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Geen hogere subsidie voor Stichting
Jeugdwerk Vorden/Kranenburg
Het college van B en W heeft gereageerd op het advies van de commissie bezwaar- en be-
roepschriften van de gemeenteraad met betrekking tot het beroepschrift van de Stichting
Jeugdwerk Vorden/Kranenburg.
Het college stelt zich op het standpunt dat een hogere subsidie ongewenst is. Extra subsi-
die was bedoeld als afbouw en niet om vooruit te lopen op een nieuwe subsidieverorde-
ning waarvan de uitkomst voor de Stichting lang niet zeker is. In het algemeen wordt
opgemerkt dat bij subsidieverlening de waardering van de aanvrager niet in het geding is.
Alleen wethouder W.A.J. Lichtenberg deelt het advies van de commissie om het Jeugd-
werk 750 gulden toe te kennen.
B en W vinden 267,80 gulden genoeg omdat anders andere verenigingen zich tekort ge-
daan voelen. De raad heeft op 29 september het laatste woord.

College van B en W vinden samenvoeging
van Vorden en Ruurlo onwaarschijnlijk
De gemeente Vorden wil over het herindelingsvoorstel Zutphen-Warnsveld-Vorden
geen nadere mening naar G.S. door spelen, die een nieuw gezichtspunt op zou leveren.
Dat schrijven B en Win hun voorstel aan de raad. Zelf hierlden G.S. zich in de laatste no-
ta met betrekking tot een eventuele samenvoeging van Ruurlo met Borculo of Vorden op
de vlakte.

Nieuwe wethouder
In deze raadsvergadering zal tevens een
nieuwe wethouder worden gekozen, aange-
zien de heer Lichtenberg in juni heeft aange-
kondigd in september te zullen aftreden. De
raad zal worden voorgesteld om f5162,20
beschikbaar te stellen als Vordense bijdrage
in de aankoop van de Medlerschool door het
recreatieschap "De Graafschap". De school
is nu nog eigendom van de gemeente Vor-
den. Voor l oktober zal het schap met de ge-
meente in kontakt treden over de eventuele
aankoop van de school en woning. Van het
Ministerie van Volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening is een bericht bij het gemeen-
tebestuur binnen gekomen dat voor het iso-
leren van 110 woningen door de woning-

bouwvereniging Thuis Best gerekend kan
worden op een subsidiebedrag van f
158.900.

Wijlen jonkvrouwe J.A.P.C. Baronesse van
Westerholt van Hackfort heeft de gemeente
bij legaat vier duizend gulden overgemaakt.
De raad wordt op 29 september voorgesteld
dit bedrag te aanvaarden.

Koningin Wilhelminafonds
De collecte heeft f 8068,24 opgebracht. In
1980 bracht de collecte f6979,79 op.
Hartelijk dank voor Uw mede werking en
uw financiële bijdrage. Bestuur K.W.F. afd.
Vorden.

Ook over de andere in de nota genoemde ge-
meenten wil Vorden geen oordeel uitspre-
ken omdat men vindt dat dat een zaak is van
de direkt betrokken gemeenten. Om die re-
den ook is er nog geen inspraakprocedure
voor de bevolking georganiseerd, al kan
men altijd op 22 september inspreken tij-
dens de commissievergadering.
Zodra GS mensen dat Ruurlo met Vorden
samengevoegd moet worden, zal daarover
de mening van de Vordense bevolking ge-
vraagd worden. Vorden stemt overigens in
met het standpunt van de provincie dat er
eerst duidelijkheid moet komen over taken
en bevoegdheden van provincies en ge-
meenten alvorens over grenswijzigingen ge-
sproken kan worden. Vorden wil namelijk
niet afhaken van het Gewest Midden IJssel.

BESLUITEN COLLEGE VAN B EN W
OPENBAAR
De besluitenlijst van het college van B en W
zal voortaan open baar worden gemaakt. De
inwoners van Vorden kunnen deze beslui-
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Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:
1. Controle ingevolge de Hinderwet op Pro-
paan- c.q. Butaangasinstallaties.
2. Publikaties ingevolge de Wet Arob
3. Verleende collectevergunningen.
4. Vergaderingen raadscommissies.
5. Openbaarheid van bestuur.

Controle ingevolge de Hinderwet op Pro-
paan- c.q. Butaangasinstallaties.
De Rijkspolitie is, in samenwerking met de
gemeente, van plan een intensieve controle
op de propaan- c.q. butaangasinstallaties uit
te gaan oefenen. Zoals bekend mag worden
geacht is voor deze installaties een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet vereist. Tij-
dens de controle wordt gekeken of de tanks
aan de voorwaarde voldoen welke destijds
bij de Hinderwetvergunning gesteld zijn.
Tevens zal er naar gekeken worden of er ook
tanks geplaatst zijn waarvoor geen vergun-
ning ingevole de Hinderwet verleend is. Is
dit niet het geval dan zal er voor de betreffen-
de tank alsnog een vergunning aangevraagd
dienen te worden.

Indien u omtrent het bovenstaande nadere
inlichtingen wenst dan kunt u zich wenden
tot de secretaris, afdeling Algemene Zaken
c.a., tel. 2323 tst. 19, of tot de Rijkspolitie
groep Vorden, tel. 1230.

Publikaties ingevolge de Wet Arob.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met
afdeling I ter secretarie. Belangrijk is even-
wel dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Bouwman, Zomervreugd-
weg 7 te Vorden, voor het bouwen van een
loods en het herbouwen van zijn woning
aldaar.
2. Aan de heer R. Ottens, Almenseweg 60 te
Vorden, voor het bouwen van een woonhuis
op het perceel Zutphenseweg 77 te Vorden.
3. Aan de N.V. P.G.E.M. Utrechtsestraat 85
te Arnhem, voor het bouwen van een trans-
formatorruimte aan de Onsteinseweg te
Vorden.

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode van 21 september tot en met 26
september een collectevergunning afgege-
ven aan het Prinses Beatrix fonds.

Vergaderingen raadscommissies.
De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op dinsdag 22 september 1981 om
20.00 uur in de vergaderzaal in Kasteel Vor-

den. Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:
- beschikbaar stellen van een krediet voor de
kosten van opmaken c.q. wijzigen van be-
stemmingsplannen in 1981;
- Ie wijziging van de Kapverordening;
- aankoop perceeltje grond van B. Wunde-
rink, Ruurloseweg 85 te Vorden;
- vaststelling van de Afvalstoffenverorde-
ning;
- medewerking aan de totstandkoming van
een bezoekerscentrum door het Rekreatie-
schap "De Graafschap" in de voormalige
Medlerschool;
- verbetering van het lokaal bestuur door ge-
meentelijke herindeling in Oost-Gelder-
land.

