. de commissie voor algemeen bestuur,
waaronder gewest/aken, planologie,
recreatie, economische- en milieuaangelegenheden, eigendomstransacties, verkeersaangelegenheden en
voorlichting;
b. een commissie voor financiën, belastingen, openbare werken, volkshuisvesting, onderwijs en personeelszaken;
c. een commissie voor sport, cultuur en
verdere algemene welzijnszaken.
Tot nu toe zijn de vergaderingen van
deze commissies in princiepe niet openbaar geweest. Dit is echter wel gewenst
om de burger in een vroegtijdig stadium
kennis te laten nemen van voorstellen en
plannen en van het vooroverleg daarover. De belangstellende burger kan dan
meer bij het bestuur worden betrokken,
vooral als hij ook gelegenheid krijgt, zijn
mening kenbaar te maken tijdens dat
vooroverleg.
Om hieraan tegemoet te komen heeft de
raad in de vergadering van 24 april jl.
een nieuwe verordening op de vaste
commissies van advies en bijstand vastgesteld, welke verordening met ingang
van l september a.s. in werking treedt.
Per die datum kan de burger in principe
de commissie-vergaderingen bijwonen
terwijl voor het publiek eveens een
spreekgelegenheid is ingebouwd. Op
deze verordening zal een volgend keer
nader worden ingegaan.

ijselweg 20
vierakker

Herma & Willem
Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Anita Lieverdink.
Ondertrouwd: A. Walgemoet en J. G.
M. Waarle; H. Strookappe en J. H.
S j ou ken.
Gehuwd: H. Visschers en M. Gref horst;
A. klein Brinke en C. G. Polman; J. van
Herpen en M. A. Wijn.

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
2 september 10.00 uur mevr. Ds. Renske
Nijendijk-Cnossen, jeugddienst; 19.00
uur Ds. J. Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra, kindernevendienst; 19.00 uur Ds. M. J. Vos van
Zutphen.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK K R A N E N B U R G
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 u u r ;
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.
Sterringa.
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. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. J. Ros, Gaanderen, tel. 08350-4657;
H. F. van Dam, Lochem, tel. 057301684. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen tussen 8-9 uur.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
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.

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.

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,
MAATSCHAPPELIJK WERK
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder- van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken 05753-2345.
van afspraken is het kantoor te Hengelo
STANKMELDINGSNUMMER
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij.av.
POLITIE
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorlezen van 14.00-14.30 uur.

KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
DORIEN

Op 3 september 1979 hoopt onze vader, groot- en
overgrootvader
JOHAN MASSELINK
80 jaar te worden.

J. EckhardtGrpot Jebbink
J. Eckhardt
Onno - Steven - Thijs
Vorden, 25 augustus 1979
Wilhelminalaan 4
Tijdelijk adres:
Vincentius ziekenhuis,
Groenlo
Met grote blijdschap en
vreugde geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon en broertje
Marcus Henricus Martinus
We noemen hem
MARCO

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
8 september 1979 van 15.30 tot 18.00
uur in zaal Bakker te Vorden.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Vorden, augustus 1979
Prins Bernhardweg 8

Op donderdag 6 september hoop ik mijn 80 ste verjaardag te vieren.
•
Gelegenheid tot feliciteren van 's avonds
19.30 tot 21.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
P. ROOZENDAAL
Hoetinkhof 14, 7251 XN Vorden
augustus 1979

Henri en Ineke Helmink
Jeroen
Vorden, 25 augustus 1979
Wilhelminalaan 13
Peter: Martin de Wit
Meter: Betsie Giesen
Door Gods goedheid werden
wij verblijd met de geboorte
van een welgeschapen zoon
en broertje

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.

Henk en Dinie Robbertsen
Erik

(Afscheid) kadorekening nr. 36.64.00.150 Rabobank
Vorden.

Vorden, 26 augustus 1979
Nieuwenhuisweg 2
Hartelijk dank voor de vele
bloemen, kado's en felicitaties
die we mochten ontvangen.
Het was fantastisch.

Het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk School Onderwijs te Vorden

As. zaterdag 1 september de gehele dag

Fam. Wullink
Dorpsstraat 4

FONGERS
Een merkt iets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Uw tweewielerspecialist

GESLOTEN
Fa J. H. Wiltink
het Hoge 20 - Vorden

Wegens vakantie
Dierenartsen H. Warringa en
C. Warringa-Hendriks afwezig van 31/8 t/m 9/9.
De dienst wordt waargenomen door de dierenartsen
Wechgelaer en Breuink
Te koop: 4 gemakkelijke
stoelen leuk voor kamerbewoners ƒ 30,- per stuk, samen
ƒ 100,-Hoetinkhof67,
,,'t Poeltje" Tel. 2912,
's avonds na 18.00 uur

Te koop: gasfornuis met oven
(Buta) en afzuigkap. H. J.
Stokkink, Lochemseweg 32a,
Warnsveld, Tel. 05751-387
Fiets u fit met de Jong Gelre
avondfietsvierdaagse rit 4-5-6
en 7 sept. Start 18.30 - 19.30
uur. Hotel Bloemendaal
U kunt nog kaarten afhalen
voor de reunie van Jong Gelre op woensdag 29 en donderdag 30 aug. van 19.30 tot
21.30 uur in het Dorpscentrum
Avond fiets vierdaagse 4-5-6en 7 sept. voor iedereen. Routes 20 en 30 km. Start tussen
18.30 en 19.30 uur bij Hotel
Bloemendaal

GESLOTEN
van 3 t/m 15 september.

Meisje van 16 jaar zoekt werk
liefst in een winkel eventueel
huishoudelijk werk.
Brieven onder nr. 25-1 bur.
Contact

Onteigening ingevolge artikel 77 lid l van de Onteigeningswet.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
brengt ter openbare kennis, dat vanaf 30 augustus
1979 gedurende een maand ter gemeentesecretarie
dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt het plan
tot onteigening - ten name van de gemeente Vorden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie K., nrs. 4292, 4295 en 4296
De ter inzage liggende bescheiden zijn:

"JAN

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

De najaarscollectie groeit elke dag. Maar u hoeft
echt niet tot het laatste te wachten, er is nu al heel
veel moois binnen bij de grote maten specialist

1. de bij onderhavig plan behorende kaart en grondtekeningen, waarop de te onteigenen percelen (of
gedeelten daarvan).
2. een lijst van kadastrale nummers van de te
onteigenen percelen, met vermelding van hun
grootte en de grootte van het te onteigenen deel,
alsmede met vermelding van de namen van de
eigenaars en/of mede-eigenaars.
Onderhavige onteigening is nodig om de uitvoering
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2, te
kunnen voltooien (woningbouw, aanleg wegen, openbaar groen en dergelijke).

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

Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na
verloop van de .voornoemde termijn van de ter inzage
legging hun bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur opgeven.

Rabobank JS
geld en goede raad

Vorden, 27 augustus 1979.
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,
mr. M. Vunderink.

Waterschap van de Baakse Beek
Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse beek maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 159, lid 10, van het Gelders Waterschapsreglement bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit van 8 augustus 1979, nr. 34557
48-WBO 1 1 /mi, hebben vastgesteld de ligger van Awatergangen en daartoe behorende kunstwerken, gelegen in het gebied van de voormalige ruilverkaveling
Warnsveld en een tweetal direct daaraan grenzende
randgebiedjes.
Genoemde ligger werd door het gecombineerd college
van het waterschap voorlopig vastgesteld bij besluit
10 april 1978, nr. 535/78.
vaststelling zijn door Gedeputeerde Staten op
een viertal liggerbladen (nrs. 3, 24, 26 en 31) wijzigingen (aanvullingen) aangebracht. De drie daarbij betrokken onderhoudsplichtigen zijn hiervan door het
in 1978 reeds in kennis gesteld.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
E. D. J. van Zadelhoff, watergraaf.
F. J. Seesing, secretaris.

Sig. Mag. Boek- en Kantoorboekhandel

HASSINK"

produktiemedewerkers
chauffeur buitendienst
afwisselend werk met een goed loon.
Sollicitaties aan:

HOUTHANDEL
B. H. WESSELINK & Zn b.v.

Voor een betrouwbare gebruikte auto

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 31
augustus 1979, gedurende één maand, ter gemeentesecretarie, afdeling l, voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan "Vorden 1979 no. l".

naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Dit ontwerp heeft betrekking op het perceel Ruurloseweg 53 te Vorden en betreft een aanpassing van het
bestemmingsplan "Vorden 1975" aan de uitbreidingsplannen van het ter plaatse gevestigde aannemersbedrijf.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad.