De commissie voor Financiën c.a. vergadert
op 22 september 1981 om 19.00 uur in het
Koetshuis nabij kasteel Vorden. Aan de orde
komen onder meer de volgende punten:

- aangaan van een overeenkomst met de Wo-
ningbouwvereniging "Thuis Best" voor een
geldlening ten behoeve van het isoleren van
110 woningen;
- aanvaarden legaat van Jonkvrouwe J.A.
FC. Baronesse van Westerholt van Hackort,
overleden op 14 april 1981;
- vaststelling exploitatiekostenvergoeding
als bedoeld in artikel 75,3e lid, van de Kleu-
teronderwijswet voor het jaar 1980 ten be-
hoeve van de bijzondere kleuterscholen;
- vaststelling exploitatiekostenvergoeding
als bedoeld in artikel 103, 2e lid van de La-
ger-onderwijswet 1920, voor het jaar 1980,
ten behoeve van de bijzondere scholen voor
gewoon lager onderwijs;
- vaststelling vergoeding vakonderwijs als
bedoeld in artikel 101 bis van de lager onder-
wijswet 1920 voor het jaar 1980 ten behoeve
van bijzondere scholen voor gewoon lager
onderwijs;
- aanvraag d.d. 5 juni 1981 van de Stichting
Samenwerkingsschool Kranenburg/Vor-
den om medewerking als bedoeld in artikel
50 van de Kleuteronderwijswet voor de aan-
schaf c.q. vernieuwing van meubilair voor
de bijzonder kleuterschool te Kranenburg;
- verlenen van een extra-krediet voor het
aanbrengen van twee schappen en een was-
trog in het handenarbeidlokaal van de open-
bare lagere school.
- beschikbaar stellen van een krediet voor de
kosten van opmaken c.q. wijzigen van be-
stemmingsplannen in 1981;
- wijziging van de Verordening geldelijke
steun voor verhuis- en herinrichtingskosten
ten behoeve van bejaarden bij verhuizing;
-verweerschrift tegen het door G. te Velthuis
te Vorden, op grond van de Wet administra-
tieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
ingediend beroepschrift tegen de weigering
van een gevraagde bouwvergunning voor
het vergroten van de woning Oude Zutphen-
seweg 10;
- aankoop perceeltje grond van B. Wunde-
rink, Ruurloseweg 85, Vorden;
- beroepschrift van G. J. Rossel, mede onder-
tekend door G.A. Rossel tegen de hoogte
van de bijdrage toegekend op grond van de
Verordening Geldelijke Steun Verbetering
Particuliere Woningen;
- vaststelling afvalstoffenverordening;

De commissie voor Sport en Welzijn c.a.
vergade-^É» op 22 september aanstaande
en wel in cK>oerderij nabij het Kasteel. De-
ze vergadering begint om 19.30 uur. Aan de
orde komen onder meer de volgende pun
ten:

-beroeps|» d.d. 20 juli 1981 van de Stich-
ting Jeugcrwerk Vorden/Kranenburg tegen
het door burgemeester en wethouders bij
besluit van 25 mei 1981, nr. III-2050 toege-
kende subsidiebedrag voor 1981;
-jaarstukken 1980 van de Stichting tot huis-
vesting van bejaarden in Vorde.

Voor de openbare commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot 10 minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening van
de vergadering, bij de voorzitter of de secre-
taris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gelegenheid
te spreken wordt geboden voordat de eigen-
lijke behandeling van de agenda begint;

2. de voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als in de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat.

Openbaarheid van bestuur

Zoals bekend is uw gemeentebestuur gerui-
me tijd geleden overgegaan tot het openbaar
maken van de commissievergaderingen met
daaraan gekoppeld een zgn. "spreekrecht".
Om de openbaarheid van het plaatselijk be-
stuur verder uit te bouwen is besloten om
met ingang van woensdag, 16 september
1981, de vastgestelde, openbare besluiten-
lijst van de wekelijkse vergadering van bur-
gemeester en wethouders ter visie te leggen
ter gemeente-secretarie en in de bibliotheek.
Met andere woorden, op genoemde datum
wordt ter visie gelegd de besluitenlijst welke
betrekking heeft op de vergadering van 8
september en op 15 september is vastgesteld
en zo vervolgens.
Dit betekent nu niet dat daarmede alle be-
sluiten voor iedereen kenbaar worden. Een
uitzondering is bijvoorbeeld de besluitvor-
ming in het kader van de Algemene Bij-
standswet en andere sociale uitkeringswet-
ten en -regelingen. Als uitgangspunt worden
hierbij de in de Wet Openbaarheid van Be-
stuur opgenomen kriteria gevolgd. Met de
redacties van de in Vorden verschijnende
kranten is hierover recent van gedachten ge-
wisseld. Wellicht krijgt u van dit gesprek in
de komende dagen wel een artikel te lezen in
uw dagblad. Heeft u hieromtrent meer alge-
mene informatie nodig of wilt u naar aanlei-
ding van een bepaalde beslissing van burge-
meester en wethouders nadere bijzonderhe-
den, dan kunt u in eerste instantie contact
opnemen met de heer J. L.A. Doornbos,
chef afdeling Algemene Zaken c.a. en als zo-
danig ondermeer belast met de gemeentelij-
ke voorlichting.

tenlijst tijdens de openingsuren van het ge-
meentehuis komen inzien. Ook ligt de be-
sluitenlijst in de bibliotheek. Meer persoon-
lijke gegevens zullen evenwel niet openbaar
gemaakt worden. De regionale pers krijgt de
besluitenlijst toegestuurd. Bij eventuele vra-
gen is persvoorlichter Doornebos bereid
antwoord te geven.

JAARBEURS

Aanwinsten biblio
Volwassenen: Fallaci, I. Briefl!BR een nooit
geboren kind; Hart, M. 't. De zaterdagvlie-
gers; Havank, J. De kleine man; McBain, E.
Dame staat Schaak; Maupassant, G. De.
Ons hart; Myrer, A. De Groene Keizerin;
Shaw, I. Souvenir van een zoJ^; Spencer,
S. Onvergankelijke liefde; ^Bro, I. Een
man wordt ouder; Itten, J. Beeldend vor-
men; Baart, S. en R. Kagie, Eenoudeegezin-
nen; Met alle geweld geweldloos?; Hüsste-
ge, G. Verkenningen op en om de heide.
Jeugd: Brands, G. Een krekel voor de kei-
zer; Eykman, K. en P. van Straaten, Liefde-
werk oud papier; Griffiths, H. De laatste zo-
mer; Fabricisuus, J. Eiko van de Reigerhof;
Kunst, N. Pietje Pret gaat naar koning Belle-
fleur; Marain, E. Fliedero; Kuiper, N. Zo
kan het ook.

Gezamenlijk kerke-werk
In een tjokvolle dorpskerk werd zondag-
morgen j.l. de gezamenlijke startdienst ge-
houden voor het komende kerke-werk en
jeugdwerk van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente te Vorden.
Na de dienst was er "de oversteek" naar het
Dorpscentrum, waar velen elkaar gezellig
ontmoeten, samen koffie of een frisdrankje
dronken en waar ook het programma werd
aangeboden en kort toegelicht.
Dit programma (keurig uitgevoerd) ligt de
komende zondagen ook nog in de kerken, in
de Gereformeerde kerk en de Hervormde
kerk.

Opgave tot deelname is nog steeds mogelijk.
(Namen en adressen van de leden van de
werkgroep staan in het programmaboekje
vermeld).

U kunt zich ook opgeven bij een van de pre-
dikanten. Enkele start-data en thema's zijn
(plaats: "Het Achterhuus", achter de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg):
donderdag 22 oktober: mevr. Hanna Lam:
"Geloven met het gezin",
donderdag 26 november: ds. Paul Oskamp:
Liturgie.
donderdag 28 januari 1982: ds. Ort: De
Islam.
donderdag 25 februari 1982: ds. Schuur-
man: Oostwaarts-Oosterse religies.
Op deze start-thema-avonden kunnen meer-
dere avonden per onderwerp volgen, in na-
der overleg.
De bijbellezingen over het Marcus-evange-
lie door ds. Zijlstra worden D.V. gehouden
in "De Voorde" op de donderdagen 8 okto-
ber, 12 november, 14 januari, 11 februari en
4 maart.
Ook dag, uur en plaats van de verschillende
jeugd-klubs staan vermeld in het program-
ma-boekje. ;
En de catechisaties ook!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

In vele kerken worden a.s. zondag 20 sep-
tember de zo genaamde Vredes-dienst ge-
houden. Zo ook in Vorden en in de Kranen-
burg. In de Vordense dorpskerk hoopt dan
in de vredesdienst voor te gaan ds. Veenen-
daal. Deze dienst werd samen medevoorbe-
reid door enkele leden van het I.K.V.-afde-
ling Vorden en leden van de Hervormde ker-
keraad. Na de dienst wordt aan belangstel-
lenden de Vredeskrant uitgereikt.

Gemeente-avond Herv.
gemeente
Aansluitend bij de kerkdienst van a.s. zon-
dagmorgen 20 september wordt (zo is de
planning) midden in de jaarlijkse vredes-
week een gemeenteavond gehouden van de
Hervormde gemeente en wel op donderda-
gavond 24 september, in "de Voorde",
achter de kosterswoning, Kerkstraat 15.
Het is de bedoeling dat, evenals trouwens in
de kerkdienst, de bekende brief van de Ge-
nerale Synode van de Nederlandse Her-
vormde kerk over "de kernbewapening"
(van november 1980) in groten getalen aan-
wezig is en meegenomen en gelezen kan
worden.

Deze brief, een toelichting daarop en vele
reakties uit het hele land zijn samengevat in
een kleine brochure en vormt het thema
voor de gemeenteavond. Twee gemeente-le-
den verzorgen, eenieder uiteraard vanuit
zijn eigen invalshoek, een korte inleiding
hierover.
Er zal voldoende tijd zijn om te reageren op
de gehouden vredesdienst en ook om naar-
elkaar-te-luisteren. Iedereen, hoe zich ook
noemend!, is zeer welkom op de genoemde
avond in "de Voorde" volgende week don-
derdag 24 september.

Gezamenlijke jeugddienst
a.s. Zondagavond 20 september wordt er
een gezamenlijke jeugddienst gehouden in
de hervormde dorpskerk. In deze avond-
jeugd-dienst hoopt voor te gaan ds. Zuide-
ma uit Apeldoorn, terwijl ook het koor van
"Groot Schuylenburg" uit Apeldoorn aan
deze jeugddienst hoopt mee te werken. Het
is altijd weer boeiend hoe dit grote koor zin-
gend en ook luisterend aan de dienst mee-
werkt. Iedereen is er hartelijk welkom, zon-
dagavond a.s.

GEBOREN: Jacquelien Robbertsen; Janine
Antoinette Moor.
ONDERTROUWD: G.J. Gotink en G.E.
ten Arve; G.J. Klein Brinke en J.H. Vliem;
H.J. Arfman en A.H. Hiddink.
GEHUWD: J. Dimmendaal en W.R.
Arendsen; L.W. Eilander en H.E. Garret-
sen.
OVERLEDEN: Geen.

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

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE VORDEN
Zondag 20 september 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal, de Vredesdienst.
19.00 uur: ds. T. Zuidema (Apeldoorn) Ge-
zamenlijke Jeugddienst m.m. v. koor "Groot
Schuylenborg" Apeldoorn.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 september 10.00 uur: ds. J.N.
Nammensma, Vaassen.
19.00 uur: ds. Tsj. Zuidema, Apeldoorn,
Gezamenlijke Jeugddienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H. de Lange, Lochem, tel. 05730-4357.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 19 en zondag 20 september dr. Va-
neker. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 19 september 12.00 uur tot maan-
dag 20 september dr. Warringa. Komende
week avond-en nachtdienst dr. Wegchelaer.

TAFELTJE-DEK-JE
Inlichtingen bij mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



!*xCoebergh \
bessenjenever *

fles 1 liter -g ^%A£

L*** '

fles l liter
van 13,95

voor

*7* ^ ""^Kruidenier,

Bon Amel
w9 karnedrank

Mars
extra groot, pak 3 stuks
van 1,49 voor

l aardbeien, pak l liter
\ van 1,69
\ voor

Gevulde koeken
pak 6 stuks
van 1,39 voor

mi pindarotsjes
melk of puur pak 175 gr]

van 2,09 voor

l

'j

V.Welzenkoffie-
carree's groot pak
300 gr, van 1,79 voor .

Dik speculaas
pak a 3 stuks
van 1,65 voor

Schenkstroop
flacon 500 gram
van 2,79 voor

Olvarit kleuter-
voeding
alle soorten, pot nu _

Pampers
paars pak

groen, pak.

oranje, pak.

i Irish cream
« fles

van 19,95
blauw, pak

voor
rood,pak.

Honig bakmeel
pak 500 gr.
van 1,31 voor

\\

Duyvis Salata
fles 0,5 liter
van 2,29 voor

Lux afwas
flacon 400 gr.
van 1,79 voor_

a*v

Albert v. Zoonen
ovenkroketten

^ak 4 st., van 1,35 voor

roodmerk
vacuüm koffie

[dubbelpak 2 x 250 gr^
* van 5,89
^u*̂ . voor

JUK WEEKEN

Rollette
500 gram.

.75
Doorregen
runderrollade
500 gram

Schouderfilet
rollade
500 gram

Reklames Slagerij
geldig van 1 7/9 t/m 19/9 - 1 981

Ardenner
snijworst
100 gram

Berliner
leverworst
150 gram

Lenderollade
500 ga

Johma kant klare
Huzarenschotel
1000 gram

maandag

Speklappen
1000 gram

Runoerlever
1000 gram

Verse worst
1000 gram

Braadribbetjes
1000 gram

Gehakt
half om half
1000 gram

l

Tar-Taar
3 stuks

Groentenj
Sla
2 forse kroppen.

Bleekseldery
struik + l kilo

Komkommers
2 grote _

per stuk

heerlijk bij de borrel
met een dipsaus en als
groente ± 20 min.
koken en serveren met
botersaus.
Sinaasappelen
heerhjk sappige
15 stuks

NieUW prachtig licht-

groene kamer

Conifeer
van 13.50 voor

Tros Chrysanten
pracht bos diverse
kleuren per bos

2 bossen voor

tterlci
59°

'Popov' _^^
Clownspop /D U
van 10,95 voor l •

Spanningakunst-
ftof achterlicht
van 3,95 voor _

Glazen borden
set a 3 stuks
van 3,25 voor

Lavona haar-
versteviger
125 ml,

van 4,25 voor

Zekeringen
10 of 16 ampère, doos j
a 5 st., van 2,09 voor

Flame lucifers
pak a 10 stuks,
per pak 0,45,

nu 5 pak

/'Gena Gold
/ sinasappelsap

Neerlandiaxi
ijterij

Henkes
jonge jenever
fles, l liter

chocolademelk
pak l liter
van 1,29

voor

aemeiKo?9^1

Du Jardin
blauw vieux
fles l liter

**»M -»A<.«î u ,̂

Uebfraumflch
fles 0,7 liter
van 5,50 voor.