Ruurlo - Telefoon 05735-1395

Vorden, 29 augustus 1979.
De burgemeester, voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Gevraagd:

timmerman
en
metselaar
Fa G. Bargeman en zn
Ruurloseweg 53

Vorden

Oranje-feest Wildenborch
Op 7 en 8 september

Aannemersbedrijf

-

Telefoon 1258

Te koop: Fiat 128, bouwjaar
1973, prijs n.o.t.k. Mispelkampdijk 28, tel. 05752-2659
Wegens vertrek naar het buitenland Renault 4 TL met
open dak, 44.000 km, b.j.
1977. De Boonk 51, tel. 2967

Gemeente Vorden

Ruurlo, 30 augustus 1979

GEVRAAGD:

Wie wil mij l morgen of middag per week komen helpen
met huishoudelijk werk ?
Mevr. Vaags, het Hoge 11,
Tel. 1787

Rectificatie

Gevraagd voor direkt:

MONTEURS, MACHINEBANKWERKERS, LASSERS

Zaterdag 8 sept. volksspelen
aanvang 1 uur bij Kasteel Wildenborch
Vrijdag 7 en zaterdag 8 sept. Toneel
door de Toneelvereniging T.A.O. in de
Kapel in de Wildenborch.
Opgevoerd wordt het blijspel ,,Z//veruiïjes en Augurken "geschreven door
D. J. Eggengoor.

Zondag 2 september

TORPEDO's

MONTAGEBEDRIJF

Bronkhorst Industries bv
Vorden-Steenderen, Wehmestraat 4, Steenderen
Telefoon 05755-1565

Aanvang beide avonden 8 uur precies.

Oranje Commissie Wildenborch

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Tweede blad CONTACT - VORDEN

Donderdag 30 augustus 1979
41e jaargang nr. 25

Wordt Vorden een tweede Staphorst?
De Vordense aanspanning "In de Reep'n" timmert de laatste jaren flink aan de
weg. Onlangs werd voor de derde keer in Vorden een aanspanning gehouden
waaraan uit het gehele land meer dan 100 koetsen, paarden etc. deelnamen. Een
fantastisch schouwspel dat duizenden toeschouwers trok en dat voor de gemeente
Vorden veel propaganda en goodwill naar buiten uitstraalde.
In de raadsvergadering van dinsdag- Wethouder Bogchelman zegde toe de
avond informeerde de heer J. Bosch mogelijk te willen onderzoeken. De heer
(P.v.d.A.) bij het college of het waar was A. J. Stoltenborg (P.v.d.A.) vond het
dat "In de Reep'n" een brief had hoog tijd worden dat het zwembad
ontvangen van B&W met het verzoek volledig in gemeentehanden overgaat.
deze toertocht in het vervolg niet meer "Eerst komt het zwembadbestuur met
op zondag te organiseren, maar op een het voorstel op de proppen dat er een
andere dag. Voorzitter Vunderink: "We instruktiebad moet komen en dan plothebben inderdaad een brief geschreven. seling hoor je op een commissievergaWanneer deze toertocht op de zondag- dering waarbij het bestuur van het
ochtend door blijft gaan dan levert dit zwembad aanwezig was dat het bestaanproblemen op. We hebben daarom aan de bad groot genoeg is voor Vorden! De
het bestuur van "In de Reep'n" geschre- heer Stoltenborg noemde de opstelling
ven om in de toekomst na de zondag- van het zwembadbestuur onbegrijpelijk.
ochtend te starten of nog liever op de Hij deelde mede dat de fraktie t.z.t. met
zaterdag. We kijken nl. ook naar de een intitiatief voorstel zal komen inzake
zondagswet", aldus burg. Vunderink het in gemeentehanden doen overgaan
die zei graag met de kommissie Alge- van het zwembad. De heer R. J. v.
meen Bestuur te willen praten om eerst Overbeeke (CDA) vond de opmerking
dan een definitief oordeel te vellen. van de heer Stoltenborg stijlloos. In de
Merkte de heer Bosch tenslotte nog op: kommissievergadering houdt hij zijn
"Ik geloof niet dat B&W er een soort mond stijf dicht en nu moet hij zo nodig
Staphorst van willen maken in Vorden, wat zeggen!
maar ik vraag dit maar omdat er meer
verenigingen zijn dan "In de Reep'n" Ambtswoning burgemeester wordt uitgebreid
die op zondag iets organiseren"!
Behalve de goedkeuring van de P.v.d. A.
Burg. Vunderink liet tijdens deze raads- fraktieleden Bosch, Ploeger en Stoltenvergadering weten dat de kans erg klein borg besloot de raad dinsdagavond
moet worden geacht dat in de toekomst ƒ 90.000,- uit te trekken voor de uithet zware verkeer rondom Vorden geleid breiding van de ambtswoning van burg.
zal worden. Een recent onderzoek heeft Vunderink. Over dit onderwerp ontspon
namelijk uitgewezen dat het verkeer zich een levendige discussie. De heer
door de kom van het dorp niet dusdanig Bosch (P.v.d.A.) was überhaupt tegenis dat verlegging noodzakelijk is. De stander van ambtswoningen. "Dat past
heer Vunderink vertelde één en ander niet meer in deze tijd". Het geeft voor de
naar aanleiding van vragen van de heer burgemeester bovendien meer nadelen
Geerken. Met betrekking tot het aan- dan voordelen. Hij vroeg zich af of B&W
trekken van personeel voor het gemeen- wel hebben overwogen of het allemaal
tehuis adviseerde de heer Bannink het financieel wel haalbaar is. Deze investecollege: "Zorg er altijd voor dat je ring betekent een renteverlies van ƒ 9000
iemand neemt die terzake deskundig is. per jaar! De heer Bosch zei dat men
Die kan vaak in de helft van de tijd het tegenwoordig zeer voorzichtig moet zijn
dubbele werk doen".
met uitspraken als "financieel wel of
niet haalbaar". "Het zegt totaal niets",
Raad akkoord met renovatie zwembad aldus de heer Bosch die vervolgens bij
"In de Dennen".
wethouder Bogchelman informeerde
De raad van Vorden besloot dinsdag- waarom het subsidiebedrag voor een
avond zich garant te stellen voor een kultureel programma niet haalbaar is en
tweetal geldleningen van de kleedgele- een bedrag voor de verbetering van de
genheden op het zwembad, het ver- burgemeesterswoning wel? Wethouder
nieuwen van de technische installatie en Bogchelman kon op deze vraag geen
een kleine aanpassing van de bestaande passend antwoord geven.
speel- en ligweide. Een verzoek van het
zwembadbestuur voor een instruktiebad De heer G. J. Bannink (eenmansfraktie)
werd op voorstel van het college door de merkte in dit verband op: "financieel
raad van de hand gewezen. De hoge haalbaar" moeten we gewoon vertalen in
jaarlijkse kosten voor uitbreiding van "wat hebben we er voor over". "Dat is
het zwemwater wegen volgens de raad precies wat ik bedoel, aldus de heer
niet op tegen het relatief beperkte Bosch. Overigens toonde Bannink zich
gebruik hiervan. Wanneer de renovatie ook niet geheel tevreden met de uitvan het zwembad is voltooid zullen de breiding. "Volgens mij kun je voor
jaarlijkse kosten voor de gemeente dezelfde kosten beslist meer ruimte
ƒ 215.000,- bedragen, welk bedrag in de kreëren." "Er worden zelfs in de Achtergemeentebegroting voor 1980 zal worden hoek bungalows te koop aangeboden
opgenomen. De geldlening van/800.000 voor ƒ 162.500,- (520 kubieke meter).
zal worden onderverdeeld in een lening De heer B. van Tilburg nam het mindervan ƒ 350.000 (af te lossen in 25 jaar) en heidsstandpunt van de P.v.d.A. fraktie
een lening van ƒ 450.000,- (af te lossen in en ging akkoord met de voorgestelde
uitbreiding van de woning. De heer J. F.
in 10 jaar).
Geerken (CDA) was van mening dat de
De heer C. Voerman (CDA) bepleitte bij entree van de woning groter moet
het college om gedurende het gehele jaar worden. Burg. Vunderink ontkende dit
schoolzwemmen te laten plaats vinden, niet maar voegde eraan toe dat de portein de zomermaanden in Vorden en 's monnee van de gemeente in deze toch
winters in de omliggende binnenbaden. wel een belangrijke rol speelt.