l
11
li

r

f

Blue band
halvarine kuip
500 gr, van 1,53 voor

Jolly
Franse kwark
400 gr, van 2,05 voor_

Goudse kaas
jong, heel kilo

Mona
gezinspudding
0,5 liter, van 2,05 voor_

ff

ino Candax\
n 4 95 * *

voor

Alleen
deze week
3 flessen

Tarwe Casino
800 gr., deze weel

Puntbroodjes
zak 10 stuks, m

Rozijnen
volkorenpuntjes
zak 6 stuks

l

Verlichtingsset
koplamp + dynamo
van 14,95 voor

Kleurboek
160 pagina's
van 1,39 voor

l

' Remia dex
margarine
pak 250 gr.
van 0,69

^ voor ^

Reklames geldig van 1 7/9 t/m 23/9 - 1981

•^•••^ .̂«^••^•KJ îM^H^KMHMHl̂ rMlHM^

MARKT
//

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



Langs deze weg willen wij iede-
reen hartelijk bedanken voor al-
le gelukwensen, bloemen ,
kaarten en kado's, die wij bij ons
25 jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen

H. Steenblik
J.H. Steenblik-Riefel

Hackfortselaan 4, Vorden

Voor Uw felicitaties, bloemen,
geschenken en kaarten ontvan-
gen bij ons huwelijk, zeggen wij
U hartelijk dank.
Door al deze attenties is onze
trouwdag een onvergetelijke
dag geworden

Ineke en Jan Bosman

Hengelo (Gld) september 1981
„'t Olderhuus" Kervelseweg 23

Te koop wegens overcompleet
Ford Fiësta 1100 S als nieuw.
km stand 21.000, bouwjaar
1980
Tel. 05752-6461. Na 18.00

Te koop: Stereo installatie, ra-
dio, pick-up en cassette, 25
Watt.
Ruurloseweg 49, Vorden

Te koop: Honda bromfiets
i.z.g.s. Vraagprijs f 900,-
Almenseweg 61, Vorden. Tel.
05751-568

Te koop: 1 1 /2 j ooien en ooi en
ramlammeren. Alles van gezeg.
ouders.
B. Bargeman, Wilmerinkweg 1,
Tel. 05752-1558, Vorden

Rijdt Fongers
een toer-, sport-, trim-, of
racefiets haalt u bij uw:

tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26 Vor-

den

Rijdt Fongers
trommelrem, 3 versn. uitv.

model Ascot f 631,00
model Bato f 689,00

Barink Nieuwstad 26 Vor-
den

Flits kinderfietsen
kwaliteit en degelijkheid én
veiligheid v.a. f 240,00 van

Fongers, BARINK

Playmobil vanaf f 7,50. Bazar
Kranenburg
H.J. Sueters

Te koop gevraagd: Bandrecor-
der met versterker voor GYM
vereniging Sparta.
Tel. 1936. Na 19.00 uur

Bezoek de tentoonstelling op 2,
3 en 4 oktober in zaal de Her-
berg, Vorden.
Pluimvee, konijnen, kavia's,
duiven, muizen.
Pekzo-Zutphen. P.K.V.-Vorden

PEDICURE

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

Uitgebreide kollektie mini-
steek
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters

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

JAAP BRUGGEMAN
en

INGRIDVANZUILEKOM

gaan trouwen op vrijdag 18 september a.s.

Wij geven elkaar het ja-woord om 15.00 uur in het
gemeentehuis Kasteel Vorden aan de Horsterkamp

te Vorden.

Daarna hopen wij al onze vrienden, familieleden en
kennissen te ontmoeten vanaf 19.30 uur in

café-restaurant Concordia, Raadhuistraat 36
te Hengelo (Gld.).

$> Ons adres is: Sarinkkamp 58 te Hengelo (Gld.). §
« «
Vx^-X>F-v^--'^--^-y^-X^-v^-^-^-y^--^-^-x^-^

THEO HUNTINK
en

ANSWAARLE

gaan trouwen op 25 september om
1 4.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

U bent van harte welkom op de receptie
van 1 5.30 tot 1 6.30 uur in zaal Schoenaker
Ruurloseweg 64, Kranenburg — Vorden.

Vorden, september 1981

In plaats van kaarten

Vrijdag 25 september a.s. is het 50 jaar geleden dat wij
in het huwelijk zijn getreden.
Ook ons timmer- en aannemersbedrijf bestaat dan 50
jaar, welk jubi leum ons, mede door de inzet van onze me-
dewerkers, mogelijk is gemaakt.
Deze gedenkwaardige dag hopen wij D.V. met onze kin-
deren, kleinkinderen, vrienden en bekenden te vieren,
waarbij wij Uw aanwezigheid erg op prijs zullen stellen.

Receptie van: 14.00 uur tot 16.00 uur in Bodega „'t Pan-
toffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

H.J. BOSCH

J.G. BOSCH-BEUMER
Schuttestraat 9, 7251 MP Vorden

FIRMA BOSCH
Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden

Dr. van Tongeren is

AFWEZIG
van maandag 21 september t/m vrijdag 25 september

Patiënten wiens achternaam begint met één van de let-
ters A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, Tel. 2432.

Patiënten van Lt/m Z kunnen zich wenden tot dr. Sterrin-
ga, Schoolstraat 9, Tel. 1255.

Na een lieidevolle verzorging in het Verpleegtehuis Villa
Nuova te Vorden is overleden onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

EVERDINA WULLINK
weduwe van G. J. van Til
voorheen van M. Smeenk

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden:

Baak:

Hengelo:

E. Visschers-Smeenk
LW. Visschers

D. Wagenvoort-Smeenk
G. Wagenvoort

H.J. Weijers-Smeenk
H.M. Weijers

Warnsveld: J.B. Eggink-van Til
H. Eggink

klein- en
achterkleinkinderen

Baak, 12 september 1981
Toverstraat 10

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 17
september a.s. om 11.45 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Wichmond, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Gorssel
om 13.15 uur.

Gelegenheid tot condoleren voor de aanvang van de
rouwdienst, vanaf 11.30 uur.
Moeder is opgebaard in de aula van de Monuta Stichting,
Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren
a.s. woensdag 16 september van 19.30 tot 20.00 uur.

Heden nam de Here nog vrij onverwacht uit ons midden
onze inniggeliefde man, vader en opa

ELBERTUS RUESINK
echtgenoot van H. E. Poorterman

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: H.E. Ruesink-Poorterman
G.J. Ruesink
D. Ruesink-Broekgaarden
Bertie
Wim
Gerdien

7251 PT Vorden, 1 3 september 1981
„Hemmershuis", De Horst 7

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren don-
derdag 17 september van 20.00 tot 21.00 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 1 8 sep-
tember om 11.45 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Wichmond, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om
plm. 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

soepele kindermolière, ravotbestendig.
Maat 25 t/m 35 met voetbed _ _ _ ^-^

f 54,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KK NK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

BETREFT WONINGRUIL
Als medewerker van de Sorbo in Vorden,
zoek ik de mogelijkheid mijn woning in
Deventer te ruilen voor een woning in Vor-
den.

Telefonische inlichtingen bij ons kantoor.
Tel. 1773 (toestel 21)

TENTOONSTELLING
Pluimvee
Konijnen
kavia's
Duiven
Muizen

Op Vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
zondag 4 oktober

in zaal „DE HERBERG" Vorden

PEKZO - Zutphen
P.K.V. - Vorden

Hobby artikelen

LOG A heeft het

(.•GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100 Vorden

Dames opgelet 5 oktober een hele dag

MODESHOW
met verkoop in Hotel Bakker in Vorden van

de grote matenspecialist

zondag 20 september

BALANCE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

WEEKAANBIEDING

Herenschoen in naturel,
semi-juchtleer met
sterke rubberzooi. r ym
Maten 40 t/m 46 l 49 f

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 05752-1342

NAJAARSAANBIEDING

HELMINK B.V.

Ledikant
90/200
geheel mas-
sief grenen
incl. latten-
bodem
pakketprijs:

198,-
(zolang de

.v voorraad
strekt)

Zutphenseweg 24. Tel. 1514

ffDia avond vereniging "Oud Vorden
a.s. dinsdag 22 SEPTEMBER 's avonds 8 uur, zaal Hotel Bakker.

Onze plaatsgenoot de heer G. Eskes vertoont dan zijn exclu-
sieve collectie dia's van de historie van Vorden.

Niet leden entree f 1,50

Bestuur
Vereniging "Oud Vorden"

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Met medewerking van

SCHOENMODE WULLINK

OPTIEK SIEMERINK

BLOEMSIERKUNST DIJKERMAN

Showtijden 's morgens 10.00 uur en
's middags 13.45 en 1 5.30 uur

Plaatsbespreken aan de zaak

BLACK Er DECKER
heggeschaar
315 Watt, meslengte 405 mm

van 189,-voor l Ow/"™"

BLACK & DECKER
heggeschaar

270 Watt, meslengte 300 mm

EFOONREKJE

van 23,95 voor

17,95WOLF
SNOEISCHAAR

van 32,30 voor /%/O

Zutphenseweg 15, Vorden
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Tweemaal goud in het Linde
Echtpaar Bosch-Beumer vyftig jaar getrouwd
Tevens jubileum voor Aannemers- en timmerbedryf A. Bosch

Aktiviteiten kult u re l e verenigingen in de g e m. V orde n

Volgende week vrijdag 25 september is er groot feest by het Aannemers- en timmerbe-
drijf A, Bosch aan de Schuttestraat 11 in de buurtschap Linde.
Naast het heuglijke feit dat Herman Johan Bosch en Johanna Gerdina Beumer vijftig
jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, hoopt men tegelijkertijd te herdenken dat
een halve eeuw geleden het aannemers- en timmerbedrijf werd gestart.

De nu 74-jarige jubilaris, die op het voorma-
lige landgoed 't Blek (tevens boerderij) in
Leesten onder Warnsveld werd geboren,
leerde in Zutphen op de Ambachtsschool
het timmervak. Zijn eerste karwei, de ver-
bouwing van de Leestense school (onder
meester Bennink) beviel hem zo goed, dat
hij na zijn huwelijk in 1931 met Johanna
Gerdina Beumer, besloot om in het Linde
verder te gaan.
Zijn schoonvader had aan de Hissinkbeek,
toen nog een "stroompje" nu na de verbre-
ding bijna een rivier (de Veengoot), waar het
nieuwe huis werd gebouwd. Dank zij de
naoberhulp van de omwonende boeren wist
men het bouwperceel, dat in de diepte lag,
met liefst negenhonderd (900) stortekarren
zand op hoogte te brengen. Een gigantisch
karwei. Ondanks de crisisjaren van voor de
laatste oorlog, wist Bosch zijn bedrijf gaande
te houden. "Je was toen al blij als je bij een
boer een kippenhok van 4 X 6 meter mocht

bouwen. Het was een moeilijke tijd, maar
omdat we ook nog een klein boerderijtje
erbij hadden konden we het redden.

Na de oorlog ging het beter. Hij kreeg diver-
se grote werken onder handen zoals de ver-
bouwing van het Vordense gemeentehuis
(in 1955-1957), verbouwing oude postkan-
toor waar toen de Gems in kwam, villa Nuo-
va, renovatie van de bij het landgoed 't
Onstein behorende boerderijen enz. Ook
bouwde men diverse loopstallen en var-
kenshokken voor landbouwers. Maar ook
hierin kwam de klap en door de verslechter-
de economische toestand alom in den lan-
de, moest ook Bosch - die sinds enkele jaren
de zaak over heeft gedaan aan zoon Tonnie -
inkrimpen. "Gelukkig heeft al het personeel
wat we hebben gehad goed werk gekregen,
we hebben nooit moeilijkheden gehad",
aldus Bosch jr. Men heeft nu drie personeel-
sleden, die vooral ook op het gebied van

onderhoud volop werk hebben. De heer
Bosch sr. helpt af en toe nog een handje in de
zaak, die hij vijftig jaar geleden stichtte, want
stil zitten kan hij niet.

Ook zijn vrouw, die op 10 augustus 1909
werd geboren, is goed gezond. Beide hou-
den van tuinieren en gaan geregeld op va-
kantie. Nog onlangs waren ze twee weken in
Zwitserland. De jubilaris is daarnaast een
verwoed puzzelaar en bridger. Mondorgel
spelen kan hij ook als de beste. Hoewel zijn
bedrijf hem '^ÊÊK-^ in beslag nam, zag hij
vroeger nog l^pjm als bestuurslid van het
Volksfeest Linde, school Medler en als ou-
derling van de NH kerk zijrUgklrage aan de
gemeente te leveren. Mevr^M Bosch is lid
van de Herv. VrouwengroejWSnde.

Het jubilerende echtpaar heeft zeven kinde-
ren en negenen kleinkinderen. Op vrijdag
25 september zal het dubbele jubileum wor-
den gevierd. De receptie wordt gehouden in
bodega 't Pantoffeltje te Vorden, waarna 's
avonds in zaal De Herberg het feest wordt
voortgezet voor familie, vrienden, mede-
werkers en bekenden.

Ruim drie honderd rijders aan start bij
"Oost-Gelderlandrit"
Bij het sekretariaat van "De Graafschapryders" te Vorden dat voor deze gelegenheid
wordt bemand door Jan Rouwenhorst en Jan Slagman is het de laatste dagen een drukte
van belang. Het organiseren van een betrouwbaarheidsrit zoals deze "Oost-Gelderlan-
drit" is geen sinecure. Qua deelname behoort deze "Enduro" tot de grootste van het land.
Het is een van de laatste ritten die meetelt voor het nationaal kampioenschap dat volgen-
de maand in Roden wordt gehouden.

De "Oost-Gelderlandrit" die zaterdag 19
september bij camping "De Reehorst" te
Vorden van start gaat wordt dit jaar twee we-
ken vroeger gehouden dan voorgaande ja-
ren. Dit vanwege de Internationale Motor-
zesdaagse die begin oktober op het eiland
Elba wordt gehouden. De Nederlandse cou-
reurs aan dit motorsportevenement zijn dus
nu in de gelegenheid om in Vorden aan de
start te verschijnen. Zo hebben onder ande-
re Gerrit Wolsink (sinds vorig jaar ook deel-
nemer aan de Internationale Zesdaagse),
Henk Poorte uit Nijverdal, Jan Tijhuis, Nij-
verdal; Joop Staman, Hellendoorn; Her-
man van Hoegee uit Maarssen hun inschrij-
vingsbiljet reeds ingezonden.
Dit betekent dat er zaterdagmorgen in totaal
229 junioren en 84 senioren van start gaan.
De junioren gaan eerst van start. Zij rijden
drie ronden van elk 50 kilometer. De senio-
ren rijden in totaal 200 kilomter. Het ligt in
de bedoeling dat er drie rijders per minuut
van start gaan.
Vergeleken bij voorgaande jaren is de route
thans geheel op Vordens grond gebied uitge-
stippeld. De rijders gaan vanaf de Reehors
richting Ruurloseweg, bij de Kranenburg
wordt de Rijksweg oversteken. Vervolgens
gaat het via Linde, Brandenbarg en het Med-
ler richting Militair Oefenterrein. De rit op
zich is niet eenvoudiger geworden, alhoewel
de officiële tijden goed zijn te halen. "Dit
moet ook, het moet namelijk geen wegrace