Geslaagden
Op het begin gehouden examen engels te
Doetinchem slaagden van de cursus die
door Gulden Loon in hotel Leemreis
werd gegeven de volgende cursisten:
mej. Anja Bargeman, Warnsveld, Mevr.
Bruggink, Hengelo, mevr. J. Biezeman Jansen, Hengelo, mevr. J. Beumes Vossers, Hengelo, mevr. M. Haverkamp
Weustenenk, Hengelo, mevr. A. Jansen,
Keyenborg, de heer en mevr. Heuveling,
Lochem, mevr. W. Tolkamp - Siemes,
Vorden, mej. Berna Vruggink, Hengelo,
mevr. Henny Wullink, Hengelo, mevr.
Wiskamp, Baak en mevr. Zents Berendsen, Vorden.
Opgave nieuwe cursus engels beginners
en half gevorderden kan geschieden bij
Instituut Gulden Loon te Doetinchem.

tocht ging via Arnhem en Nijmegen over
de Zeven - Heuvelenweg richting Mook.
In het Limburgse Velden werd een eerste
koffiestop gehouden.
In snelle vaart reed men naar Maastricht
waar de bekende mergelgrotten van de
St. Pietsberg werden bekeken. In Gulpen werden koffie met broodjes gegeten
in de Gulpenerberg waarna men doortufte naar Valkenburg. Hier was volop
gelegenheid de stad te bezichtigen en te
gaan winkelen. Via de Peelroute ging
het weer huiswaarts. In Grave werd
gedineerd in hotel De Nachtegaal en kon
men nog even de "beentjes van de vloer"
doen. Zeer tevreden bereikte men de
finish, waarbij de beide reisleiders de
heren D. J. Kapers en G. J Hendriks
hartelijk dank werd gebracht voor hun
moeite, evenals chauffeur Harren.

Uitstapje
Medler-Wiersse
Het reisgezelschap
Medler-Wiersse
maakte met 47 personen een uitstapje
naar Limburg. De reis ging met chaffeur
Jan Harren per luxe GTW-touringcar.
In Vorden, Medler, Ruurlo, Hengelo en
Keyenborg konden de passagiers instappen. Bij de laatste stop in Keyenborg
nam men enkele ogenblikken stilte in
acht voor de deze zomer zo plotseling
overleden actieve organisator en reisleider wijlen Fredrik Bouwmeester. De

Bake
De gemeenteraad van Vorden heeft
dinsdagavond afscheid genomen van één
der beminnelijkste raadsleden te weten
Mr. R. A. v.d. Wall Bake. Ruim negen
jaar heeft hij zitting gehad in de raad,
waarvan één jaar als wethouder. De
laatste jaren fungeerde hij als fraktievoorzitter van de VVD. Burg. Vunderink vond het erg jammer dat de heer

v.d. Wall Bake heeft besloten er een
punt achter te zetten. "Wij zullen u
missen, in de eerste plaats als persoon,
voor wie we bijzonder veel waardering
hebben vanwege uw integriteit, uw
loyaliteit, uw vriendelijkheid en uwinstelling om in een ander vooral het
goede te zien".
De heer Vunderink wees op de ingewikkeldheid van het besturen, waarvan
veel voor de gemiddelde burger onopgemerkt blijft. Hij wenste de heer v.d.
Wall Bake een gelukkige toekomst en
hoopte het kontakt met hem niet te
zullen verliezen. De heer Vunderink
bood behalve een oorkonde een gemeentevaantje, alsmede een geschenk onder
couvert aan. Dat laatste te bestemmen
voor de tuin. Namens de verschillende
frakties werd het woord gevoerd door de
heer G. J. Bannink. "U was zo'n beetje
de aanvoerder van ons in de raad. U was
sportief in het spel. Wij hebben u als een
fijne bestuurder ervaren." Woorden van
dank werden eveneens gesproken door
de heer H. Tjoonk fraktiegenoot van de
heer v.d. Wall Bake. "We hebben steeds
samen getracht niet te polariseren",
aldus de heer Tjoonk die het scheidende
raadslid namens de gehele plaatselijke
VVD dank bracht. De heer v.d. Wall
Bake zei in zijn dankwoord het prettig te
vinden dat hij door een vrouw (mevr. J.
C. W. Taselaar-Bogaards) zal worden
opgevolgd. "Ik hoop dat ik er in
geslaagd ben een bijdrage te leveren in
een goede verstandhouding in de raad".
Het klaterend applaus van de raad sprak
in dit opzicht boekdelen.

VJV start kursus
algemene
ontwikkeling
Het Vormingscentrum Jong Volwassenen in Zutphen begint evenals andere
jaren in september weer met een kursus
algemene ontwikkeling. Veel mensen
hebben vroeger niet de mogelijkheid
gehad om verder te leren. Veel ouders
hebben moeite met het helpen van hun
kinderen met de schoolvakken- het is
allemaal al zo lang geleden en je bent er
zoveel van vergetei^fce kinderen komen
thuis met vragen wlrar je geen antwoord
op weet. er is zoveel veranderd. Je wilt
wel eens over wat anders praten, maar je
weet er zelf niet zo^^van af. Voor deze
mensen is de kursü^PPgemene ontwikkeling bedoeld. De kursus duurt 18 weken
en begint half september.
De kursus bestaat uit drie vakken: taal,
rekenen en wereldoriëntatie. Het rekenen bestaat uit de stof van de 4e, 5e en
6e klas van het basisonderwijs. Bij taal
hoort spelling- hoe schrijf je het precies,
maar ook een officiële brief schrijven,
een formulier invullen, samen de krant
lezen. Bij wereldoriëntatie kunnen de
deelnemers aan de kursus zelf de onderwerpen kiezen, waarover ze willen praten. Het VJV denkt aan zaken die nu
aan de orde zijn als kernenergie, zuinig
zijn met brandstoffen, een bezoek aan
de bibliotheek, wat is er nog van het
oude Zutphen over of meer te weten
komen over een bepaald land. De kursus
wordt op maandagavond gegeven in het
VJV te Zutphen en duurt tot half januari
Mensen die er meer van willen weten of
zich voor deze kursus willen opgeven
kunnen bellen naar het VJV, vragen
naar Bert Bruil of Annelies Ober.

Nieuws v.d. kerken

ook kinderoppas, kinder-crèche in een
zaal van het Vordens Dorpscentrum. De
opgroeiende jeugd kan een eigen programma volgen, maar ook best in het
geheel meedoen.
Jeugddienst.
a.s. Zondagmorgen 2 septmber wordt er
weer een Jeugddienst gehouden in de
Hervormde dorpskerk. In deze Jeugddienst hoopt dan voor te gaan: mevr. Ds.
Renske Nijendijk-Cnossen. Wil je, wilt u
het liedboek meenemen? Op de eerste en
de derde zondag van de maand is er
namelijk ook een avonddienst in de
Hervormde kerk.
Elke zondagmorgen...
is er chèche, kinderoppas voor de kleintjes in zaaltje 3 van "de Voorde".
Gasten uit Hongarije.
Ds. en mevr. Zoltan Knavèr en hun
dochter Maria zijn enkele dagen te gast
geweest in Vorden. Zij wonen in het
dorp Etyek, 20 km. ten westen van
Boedapest, Hongarije. Ds. Knavèr is een
collega en vriend van Ds. Kulifay in
Boedapest, die vorig jaar samen met
anderen enige dagen in Vorden is
geweest. Ds. Zoltan Knavèr heeft 's
morgens in de Hervormde kerk en 's
avonds in de Gereformeerde kerk een
groet-woord gesproken en samen hebben zij enkele liederen gezongen. Na de
morgendienst in de Herv. kerk werd er
samen koffie gedronken in het gemeentecentrum "de Voorde". Zo gaan de
contacten tussen oost en west over en
weer in hartelijke geloofsverbondenheid.
Nationale aktie Boot- en landvluchtelingen.
In de Gereformeerde kerk werd zondagmorgen en ook zondagavond de uitgangs-kollekte bestemd voor de aktie
bootvluchtelingen.
De
Hervormde
dorpskerk was zondagavond van 7-10
uur geopend. Leden van de beide kerkeraden (Gereformeerd en Hervormd)
hebben de gebrachte giften in ontvangst
genomen en gezamenlijk geteld. De opbrengst was ƒ 3805,31. Velen hebben
stellig ook hun gaven gegireerd op
nummer 999 Vluchtelingen hulp in Den
Haag. En dat kan nu natuurlijk nog
gedaan worden! Samen proberen we
enigermate de grote nood van duizenden
te lenigen en zo mogelijk een nieuwe
toekomst te openen. De opvang van de
vluchtelingen vraagt een duurzame begeleiding. Dank aan allen die
hielpen en mee-helpen.

Oriënteringsrit

'Graafschaprijders1
Zondag 2 september organiseert de
Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" een oriënteringsrit
voor auto's en motoren en bromfietsen,
waaraan iedereen kan meedoen. De
beginners rijden volgens een eigen eenvoudig reglement, welke bij het inschrijven wordt verstrekt. De "gevorderden"
rijden volgens het KNMV reglement. De
heren B. Regelink en B. Horsting
hebben een rit uitgezet van circa 50
kilometer.