worden. De rijders zijn in feite gewoon deel-
nemer aan het verkeer en moeten zich aan
alle gedragsregels houden", zo meent Jan
Slagman. Vandaar dat de beslissingen bij be-
trouwbaarheidsritten verkregen worden bij
een aantal klassementen,
ondergaan is de accelleratieproef aan het be-
gin van de route. Over een afstand van 200
meter kan de "gaskraan" voluit open. Deze
proef is overigens alleen in de eerste ronde.
Op het militair oefenterrein wordt de cros-
sproef gehouden. Hier is een klassement-
sproef uitgezet over een afstand van 4 kilo-
meter. Ook hier gaat het weer om de tijd, die
elektronisch wordt opgenomen. De junio-
ren rijden deze proef in de tweede en derde
ronde, terwijl de senioren hun proeven van
bekwaamheid in de 3e en 4e ronde kunnen
afleggen.
Om alles in goede banen te leiden zijn er za-
terdag plus minus 60 mensen va "De Graaf-
schaprijders" in touw. Voor het bemannen
van diverse controleposten verlenen enkele
leden van "Hamac" Harfsen en "Sport en
Vriendschap" uit Lochem hun medewer-
king. Deze dag zullen bij de deelnemers ook
enkele plaatselijke favorieten aan de start
verschijnen. Zo bijvoorbeeld Rob van der
Straat die momenteel bij de 125 cc senioren
aan de kop van het klassement staat, terwijl
Jan Klein Brinke momenteel op de ranglijst
bij de 250 cc senioren de zesde plaats
inneemt.

Ingezonden mededeling, buiten verant-
woording van de redaktie.

Bejaarden Vorden - Bootreis
8 september
Wat hebben we weer een prachtige dag ge-
had. Keurig verzorgd werd iedereen die
geen eigen vervoer hadden, naar Zutphen
gebracht. Met twee honderd vijftig bejaar-
den, vertrokken we om negen uur uit Zut-

phen met de salon - boot van de rederij Eure-
ka uit Deventer via Usel-Rijn en Waal naar
Nijmegen. De heer Remmers heette ons
allen welkom, wenste de zieken die het had-
den laten afweten van harte beterschap, en
ons één fijne dag. Toen de koffie gereser-
veerd was, sprak de kapitein ons toe, en ver-
telde wat van het varen, en wenste ons veel
plezier. Nu de stemming zat er dadelijk in.
De stuurman ligte iedere keer iets toe, waar
we langs vaarden. Het is toch zo mooi en fris

langs de oevers. Iedereen genoot er van. Te-
gen twaalven kreeg iedereen lunchpakket,
met een lekker kopje koffie, wat zich heerlijk
liet smaken. Om een uur mochten we van de
boot, om in Nijmegen te wandelen. Velen
hebben daar gebruik van gemaakt, het was
prachtig weer. Tegen vier uur was iedereen
weer aan boord, want de terug tocht werd
aanvaard. Onderwijl werden er hartige hap-
jes en een rokertje aangeboden. En onder
het genot van een drankje op de consumptie
bonnen die we nog kregen aangeboden kre-
gen, werd het zo langzamerhand tijd, dat de
tafels gedekt moesten worden, voor het di-
ner. Het smaakte dan ook weer heerlijk
(Hulde aan de keuken).
Toen dit alles achter de rug was, sprak de
heer Remmers namens ons allen, en be-
dankte het comitee en al de mensen die hier
aan hadden meegewerkt, voor de fijne dag
ons bezorgd. Ook de mensen van de ver-
pleegtehuizen hebben weer genoten. Wat
fijn dat dit voor hun gedaan wordt. (Hulde).

Winkeliers Vereniging van Vorden en uw
Comitee!
Ga zo door in die geest,
Dan is het voor ons altijd weer een feest.
Een dag er op uit wat fijn,
Dan is het mooi, om bejaard te zijn.
P.A. Koop in den vreemde niet,
Wat eigen plaats u biedt.

Mevr. Brouwer

Vredesweek 1981
Op initiatief van het IKV Nederland wordt
nu al vele jaren in september een vredes-
week gehouden, waarin o.a. een Vredes-
krant wordt uitgegeven. De kerken schen-
ken aandacht aan bepaalde onderwerpen uit
de problematiek van oorlog en vrede.
Dit jaar is de Vredesweek van 20 tot 27 sep-
tember. Thema's zijn: de plaatsing van nieu-
we kernraketten in Nederland en de Kleine
landen Politiek.
Ook in de Vordense kerken zal men in de
kerkdiensten de vredesproblematiek aan de
orde stellen.

In de regio zijn er rond de Vredesweek de
volgende aktiviteiten te noemen: van 23-30
september zal er een stand van het IKV zijn
tijdens de Jaarbeurs van het Oosten; op za-
terdag, 26 september wordt een "stille tocht"
gehouden in Doetinchem (start terrein "De
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24, 26 sept.

27 september

24 oktober

14 november

6, 7 november

1 2 december

vereniging

Volksfeest Linde

Vordens Mannenkoor

Vordens Dameskoor

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Jong Gelre

Toneelvereninging Krato Kranenburg

lokaliteit

feestterrein

hotel Bakker

Dorpscentrum

zaal Schoenaker

Dorpscentrum

zaal Schoenaker

omschrijving aktiviteit

Volksfeest

koff ieconcert met een Duits koor

kontaktavond

aftreden/installatie Prins en zijn gevolg

toneelvoorstellingen

toneelvoorstelling

Graafschap) en op maandag 28 september
zal prof. van Leeuwen in de Emanuelkerk te
Zutphen spreken over het thema "ethiek en
kernwapens".
Citaat uit een Japanse studie over de gevol-
gen op lange termijn van de atoombommen
op Hirosjima en Nagasaki:

Vrede wordt niet geschonken door iemand
anders,
wij moeten het met eigen handen verzeke-
ren.
Kontaktadres IKV Vorden: Het Wiemelink
14.

Mercedes Benz club maakt
rondrit langs Vordense
Kastelen
De Mercedes-Bens 170 Club uit Nederland
heeft jaarlijks een tweetal evenementen op
het programma staan. Eenmaal in het voor-
jaar en eenmaal in het najaar.
Vordenaar Piet Balvert organiseert dit keer
het najaarsevenement en wel op zondag 20
september aanstaande. Deze dag zal name-
lijk een toeristische rondrit langs de Vorden-
se Kastelen worden gemaakt. De start is bij
weg-restaurant De Boggelaar.
In de rit is nog een opdracht verwerkt. De le-
den van de club dienen namelijk een foto
van hun oude Mercedes te maken voor het
Kasteel Vorden.

Rijdend museum eep them
rolling" door de Achterhoek
Op 20 september zal de Jgta|nigim "Keep
them rolling" een rit make^Pboi^«\chter-
hoek. De rit van deze Nederlandse Vereni-
ging Instandhouding Historische Militaire
Voertuigen start vanuit Dieren. De vereni-
ging die enkel uit sleutelende hobbyisten be-
staat bezit behalve talrijke Jeeps ook minder
vookomende voertuigen en motorfietsen
zoals waterwagens, generatoren, halftracks,
amphibische voertuigen, Harley Liberators
etc.

De route die dit rijdende museum zal volgen
gaat vanuit Dieren richting Laag Keppel, de
Kruisberg naar Zelhem, alwaar op het ter-
rein van de motorclub Halmac voor de lief-
hebbers terrein gereden kan worden. Daar-
na via diverse binnenwegen naar Lichten-
voorde en het daarbij gelegen terrein de Bes-
selingschans alwaar enige behendigheid-
sproeven door de bestuurders moeten wor-
den afgelegd. Nadien zal een bezoek ge-
bracht worden aan het Avog's Crash mu-
seum te Lievelde waar talrijke onderdelen
van '40-45 vliegtuigen staan opgesteld.