"Knupduukskes"
"De Knupduukskes" hebben op maandag 27 augustus bezoek gehad van een
dansgroep uit Leuven (België). Deze
dansgroep had een tournee van 14 dagen
gemaakt langs de Noorse landen, en
deed op de terugreis Vorden aan. Met
deze dansgroep hebben "De Knupduukskes" al vele jaren contact. De avond
werd doorgebracht met verschillende
danesn uit de streek rond Leuven,
waarna "de Knupduukskes" een demonstratie gaven van onze Achterhoekse
dansen.
Hierna was er een uurtje oude herinneringen ophalen van weleer. Op dinsdag
28 augustus is de groep weerk vertrokken richting Leuven. Onze "Knupduukskes" zijn uitgenodigd om bij hun op de
paasfeesten te komen, welke daar zeer
groots worden opgezet. Dit zal zeer
waarschijnlijk 1980 of 1981 worden.

Gemeente-dag Hervormde kerk: 23 september.
De kerkeraad van de Hervormde gemeente heeft een commissie gevormd,
bestaande uit enkele kerkeraadsleden en
gemeenteleden, om een gemeente-dag
voor te bereiden. Deze gemeentedag zal
nu gehouden worden op zondag 23
september. En wel in het Vordens
Dorpscentrum. De dag begint met de
ontvangst en de koffie in de ontmoetingsruimte. De Kerkdienst wordt gehouden in de grote zaal, de toneelzaal.
(Het Vordens Jongerenkoor en het Combo verleent medewerking aan deze bijzondere kerkdienst). Het zal echt een
dienst worden voor iedereen, voor jongeren en ouderen tesamen. Het thema van AUGUSTUS
de gemeentedag en zo ook van de kerk- 29 Jong Gelre, toegangskaarten afhalen
Reunie, Dorpscentrum.
dienst luidt: "Er wordt naar je ge30 Jong Gelre, toegangskaarten afhalen
vraagd..."
Reunie Dorpscentrum.
Na het tweede kopje koffie, volgt het
onderling gesprek in kleine groepen, de SEPTEMBER
broodmaaltijd en de sluiting van de dag 4 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse.
's middags in de grote zaal. Zo blijft er 5 Jong Gelre avondfietsvierdaagse.
voor de gezinnen ook nog een flink stuk 6 Jong Gelre avondfietsvierdaagse.
van de zondag over. Iedereen is genoem- 7 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse.
de gemeentedag (zondag 23 september 4 Bejaardensoos.
7 Oranjefeest Wildenborch.
a.s.) zeer welkom. Opgave van te voren
hoeft dit keer niet. Komt u maar. Er is 8 Oranjefeest Wildenborch.

Jeugdige inbrekers
betrapt
De Vordense rijkspolitie heeft in de
nacht van vrijdag op zaterdag twee
jeugdige inbrekers, de 15-jarige R. J. uit
Zutphen en de 17-jarige T. C. L. uit
Vorden, vrijwel op heterdaad betrapt bij
een inbraak in het NS-station te Vorden.
De jongens, die zijn opgesloten, hebben
niet alleen deze inbraak bekend, maar
ook één in het Stedelijk Lyceum te
Zutphen diezelfde nacht.
Door een deur te forceren verschafte het
tweetal zich toegang tot het stationsgebouw in Vorden. Er werd voor ongeveer twintig gulden aan telefoon- en
koffiegeld buitgemaakt, alsmede een
aantal treinkaartjes. Bij de inbraak in
het Stedelijk Lyceum in Zutphen gingen
zij op dezelfde wijze te werk: het
forceren van een deur. Hier werd niet
meer dan een fles wijn bemachtigd.
Begin dit jaar heeft R. J. uit Zutphen
ook ingebroken in het Stedelijk Lyceum
te Zutphen. De Rijkspolitie te water
heeft uit de Veengoot te Vorden diverse
elektrische apparaten opgevist.

buurtschap Linde, gedeeltelijk door
Hengelo en Ruurlo. Woensdagavond
worden de buurtschappen Galgengoor,
Velswijk en Wildenborch "aangedaan".
Donderdag 6 september richting Barchem en vrijdagavond 7 september
richting Delden en Wichmon.

Voorzitter Dick Regelink is zeer enthousiast. Zegt hij: "Het is moeilijk om van
te voren een voorspelling te doen, maar
ik reken toch zeker op zo'n 200 tot 300
deelnemers. Er hangt natuurlijk veel van
het weer af. Mochten er minder personen deelnemen dan verwacht, dan
proberen we het het volgend jaar gewoon
opnieuw".

Mochten er mensen zijn die niet over een
fiets beschikken dan kan deze bij de
plaatselijke rijwielhandelaren worden
gehuurd. Johan Pardijs en Jan Visschers
zorgen voor de eerste hulp bij "pech
onderweg". Na afloop krijgen de deelnemers een herinneringsmedaille aangeboden. Bij de start ontvangt men voor
de gehele week een routebeschrijving.
Voorzitter Dick Regelink is verder bereid alle gewenste informatie te verstrekken (05700-1328).

Aquarellen en
Jong Gelre
organiseert
gouaches van
avondfietsvierdaagse
Ank Spronk
De af d. Vorden van Jong Gelre voegt
volgende week opnieuw een loot toe aan
de "aktiviteitenstam". Johan Pardijs die
in zijn vrije tijd veel uurtjes op de fiets
pleegt door te brengen, informeerde bij
het bestuur van Jong Gelre of er geen
Avondfietsvierdaagse kon worden georganiseerd. Dit verzoek vond bij het
bestuur een gewillig oor. Johan Pardijs
en Jan Visschers werden meteen verzocht om routes uit te zetten. Dit karwei
werd snel geklaard zodag dinsdagavond
4 september de eerste Avondfietsvierdaagse in Vorden van start kan gaan.
Op die dag kan men bij Hotel Bloemendaal van start gaan. Men kan zich daar
tevens opgeven. De deelnemers kunnen
uit twee afstanden kiezen namelijk 20
kilometer per avond of 30 kilometer.
De deelnemers dienen van de vier
avonden er tenminste drie te fietsen.
Onderweg zijn kontroles ingelast. De
eerste dag is een route uitgezet in het

Vanaf maandag 3 september is in de
galerie van de bibliotheek werk te
bezichtigen van mevrouw Ank Spronk
uit Barchem. Mevrouw Spronk heeft
haar opleiding gehad aan de Academei
voor Beeldende kunsten te Arnhem.
Naast het maken van aquarellen en
gouaches direkt naar de natuur is sinds
1975 etsen de voornaamste techniek tot
weergave van ideeën geworden. Inspiratiebronnen zijn onder andere ruïnes,
katten, kastelen, de menselijke figuur en
een enkel stadsgezicht.
Ank Pronk heeft tentoonstellingen gehad in Deventer, Lochem, Amersfoort,
Den Bosch en Dordrecht. De tentoonstelling bevat grafiek, aquarellen en
gouaches in de direkte omgeving, ZuidFrankrijk en Griekenland. De openingstijden zijn gelijk aan die van de bibliotheek. De expositie in Vorden duurt vier
weken.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'n Olden Wisselink, de veldwachter, von 't wel goed veur vandage.
Zien eigenlukke warktied zat t'r eigenluk allange op. Maor jao,
daor gebeurn de leste tied zo vake wat wat now eigenluk neet deur
de beugel kon. Dan brokken de jonges hier wat af, 'n andere keer
mossen d'r op un andere plaatse weer wat roeten an geleuven en zo
was t'r altied wat. Vandaor dat e de hoven nog maor 's effen deurwandeln, op weg nao huus. Maor zoas altied, at de veldwachter d'r
was, waarn de jonges nargens te zeen. Hee zol dan ok maor gauw
maken dat e op huus an kwam, zien vrouw zol de koffie onderhand
wel gaar hemmen. Opens, hee schrok t'r haos van, menen e wat
vedachs te zeen. "Guns, Gart, i'j zoll'n mien laoten schikk'n, wat
maak i'j dan hier?". Op zied van de weg in de struuke zoag e Gart
Broeksman in mekare edaoken zitt'n. Gart Broeksman was
nachwaker en was goed en wel an zien dagelukse (of better ezeg
nachtelukke) wark begonn'n. "Oh, niks gin besunders, zo'n snotleppel van un jonge had hier un veugeltjen onder 'n hoed evangen,
hee is now effen nao huus um un köwken te haal'n waor 't um in
kon doen. 't Duurt trouwens nogal veur at e d'r weer is", ,,'k Zol
d'r toch maor us onder vuul'n en zien wat veur veugeltjen of 't is".
Gart vuul'n met zien nachwakers-hande onder 'n hoed. Too hee
zien hand weer onder 'n hoed weghaal'n zoag Wesselink metene
wat t'r an de hand was. "Oh, ik zie 't al, i'j hebt um maor metene
doodedrukt". Tussen Gart zien vingers deur wodd'n un broenen
soeter zichbaor die wel meer lek op iets wat un mense hoogneudug
kwiet had emot as op un veugeltjen. "Zo'n rotblaag", was 't
enugste wat Gart uut kon brengen. "Dat e ok zo onfatsoenluk was
um d'r gin vel umme te doen, da's zo gin wark van die jonge", was
Wisselink zien kommentaa. "Lek i'j mien de..." 'n Olden
Wisselink leep maor gauw deur en leet Gart allene met zien hoed
en vemeende veugeltjen. Per slot van 't liedjen kö'j ok neet anders
vewachten van zukke kwaojonges bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman.

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies
Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
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BIJ AANKOOP VAN
f 50,- BOODSCHAPPEN
ONTVANGT U EEN

IJ AANKOOP VAN
ff 100,-BOODSCHAPPEN
ONTVANGT U EEN

BIJ AANKOOP VAN
f 75,- BOODSCHAPPEN
ONTVANGT U EEN

BUSSINK DEVEN1

KRUI OKOI K

LUXE DOOSBARONII

HEERLIJKE GROTE

WINKELWAARDE 2,60
OF TOEGANGSBEWIJS VOOR DE
KINDERVOORSTELLING
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SLAGTAART

GEWICHT 400 GRAM
WINKELWAARDE 5,50

± 16 PUNTEN
WINKELWAARDE 9,50

ook voor uw borrel

ook uw adres
voor uw krat Bier!

ook voor een heerlijk
stukje vlees uit onze eigen
ambachtelijke slagerij!
DRIE DAGEN LANG
DO.-VRIJ.-ZAT.

GROLSCH

SCHOUDER-

BIER

KARBONADE

KRAT A 24 PIJPJES
MINIMUMPRIJS.

10,86

+ GRATIS BIERGLAS

HEINEKEN

BIER

GEEN 13,95
OF 12,95 MAAR.

11,95

CHATEAU
DU BOUSQUET
„EEN HEERLIJKE RODE BORDEAUX" 1977

FEES7PRIJS PER FLES
KRAT A 24 PIJPJES

MINIMUMPRIJS .

11,00

+ GRATIS BIERGLAS

6,95

HEEL KILO
(2 POND)
MAX. 2 KILO P. KLANT

GOUDGE

BANANEN

DOOS A 12 FLESSEN
1e SOORT „DOLE"

1 KILO

EN NOG EEN HELE PAGINA MET FEESTPRIJZEN
. . .NEEM WAT IN VOORRAAD

JONKER FRIS

SINAS

APPELMOES

IPPOEDER

HliRSCHI

„EEN LITER LANG LEKKER"

LITERBLIK
VAN89VOOR

1 LITERFLES
VAN 79 VOOR
HELE KRAT
A 12 FLESSEN

NU VOOR TRAY
A 12 BLIK
SLECHTS.

BOVENDIEN BIJ AANKOOP
5 TERUG OP BANK OF GIRO

KWALITEIT

V.S. OOK VOOR UW
MERKARTIKE EN

CROX

RIEDEL

PERZKEN

APPEL
SIENTJE

HALVARINI

KUIP A 500 GR.
GEEN 98 OF 89

GEEN 3,08 OF 2,29

MAAR FEESTPRIJS

VAN ONZE
SLAGER

VAN ONZE
GROENTEMAN

VAN ONZE
BAKKER

PRACHT BOS

SPINCHRYSANTEN
PATAT FR 11 ES

BESSEN
JENEVER

CROTON

PAK 10x10 STUKS

LITERFLES VAN 12,45 VOOR .

3EZE WEEK 1 LITERFLES

250 GR. NU SLECHTS ..

VAN
2,25
VOOR.

ZEVEN KRUIDEN o 75
DROGISTENDROP

PRACHT

VAN 6,95 VOOR . .

TEMPO
ZAKDOEKJES
SCHWARZKOPF

KAAPS
3
m nC
STUKS
VIOOLTJES
4 HO
DIV. TINTEN VAN 6,75 VOOR

VAN ONZE
MELKMAN

JONGE
ENEVER

KOTEX

DAMES
VERBAND

najaars mode '79
Mooie japon, in gedessineerde stof. Het opstaande kraagje en de A-symmetrische sluiting
met bolknoopjes zijn met een satijnen bies
afgezet. Eveneens fraaie details zijn de schouderaccenten en de brede
^«^ ceintuur.

David l Alford Groep

9

1 Is nu maar de vraag
wat U vraagt

De padvinderij begint weer op 1 september a.s.
Welpen: 14.30 uur; Verkenners: 1400 uur. Terrein:
Hilverinkweg.
Tevens Welpenleiding gevraagd. Inlichtingen
T. Houwen, telefoon 05753-1894

bij

Vast geen overjarige schoenmode !
Wel een bijdetijdse kollektie natuurlijk.
En dan zit 't weer goed met mode voor
uw voet bij Wullink.

Dames zelf mode maaksters
we hebben al een leuke sortering
van de nieuwe collectie binnen.
CONFECTIE EN MODE

i
ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN TEL 05752-1971

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Te koop: 2 CV-radialoren
2200 x 650 z.g.a.n. G. Nijenhuis, Hummeloseweg 8, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1445

Maakt u het zich gemakkelijk !
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL

nieuwe
sleutel?

dat u al lang zocht
Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp

desnoods
binnen één dag

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL

H. Barendsen

ƒ 179,-

op enkele toonkamermodellen

uw eigen
naambord?

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

óók een kant-en-klaarservice van

iHELMINK

VORDEN Z'JTPHENSEWEG TEL05752 1514

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Industrieweg 2,
Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

VORDEN
Tel. 05752-1216

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.

Alle zaken voor alle mensen
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Sv. Ratti: plannen uitbreiding kantine
Drukbezochte jaarvergadering
De Sportvereniging Ratti heeft een voctbaljaar achter zich waarin op sportief en
bestuurlijk niveau veel werk is verzet om de leden de voetbalsport te laten
beoefenen. De resultaten in de competitie waren goed, vreugde heerste er om het
behaalde kampioenschap vna het eerste van de zaeterdag-afdeling en van de
pupillen. Doordat Ratti in de nieuwe competitie met dertien elftallen gaat spelen
/ijii er vooral de laatste maanden nieuwe leden bijgekomen, dit bedraagt nu 250.
Op de in zaal Schoenaker gehouden algemene ledenvergadering, die zeer druk
bezocht werd, sprak voorzitter de heer Ant. Heuvelink /i.jn vreugde uit over deze
belangstelling. Hij memoreerde de resultaten uit de competitie en had met name
voor Ratti l af d. zaterdag en de pupillen waarderende woorden. Het eerste van de
zondag-afdeling kon zich gelukkig net handhaven.
Exploitatie
Penningmeester de heer Th. Polman
bracht een uitgebreid verslag over de
stand van zaken betreffende de financiën. Er bleek over het afgelopen boekjaar, lopende van 30 juni '78 tot l juli '79
een nadelig saldo van ƒ 4600.-. Een en
ander door de grote investeringen zoals
afrasteringen rondom de velden, centrale verwarming en kleedlokalen en kantine. Toch zijn er lichtpunten en men
hoopt het volgend seizoen weer quitte te
zijn. De begroting voor het komende
jaar werd eveneens behandeld en door
de leden goedgekeurd. De kascommissie
bracht schriftelijk een goedkeurend rapport uit.

zondagteams kon Ratti l zich nog net
handhaven en haalde 13 punten uit 20
wedstrijden, waardoor het tweede klasserschap veilig was. Het 2e werd eveneens tweede met 30 uit 19 en Ratti 3
eindigde als laatste met 6 uit 18. Bij de
dames wist het eerste 11 punten te
vergaren uit 17 wedstrijden en Ratti 2
3 punten uit 17. Het A-elftal van de
jeugd werd 7e met 9 punten uit 16
wedstrijden. De B-jeugd eveneens 7e
met 15 uit 19 en Ratti C werd zesde met
13 uit 16 wedstrijden. De pupillen
namen deel aan de onderlinge competiite Lochem en omstreken en werden
kampioen. De veteranen namen aan
verschillende toernooien deel en hielden
hun spieren soepel.

Besloten werd om de jaarlijkse contributie over de gehele linie te verhogen
met 10%. De bedragen worden hierdoor, voor seniorleden ƒ 110,-, voor
dames ƒ 55,-, voor A-jeugd ƒ 45,-, voor
C-jeugd ƒ 30,- voor veteranen ƒ 55,- en
pupillen ƒ 25,- per jaar.