De route gaat dan vervolgens via Beltrum,
Ruurlo langs de kastelen de Wildenborch en
de Bramel. Via Vorden waar wordt gepau-
zeerd bij "De Herberg" gaat de route dan
naar Bronkhorst, Brummen en weer terug
naar Dieren. De aanwezigheid van sommi-
ge Engelse leden van deze vereniging geven
deze rondrit een internationaal tintje.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste maandag van de maand schrij-
favond Amnesty International

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsociteit
16 sept. H.V.G. Vorden dorp
17 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
17 sept. Bloemschikcursus Floralia
19 sept. H.S.V. de Snoekbaars, onderl. vis-

wedstrijd
20 sept. V.R.T.C. Herfstfietstochten, 40, 80

en 120 km
22 sept. K.P.O.
23 sept. Modeshow fa. Visser en fa. Mok-

kink, zaal Bakker
24 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Bloemschikcursus Floralia
29 sept. Bejaardensoos Kranenburg

Tenniskampioenschappen
Vordens Tennis Park
Nadat in de avonduren een groot aantal
wedstrijden in de voorrondes waren ge-
speeld, is men bij Vordens Tennis Park
intussen ook begonnen met de halve finale's
en de finales.
Bij de heren enkel B-finale tussen E. Cop-
piens en E. Thalen won laatstgenoemde
overtuigend met 6-1 en 6-2. De dames dub-
bel partij tussen T. van Houte en T. Hompe
enerzijds en A. Honig en J. van Wijk werd
een nipte overwinning voor de dames van
Houte en Hompe. Zij wonnen met 7-6 en 7-
5.
De zeer spannende partij van de heren enkel
finale werd helaas onderbroken door een
hevige regenbui die verder spelen onmoge-
lijk maakte. Deze finale ging tussen T. Snel-
lenberg en P. Bielawski. De eerste set werd
met 7-5 door Snellenberg gewonnen. In de
tweede set werd de strijd bij de stand 1-0 in
het voordeel van Bielawski afgebroken. De-
ze finale, de dames enkel finale, de dames en
heren dubbel finale en de mixed dubbel fi-

nale zullen nu op zondag 20 september wor-
den gespeeld.

T.T.V. Treffers '80
Voor het eerst is er bij de tafeltennisvereni-
ging "Treffers '80" ook een jeugd tafeltennis-
competitie van start gegaan. Inmiddels heeft
de Vordense jeugd de eerste wedstrijd erop
zitten. Dat er nog veel getraind moet worden
blijkt wel uit de uitslag te weten 10-0 voor
Dinxperlo. Het Vordense team uit Rob
Oplaat, Peter van der Wal en Ronnie Kramp.

PROGRAMMA S.V. RATTI
Zaterdag 19 en zondag 20 september.
Afd. Jeugd; Oeken Al - s.v. Ratti Al; s.v.
Ratti BI vrij; Lochem C3 - s.v. Ratti Cl.
afd. Zaterdag: s.v. Ratti l vrij; s.v. Ratti 2 -
Wilhelmina SSS 6; Harfsen 3 - s.v. Ratti 3.
afd. Zondag: s.v. Ratti l - S.C.S. 1; Zutphen
5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 vrij; Baakse Boys 4
- s.v. Ratti 4.
afd. Dames: s.v. Ratti l - Columbia 2; s.v.
Ratti 2 -Witkampers 1.

Volksfeest Linde-Vorden jubileert
Donderdag 24 en zaterdag 26 september voor de
honderdvyftiende keer

Het grote Volksfeest te Linde onder de gemeente Vorden jubileert. Op donderdag 24 en za-
terdag 26 september wordt dit jaarlijkse festijn voor de honderd-en-vyftiende keer gehou-
den. Het Linde behoort tot een van de oudste buurtschappen van Vorden en er heerst alt i jd
een uitstekende verstandhouding tussen de ingezetenen; geen wonder dan ook dat dit feest
kon standhouden. Uiteraard heeft de Volksfeestcommissie in verband met het jubileum -
speciaal op de donderdagavond - het programma uitgebreid en een feestelijk tintje gegeven.

De historische oude molen van het Linde,
gebouwd in de vorige eeuw, zal het centrale
middelpunt zijn waaromheen de feestelijk-
heden worden gehouden. De heer Koch zal
ongetwijfeld weer zijn medewerking geven
om de gepavoiseerde vierwieker ter gelegen-
heid van het feest te laten draaien. In de wei
tegenover de molen (van de familie Menk-
veld) zal een grote feesttent verrijzen, waar
donderdag 24 september de festiviteiten
worden ingezet met de opvoering van een
blijspel in drie bedrijven. Het stuk, getiteld
"De verloofde van mijn vrouw" wordt op de
planken gebracht door de toneelvereniging
"A.E.V." uit Exel. Na afloop is er dansen
met de Vordense boerenkapel De Achtkas-
telendarpers onder leiding van Joop lauck-
hart. Ook zullen twee conferenciers optre-
den.

Zaterdagmorgen begint het vogelschieten,
het bal- en schijfschieten. Het eerste schot
bij het vogelschieten wordt gelost door de
oude koning van 1980 Jan Weenk, daarna
schiet burgemeester mr. M. Vunderink.

Voorzitter Groot Jebbink opent het feest en
wordt daarna het vaandel gezaaid voor de
nieuwe koning en koningin. Sursum Corda
in vol ornaat zal met majorettes en drum-
band medewerking geven, 's Middags be-
ginnen de Volks- en kinderspelen. Onder
meer dogcarrijden dames, doeltrappen,
ringwerpen, ballerospel, korfballen enz.
Voor de kinderen zijn er spelletjes voor alle
leeftijden en gratis draaien. De prijsuitrei-
king is tegen de avond, waarna het feest
wordt besloten met muzikale medewerking
van De Flamingo's.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Un mense wil ok wel 's wat anders en daorumme bu'w kots nao de stroomfebriek
ewes waor de leste tied zovölle te doene is. Geet e dichte of blif e los? Kommende zao-
terdag gaot t'r weer un heel stel tegenstanders van die febriek hen protesteern, met 't
gajes dat t'r dan ok wel is, zal dat wel weer de neudugge tramelant geven. Um un goeie
indruk op die dinge te kriegen is 't wel 's nuttug da'j zo'n ding ok 's van binnen bekiekt.
Hendrik Mealman had ons daortoo uuteneudugd met nog un stuk of wat anderen
zoas Kisten Harry, Hendrik de Borstelmaker, Sinterkloas, Harm Meterbrink, Fietsen
Frits en nog un paar, met de vrouwluu natuurluk veur zo wied zee d'r zich ene too
esteld hadd'n. Um in geval van ongelukken eerste hulpe bi'j hand te hemm'n was
Enzerink Roelf en zien vrouw d'r ok bi'jm die kont jao goed met zieken ummegaon.

Umda'j met un laöge mage now eenmaol oaveral volle vatbaarder veur bunt he'w eers
onderweggens in un old kasteel (Voddendael heiten 't gleuf ik) 'n vesper eholl'n. Dat
olde kasteel hadd'n ze duftug opeknapt, dat marken wi'j dan ok wel an de pries van 't
brood, 'n borrel kree'j d'r trouwens ok neet veur niks. Maor jao, wat wi'j, geldgebrek
heb ze wel op meer plaatsen waor ze un kasteel heb opeknapt, vroag dat maor an de
wetholder van sportzaken!