Jaarverslag.
Secretaris A. Overbeek bracht als vanouds een keurig en uitgebreid jaarverslag. Hij was verheugd over de goede
staat van de twee speelvelden en het
trainingsveld. e vorig jaar in de kleedruimten en kantine aangebrachte verUitbreiding kantine.
warming en warmwatervoorziening
Er zijn plannen in voorbereiding om de bleek uitstekend te voldoen. De door de
bestaande kantineruimte te vergroten, afdeling zaterdag, dames en veteranen
men wil dit trachten te realiseren door georganiseerde toernooien verliepen
op het reeds bestaande kleedlokaal een voortreffelijk. De jeugdcommissie orgaverdieping te bouwen, die dan als niseerde een goed verlopen schooltoerrecreatieruimte dienst kan doen. De nooi, de jeugd nam ook deel aan de
huidige kantine kan dan gebruikt wor- avondvierdaagse. De heer D. Reekers
den voor jeugddoeleinden, vergaderin- trainde de zaterdagteams met succes,
gen enz. De plannen, tekening, begro- in plaats van de plotseling overleden .
ting enz. zijn al besproken, terwijl zondagtrainer de heer Leussink kon de
eveneens een commissie is gevormd die heer Dekker deze plaats innemen, saeen en ander nader moet uitwerken. men met R. Heuvelink, leiders en aanMen wil proberen om via de verkoop van voerders van de elftallen. Mej. G.
loten deze nieuwbouw te bekostigen.
Gosselink, de heren G. Kiers en H.
Dostal behardigden de belangen van de
Nieuwe seizoen.
damesafdeling, A. Geurts zorgde voor
Ratti zal in het nieuwe seizoen met de jeugd.
dertien elftallen uitkomen te weten drie
zaterdagelftallen, vier zondagteams, De heer N. Lichtenberg beheerde de
twee damesteams, een A-juniorenelftal, kantine, terwijl de familie Bleumink het
een BI en een B2 team en een pupillen- afgelopen seizoen het beheer voerde over
elftal. De trainingen worden verzorgd de velden, kleedgelegenheid en materiadoor de heer D. Reekers uit Barchem len. H. Heuvelink verzorgde toto- en
voor de zaterdag-afdeling, de heer Kerk- lotto. De nieuwe redactie van het clubdijk uit Neede voor de zondagteams, de blad werkte met enthousiasme, hetgeen
heer H. Dostal voor de dames. De jeugd- een stimulans voor de vereniging is. De
leden worden door de eigen leiders evenementencommissie blijkt goed aan
getraind. De trainingsavonden zijn als te slaan gezien de opkomst op de
volgt: dinsdag zondag- en zaterdag- avonden. De secretaris concludeerde tot
selecties, woensdag jeugd en dames, slot dat Ratti met behulp van velen,
donderdag zaterdag- en zondagselecties, gelegenheid geeft om te voetballen. Op
vrijdag overige elftallen. Voor de zater- veel terrein kan nog hulp geboden
dag-, zondag- en dameselftallen bestaat worden, vooral door leiders en kantineeen tekort aan leiders. De voorzitter medewerkers. "Wij doen een dringend
deed een beroep op de niet-spelende beroep op hen en wensen u allen een
leden om zich hiervoor op te willen succesvol seizoen toe".
geven. Na vele jaren verdienstelijk werk
zal de heer H. Heuvelink zich niet meer Bestuursverkiezing.
beschikbaar stellen voor de toto-lotto- Bij de bestuursverkiezing werden de
werkzaamheden. Men zal proberen hier- herkiesbare leden: A. Heuvelink (voorz.)
in te voorzien. Aan de heer Heuvlink A. Overbeek (secr.), J. Harmsen en R.
werd hartelijk dank gezegd.
Heuvelink bij acclamatie herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren mej.
Resultaten.
G. Gosselink en de heer A. Geurds.
In het afgelopen seizoen nam de afdeling Hiervoor in de plaats werden gekozen
zaterdag met vier elftallen deel aan de mej. M. Gotink en J. Geerken (resp.
competitie, door verlies van spelers en dames en af d. jeugd), de voorzitter
blessures moest men het vierde team uit dankte de scheidende bestuursleden
de strijd nemen. Het eerste werd over- voor hun vele werk en inzet en hoopte bij
tuigend kampioen van de derde klasse de nieuwgekozenen eenzelfde enthoumet 35 punten uit 19. Verheugend was siasme te mogen ontmoeten. Hij dankte
het bericht dat men alsnog zou promo- ook alle commissies en de leden voor
veren naar de tweede klasse. Ratti 2 hun medewerking en hoopte op een
eindigde uitstekend als 2e met 26 uit 18, vruchtbare samenwerking in het nieuwe
de promotie werd op een haar na gemist. seizoen. Hij wenste de vereniging alle
Ratti 3 werd 8e met 13 uit 18. Van de goeds toe.
Ratti de organisatie op zich had genomen. Na de koffie ging het richting
Vorden waar de heer G. Remmers
namens de V.V. V. plaats nam voor in de
bus, en de gasten rond leidde langs de 8
kastelen van Vorden. Dat deze rondrit
uitermate goed in de smaak viel, bleek
wel uit de vele reacties, 's Middags
arriveerde het gezelschap op de Kranenburg waar gevoetbald werd. V.v. Leiden
uitkomende 2e kl. L. V. B. mocht het
uitmaken tegen Sv. Ratti 3 3e kl.
G.V.B. Er werd van beide zijden uitSv. Ratti - v.v. Leiden.
stekend en sportief gevoetbald. Ver in de
Als gast mocht Sv. Ratti zaterdag jl. v.v. tweede helft moest Sv. Ratti toch door
Leiden ontvangen. Dit gebeurde zater- de knieën gaan en zo werd deze weddagmorgen op de grens Warnsveld - strijd met 1-0 verloren.
Vorden bij café de Boggelaar. Hier
werden de gasten onder het genot van Na de wedstrijd werd er geruime tijd
een kop koffie toegesproken door W. nagepraat over de wedstrijd. Nadat een
Sloetjes die als afgevaardigde van Sv. bestuurslid van v.v. Leiden Sv. Ratti

t

PORTRIEUm

Voetbal

hartelijk bedankte voor de gastvrijheid
en de prachtige tocht die zij hadden
gemaakt, werd er van v.v. Leiden
gevraagd of de gehele zaterdag van sv.
Ratti volgend jaar een tegenbezoek wou
brengen, deze uitnodiging werd met
dank aangenomen. Om 17.30 uur vertrok het gezelschap weer naar Leiden.
Het was weer een geslaagde dag.

Tennis
Niet minder dan 112 wedstrijden moesten het afgelopen weekend worden gespeeld bij de strijd om het tenniskampioenschap van Vorden. Een plotselinge onweersbui leek eerst het schema
danig in de war te sturen, doch gelukkig
voor de organisatoren was het een dag
later weer goed zodat aanstaande, weekend de nieuwe kampioenen te verwachten zijn. In bijna alle categorieën uilen
ook dit jaar weer bekende Vordense
namen in de strijd om de hoogste eer
voorkomen, ofschoon verschillende
nieuwelingen flink tegenspel boden.

Programma Sv. Ratti
Afd. zaterdag Sv. Ratti l - Dinxperlo 1;
Sv. Ratti 2 - Sp. Eefde 2; sp. Eefde 4 Sv. Ratti 3.
Afd. jeugd: Baakse Boys Al - Sv. Ratti
A l ; Hercules BI - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti
B2 - Oeken BI.
Afd. zondag: W . W . V . l - Sv. Ratti 1;
Sv. Ratti 2 - De Hoven 8; Erica 7 - Sv.
Ratti 3; Sv. Ratti 4 - Be Quick 7.
Afd. dames: Sv. Rattie l - Klarenbeek 1;
Oeken l - Sv. Ratti 2.

Dammen
N ordense damclub beschikt dit seizoen
over sterk team.
Alvorens vrijdagavond de onderlinge
competitie van de Vordense damclub
DCV een aanvang nam, werd er allereerst een ledenvergadering gehouden.
Dit in verband met wensen van enkele
leden om de onderlinge kompetitie in
twee groepen te splitsten. Aangezien
hier ruim 30 spelers aan meedoen is één
groep niet wenselijk en mede doordat
het eerste tiental dit jaar erg sterk voor
de dag komt met drie sterke spelers
Tjeerd Harmsma, Gerrit Wassink en
Chris v.d. Schaaf is besloten de eerste
tien spelers in één groep te plaatsen.
Deze spelers zijn: G. Dimmendaal, H.
Graaskamp, H. Grotenhuis ten Harkel,
T. Harmsma, J. Krajenbrink, J. Masselink. H. Ruesink, C. v.d. Schaaf, G.
Wassink en W. Weseelink.

ons bedrijf vanuit Rustenburg naar vele
landen in en buiten Europa wordt uitgevoerd. Met Lenselink was ik ook in
[ Buiten verantwoording van de redaktie] Botswana en wel op de begraafplaats
Onlangs was bij mij op uitnodiging dhr. van Gaborone de hoofdstad welke kleiJ. Lenselink wel bekend grafdelver van ner is als b.v. Zutphen.
Vorden. Tijdens zijn bezoek heb ik hem
heel wat van Transvaal laten zien en hoe
M. Hesselink,
graniet uit de bergen wordt gehaald en
Rustenburg,
uiteindeling als klaar produkt hier bij
South Africa

Ingezonden

Jubileumactiviteiten
v.v. "Vorden"

Vier generaties

Groep 2 bestaat uit: G. ter Beest, B. H.
Breuker, G. Brummelman, R. Bruinsma, H. Esselink, A. Graaskamp, B.
Hiddink, H. Hoenink, G. Hulshof, H.
KI. Kranenbarg, J. Lamers, J. Lankhaar, B. Nijenhuis, B. Rossel, W.
Sloetjes, H. Wansink, A. Wassink, B.
Wentink plus nog enkele jeugdspelers.
Na afloop van de ver^tering werden de
volgende partijen gespard: Rossel-Breukink 0-2, Wansink - Hoenink 0-2,
Lankhaar - Wentink 2-0, A. Wassink Hulshof 2-0. Jeugd groep A: W. Rietman - N. de Klerk 0-^^ Brummelman
- E. Bruinsma 0-2, J^Rjk - R. Brummelman 0-2, H. Dijk - A. Plijter 0-2.
Groep B: J. v.d. Kamer - D. Hoekman
2-0, B. de Jonge - J. Slutter 0-2, E. te
Velthuis - H. v.d. Kamer 2-0, G.
Brinkman - J. Eggink 2-0, J. Slutter - G.
Brinkman 2-0. Groep C: R. Bulten M.Boerkamp 2-0.

Zwemvierdaagse
De afgelopen week organiseerde de
Vordense zwem- en poloclub voor de
vijfde keer in successie de avondzwemvierdaagse. De af te leggen afstand
bedroeg per avond resp. 500 of 250
meter. De belangstelling voor dit zwemevenement was goed. Ruim 400 personen konden vrijdagavond een herinneringsmedaille in ontvangst nemen.

Bij de heren zijn tot de kwart of halve
finales doorgedrongen: groep A: r. van
Beem, H. Braz, H. Dekker, J. Kluft, H.
van Lochem, J. Oostenenk, D. Wijers, J.
Honing/R, van Wijk dubbel. Groep B:
B. ter Beek, P. Bielawski, E. Brandenbarg/G. Wolbers dubbel, H. Chevalking/K. Ubink dubbel. Dames groep A:
T. Hompe, A. Honig, G. Ubink, J. van
Wijk, J. de Gruyter, H. Coppiens/H.
Wempe dubbel. Groep B: T. Brandenbarg, F. Oostenenk, A. Venhuis, J.
Wullink. De wedstrijden zullen de gehele zaterdag en zondag in beslag nemen.
Direkt na afloop vindt de prijsuitreiking
plaats.

Piet Roosendaal (79) Vorden, Jan Roosendaal (53) Vorden, Pieter Roosendaal
(27) Purmerend, Martijn Roosendaal (4) Purmerend. Piet woont aan de Hoetinkho/14.

De voetbalvereniging "Vorden" heeft tot
dusver bij de aktiviteiten in het "buitengebeuren" de wind danig in de zeilen
gehad. Werd in het kader van het
50-jarig bestaan onder bijzonder fraai
zomerweer tegen F. C. Twente gespeeld,
zaterdag viel men wat het weer betreft
opnieuw in de prijzen. Zaterdagmorgen
was het een gekrioel van pupillen op de
velden. Deze morgen speelden de Vordense pupillen tegen tien elftallen van de
v.v. Pax uit Hengelo. Er werd door de
jongens enthousiast gespeeld. Na afloop
kreeg elk spelertje een vaantje aangeboden. De uitslag van de wedstrijden
waren: Vorden Dl - Pax Dl 2-1; Vorden
D2 - Pax D2 1-3; Vorden D3 - Pax D3
0-4; Vorden D4 - Pax D4 1-0; Vorden El
- Pax El 0-4; Vorden E2 - Pax E2 2-0;
Vorden E3 - Pax E3 0-3; Vorden E4 Pax D5 1-6; Vorden Fl Pax Fl 1-1;
Vorden F2 - Pax F2 3-1.
Zaterdagmiddag was er voor alle juniorenelftallen een sportmiddag georganiseerd dat bestond uit hardlopen, hoogspringen verspringen, baldribbelen etc.
Hoogtepunt was het nemen van penalty's. De juniorencommissie had voor
deze gelegenheid Nico van Zoghei bereid
gevonden tussen de palen plaats te
nemen. En dat leek de Vordense voetbaljeugd natuurlijk wel wat. Soms wel
wat witjes om de neus werd Nico danig
onder vuur genomen. Het was voor hem
echt geen pleziertje want zo nu en dan
vlogen de ballen hem om de oren.
Vanzelfsprekend viel er van zijn kant
ook van doelmanvakmanschap te genieten. Zaterdagavond bracht de jubileumcommissie met een viertal juniorelftallen (die elftallen waarvoor geen
toernooi kon worden georganiseerd) een
bezoek aan de voetbalwedstrijd Go
Ahead Eagles - Sparta.

Sensationele Tapijtverkoop
Als najaarsaanbieding bieden wij
u enkele merktapijten aan
tegen scherp verlaagde prijzen

Zuiver Wollen Tapijt
400 br. van f 229,- nu voor.

Zuiver Wollen Tapijt
400 br. van f 269,- nu voor

198,229,-

p.m.

p.m.

Slaapkamertapijt
p.m.

400 br. 3 kleuren nu voor

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

*
*
*
*

Alle tapijten 5 jaar slijtgarantie
Gratis en vakkundig gelegd
Opslag latere levering mogelijk
Uit voorraad leverbaar

administraties
verzekeringen

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maar!
Hobbyisten en doe-het-zelvers:
goed gereedschap is het begin van elke geslaagde klus!
Prijzen geldig van 30/8 t/m 15/9

FISCHER KLUSJESBOX
Bijzonder praktische klusjesbox om
bij elk karwei in en rond het huis
alle gereedschappen bij de hand te
hebben.Afmetingen: lengte42cm,
breedte25 cm, hoogte21 cm.
Uitgevoerd met handige metalen
draagbeugel. Normale pr\\s££5
Welkoop
Knalprijs

'

:

•-

^i-;:ï!;. jj

DUIMSTOK
Timmermansduimstok lengte 1 meter.
Uitgevoerd in solide, wit glasfiber met haarscherpe zwarte opdruk.
Welkoop
Aktieprijs

4«5

IDi
dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463
• verzekeringen

BRIEVENBUSPLAAT
Postseal de Luxe brievenbusplaat in een
funktionele vormgeving voor montage aan de
binnenzijdcvan dedeur achterdebrievenbus.
K leur b ruin, compleet met af d ichtklep.
Normale prijsJA^S
Welkoop Aktieprijs
ROLMAAT
FISCO rolmaat,
type Univision.
Bandlengte 2 meter,
breedte 16 mm. Tot op de
millimeter
precies en
voorzien
van handig
afleesvensterom ook
inwendige maten direkt te kunnen aflezen.
Normale prijsjïr25
Welkoop
Aktieprijs

• boekhoudingen
• automatische gegevens
verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

METAALZAAGBOOGJE SANDVIK
Onmisbaarvoorelke hobbyist... Type Junior,
uitgevoerd met houten handvat. Geschikt voor
zaagblaadjes van 6". Normale prijs^rOS
Welkoop
Aktieprijs

450

welkoop

alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zel ver
HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ROOTS Schoenen
maten 31 t/m 41 nu al vanaf. .ƒ 57,90

Weekend Reklame

Gebak met
I^incemeat

bij-

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Hoge 20 - Vorden

Engelse specialiteit

MODECENTRUM

Banketbakkerij
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

J. WIB^ART
Telefoon 1750

Specialiteit Zwanehalzen

RadL of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
Tel. 05750-13813

ê RUURLO
f AA
m

's
's maandags gesloten - 's woensdags de ^
gehele dag open - vrijdags koopavond. |

Vrijdag- en zaterdagreklame

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Runderworst

10 verschillende soorten

gemaakt volgens eigen
recept door:
J/\IV

IV l m U

Care-Restaurant

l

't Wapen
van 't Medler

DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32 7251 BC Vorden, telefoon 05752-1470

Engels voor volwassenen
Kleine lesgroepjes.
Verschillende niveau's.
Het Institute of English
Studies start medio september 1979 met mondelinge
lessen.
Inlichtingen, -vrijblijvend-,
De Schelf 27, 3902 RA Veenendaal,
Telefoon 08385-16000.

Vordense Marktloten

A.s. vrijdag na 18.00 uur

Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

GESLOTEN

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder

en zaterdag 1 sept
de gehele dag

Makelaars- en Assurrantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Vanaf 3 september verkoop
in noodgebouw ernaast.

Met ingang van 1 september starten wij
weer met een kursus

textiel en mede

orgel en piano
De lessen worden in groepsverband gegeven.
Na overleg is ook privé-les mogelijk.

voor wederverkopers verkrijgbaar bij:
H. J. Koning,
Wilhelminalaan 18-Vorden

MUZIEKSCHOOL

Hans Scheerder
Sarinkdijk 1, Varssel/Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-7328

l

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VA

Op maandag 8 oktober begint
de knip- en naaikursus. Opgave vóór l oktober.

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog passen.
Laat die voetjes
even nameten!

Gerrie Sneldcr, v. d. Heydenstraat 23, Baak, tel. 05754-554
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Te koop: eikenhouten vaten
ƒ 57,—210 liter inhoud.
Het Gulik 12, tel. 05752-2230

t|Kwaliteits bewuste mensen kopen hun
l! brood bij de Warme Bakker, waarom?

S

.
r 7=TI
IM
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Het is veel gezonder,
lekkerder en natuurlijk verser!
Probeert U het maar eens uit **

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

Wij zijn woensdagmiddag
ook open !!

Te koop: spinazie op bestelling. H. Weenk, Schuttestraat 12, Vorden Telefoon 05752-6659

De mooiste tijd om dan met
uw kinderen binnen te lopen
bij:

Warme Bakker Oplaat

bovenstebeste
Bunnies

Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373

pakf het VOOr U

Schoenen
l edctwarcn

Te koop: Puch Maxi nostalgie
1978. Judo pak leeftijd + 16
jaar 5/180. 2 paar voetbalschoenen maat 3 en 4. l Haardroogkap. Wildenborchseweg
34, Tel. 05735-1352

ÏVÖKKINK
sportief en toch elegant
is deze ]urk van velours
met geaccentueerde
schouders en taille
Verkrijgbaar in alle
modekleuren,
t/m 46

Te koop: mooie Duitse
Herder met stamboom, ingeënt en ontwormd,7 maand
oud. G. stokkink, de Boonk
33, Vorden. Tel. 2684

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Aangeboden: stalling voor
tourcaravans. Geerligs, Jongemansteeg 6, tel. 05735-2010

Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan4, Vorden
Tel. 05752-2675
U kunt ons tijdelijk
bereiken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

GONDELVAART
BREDEVOORT
Vrijdag 31 augustus:
Muziekvereniging Excelsior
uit Bredevoort
Bürgerlander Kapel uit Groenlo

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

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Een vet zwijn en een gierigaard, worden eerst na hun
dood wat waard.
Maar door vette zwijnenmest
Voor noppes afgehaald
Groeit alles opperbest.
Henk Graaskamp
Ruurloseweg

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

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

Zaterdag 8 september:
Muziekvereniging Excelsior
uit Bredevoort
Bürgerlander Kapel uit Groenlo
Aanvang elke avond om 20.15 uur

Elke avond vuurwerk

Maandag 2 september begint
weer de verkoop van

Mevr. STOFFELS

HUVO

B.V.

Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12. 30 uur.

DAN

•ff) BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden zowel nieuw als (£lerhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, 0ëter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

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

Dit springt de week uit !
Bloemen
horen
erbij ! !

Heren schipperstruien
in diverse mode kleuren
normaal 27,95
nu

Uw zaak:
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Te koop: Daf 46, geel, 1974
W. Martinus, Almenseweg 28
Tel. 05752-1648

„Stend er kasten "
een goede bolknak
50 stuks ........ f 17,SIGARENMAGAZIJN

Gevraagd huishoudelijke hulp
voor 2 morgens in de week
Mevr. Siebelink, de Hanekamp 14, Vorden

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Te koop: z.g.o.h. Puch M. 50
bj. '76 prijs nader overeen te
komen. J. Janssen, Het Wiemelink 18, Vorden, tel. 2275

Dikke

Drogisterij

De Olde Meulle
Mannen, onze mode is veranderd. Er zijn
nu talloze kombinatie-mogelijkheden
van kolberts, pantalons, pullovers en
shirts. In verschillende stof-types. Geraffineerd in kleur en dessin.
Kom ook naar mijn Fortex speciaalzaak.
Dan ontdekt u ook een aparte modewereld voor mannen-van-nü.

. als u de keus heeft
MODEHUIS

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

-•HM
- moffelen
- Ook van houten balken

Telefoon 05753-1493

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

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

Wij maken van oud
weer nieuw

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

„De Olde Meulle"

Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Te koop: 4 pits gasstel (aardgas) J. Korenblik, Ruurloseweg 36, Vorden. Tel 2706

WOLSINK

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

Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Vlees in de diepvries!
Jan Krijt de echte slager geeft
u graag ad vies!
Dorpsstraat 32
Tel. 1470

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

ZIEKENVERVOER

Eigen merk sigaren

STAATSLOTEN

Te koop: zeer mak rijpaard
enorme gangen. G. H. A. ter
Bogt, Hackfortselaan 2, Vorden, tel. 1717

Tompouzen en
Appeltaartpunten

Te koop: 1200 liter tank op
onderstuk met plm. 5 meter
leiding. En Colejnan kachel
(vergasser).
Meijest, Het Hoge 57, tel. 1714
Stomerij voor Vorden e.o.

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

LITORAMA

Weekend Reklame

Renanuk

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

GLADIOLEN i grote bos 395
KAAPS VIOOLTJE 190
Steeds voorradig: HYDROPLANTEN

Mooie collectie:
volop:

zijde bloemen en
zijde arrangementen
Hollandse Droogbloemen

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL Ü5752 1514

ADVERTEREN . . .

DOET VERKOPEN

Bloemenspeciaalzaak

Leer dansen bij
Dansschool

J. J. Dijkerman

Th. A. Houtman

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het adres voor uw bruidsboeket

M. van Dulkenstraat 7 Groenlo

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
Fruit verkoop
vanaf a. s. zaterdag weer volop James Grieve, verkoop van
9-12 uur -elke zaterdagHuitink, Ruurloseweg 60,
Vorden
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
VORDEN TEL (05752) 1381

Weekendaanbieding

Dorpsstraat 9 -Tel. 1301

Gelders tarwebrood
met kiem en al

Aanvang danslessen voor jongeren

De Gezonde Oase
in onze welvaart
Vers bij uw ECHTE BAKKER

VAN

VORDEN

ASSELT

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Dorpscentrum om 18.30 uur (inschrijving hiervoor alleen nog Heren mogelijk)
Om 8.30 uur inschrijving voor Zilver
(Balroom)
Om 9.30 tot 10.30 uur inschrijving voor
verloofden- gehuwden en paren (lessen
op maandag of donderdag; inschrijfgeld
f 5, -p. p. -doe het nu-

Kankcrbcstrijding.
Je kunt en mag
ermct
omheen
^^^-^
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De kankerbestrijding besteedt
geld aan voorlichting, voorzorg,
onderzoek en begeleiding.
En daarvoor komen wij nog altijd
geld tekort. De kosten stijgen.
Uw gulden wordt jaarlijks minder
waard Geef daarom dit jaar, als het
kan, iets meer.
*
Duizenden kollektanten gaan
weer op pad voor qjy grote kollekte
van de kankerbestnjding.
Sportieve meehelpers. Bewogen
meedenkers, die hopen dat er meer
mensenlevens gered zullen worden.
Dat wilt u toch ook?
Kankerbestrijding, je kunt en
mag er niet omheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de

kankerbestrijding

Steun de kollekte
Steun de kollekte die binnenkort wordt gehouden
of wordt lid door eenjaarlijkse bijdrage van
minimaal f 5,- op giro 26000, tav. K.W.F. Amsterdam,

onder vermelding van "lidmaatschap".
Inlichtingen: Centraal Bureau KWF, Koninginneweg 28,
1075 CZ Amsterdam. Telefoon 020-726000.

Mocht u als adverteerder ook als sponsor willen optreden, neem dan contact met ons op.