In ieder geval konne wi'j too röstug nao "Doodenwaard" toern. Naodat iederene daor
uut en t'r nao was naoekekk'n en ze goed wiss'n waor ze met van doene hadd'n, mog-
ge wi'j nao binn'n. Un paar ni'je sloffen an de vuute die nao eenmaolug gebruuk wod
vot emietert, net zoas trouwens alle andere grei daor. Een keer gebruuk'n en dan de
Noordzee in. Fietsen Frits meen'n dat ze daorbinnen an un soort lopende band met
fiene beitels an 't uranium kloven waar'n maor dat veel un goed tegen. Wa'w wel te
zien kregen waarn riegen knoppen en hendeltjes die deur un paar man in de gaten wod
eholl'n, hoe 't precies gebeurt kö'j natuurluk neet zien. Maor 't wodd'n ons allemaole
wel haorfien uuteleg. Ok van de meniere waorop alles beveilugd wier krege wi'j un
goeien indruk, 't is hier een van de ongeveurluksten van de weald. Natuurluk kan d'r
altied wat gebeurn maor kan ow in un auto niks oaverkomm'n?
Wieters veur ons un hele gerösstelling want i'j zölt daor maor loop'n en un klomp van
da spöl op de tene kriegen. Dan kont ze ow metene in de Waal kiepeln un 'n brand d'r
uut te kriegen al zal 't wel neet volle helpen.

Gelukkug hef t'r gin ene van ons wat opeloop'n, wel he'w d'r un iets andere kiek op
ekregen. At 't um atoombommen geet, now die meugt ze van mien drek afschaffen.
Maor energie deur kernsplitsing, och waorumme neet. At de beveilugging maor goed
is, en dat is 't hier, kan d'r neet volle met gebeurn. At de vruchten van techniek en ken-
nus veur goeie dinge wod gebruukt wat mo'j d'r dan tegen liggen mekkeren? Maor
jao, veschil van mening hieroaver zal d'r wel blieven, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad), Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond.Tel. 05754-793

Waarom duurder rijden dan
nodig is. Spaar centen uit.
Tank bij G. Weulen Kranenbarg
en Zn. bv.
Enkweg 3 Vorden. Tel. 1811

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

VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

Ontvingen we deze week.

Een pracht kollektie

tassen in de nieuwe

modekleuren.

En tegen betaalbare prijzen.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DOPRPSSTRAAT 4 - TELEFOON 05752-1342

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

SPORTIEF
Met een leuke sportieve trui in de nieuwe

modekleuren van

Jacht- en sportartikelen

Martens
ttttdt dotltnfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-

,zage de beschikking op de navolgende 3 verzoeken om
een vergunning ingevolge de Hinderwet:

1. Bouwbedrijf Hulshof B.V., Wehmestraat 1 te Steen-
deren om een vergunning tot het oprichten en werking
brengen en in werking houden van een inrichting voor
machinale houtbewerking als mede een steenzagerij,
betreft een verzoek van 14 juli 1981, adres van de inrich-
ting Enkweg 11 a, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K, nummer 3863;
2. Gebr. G. en H.J. Antink, Maalderinkweg 1 te Vorden
om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het op-
richten, in werking brengen en in werking houden van
een bewaarplaats voor mest, als gevolg van de uitoefe-
ning van een veehouderij, betreft een verzoek van 18juni
1981, adres van de inrichting Maalderinkweg 1, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2270
en
3. de heer MJ. Lebbink, Vosheuvelweg 2 te Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattenden vergun-
ning tot het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een bewaarplaats voor mest, als gevolg van
de uitoefening van een veehouderij, betreft een verzoek
van 9 juli 1981, adres van de inrichting Vosheuvelweg 2,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer
2373.

Voornoemde beschikkingen zijn alle verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke standaardvoor-
waarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder
van ernstige aard voor omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:

a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen deze aanvragen om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op*de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde term ij n worden gericht aan de voorzit-
ter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenha-
ge. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Datum: 17 september 1981.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Een lucifer in een hooiberg
hoef je nooit te zoeken,

een goede brandverzekering ook niet:

Over de risico's op het agrarische bedrijf
hoeven wij u niets te vertellen, die kent u zelf
goed genoeg.

Wij hebben passende oplossingen om de
risico's te verkleinen en ongelukken te beper-
ken of te voorkomen. Oplossingen die u,
naast een lagere premie ook een veiliger ge-
voel opleveren. Uitgebreide burgerwoonhuis-
verzekering vanaf f 0,65 en uitgebreide in-
boedelverzekering vanaf f 1,35 per f 1.000,—
van het verzekerde bedrag. Brandpremies
voor de boerderij vanaf f 1,55 per / 1000,—.
Praat er eens over met de heer A. Florijn van
de Onderlinge WalBor^feij. Vorden of loop
eens binnen bij herServwikantoor in Warns-
veld.

OWMVO&DENw.a.
Rijksstraatweg
Telefoon 05750-26222.

sveld.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21, Zelhem
Telefoon 08342-2617.

Aangesloten bij de federatie van onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland (FOV).

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

ter inzage legging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het Dorps-
centrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het ontwerp
van de beschikking op het verzoek van de navolgende
(rechts)personen om een vergunning ingevolge de Hin-
derwet:

1. de heer W. Onstenk, Holskampweg 5 te Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag, opslag
voor dieselolie en huisbrandolie en een propaangasin-
stallatie, betreft een verzoek van 2 juli 1981, acUes van
de inrichting Holskampweg 5, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie N, nummers 186 en 187 en
2. Aral Nederland N.V., Nassaulaan 11 te's-Gravenhage
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning tot het oprichten, in werking brengen en in wer-
king houden van een verkooppunt van motorbrandstof-
fen annex quickservice-bedrijf; de bestaande LP.G.-in-
stallatie zal geen wijziging ondervinden, behoudens het
vulpunt en een ondergrondse leiding van het vulpunt
naar de L.P.G.-tank, betreft een verzoek van 19 juni
1981, adres van de inrichting Zutphenseweg 30, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummer 640.
Wij zijn voornemens beide vergunningen te verlenen on-
der de gebruikelijke voor dat soort inrichtingen gelden-
de standaardvoorwaarden ter voorkoming van gevaar,
schade of hinder van ernstige aard.

Gemotiveerde bezwaren tegen deze ontwerp-vergun-
ningen kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvragers en degenen die reeds schriftelijke of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen de verzoeken om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 2 oktober 1981. Indien men dat
wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die
een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het
verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het
bezwaarschrift bij ons worden ingediend.

Datum: 17 september 1981.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

BRUIDSJAPONNEN BRUIDSJAPONNEN

• v

SHOW
BRUIDS-

JAPONNEN EN
AVONDKLEDING

Maandag 21 september
ZUTPHEN ontmoetingscentrum Hanzehof

l Dinsdag 22 september - .
r DOETINCHEM zaal Wildenbeest

Woensdag 23 september
DEVENTER Postiljon MotelDeventerweg 121

Maandag 28 september
ARNHEM Hotel Haarhuis t o station

Dinsdag 29 september
GROENLO Hotel Meijer

Aanvang alle shows 20.00 uur. Kaarten a f 7,- (inkl. koffie) verkrijgbaar
in Beltrum, Hengelo (O) en Enschede, of telefonisch 05448-1222 -
074-911983 - 053-317877 en indien voorradig 's avonds aan de zaal.
RESERVEER TIJDIG

, Deze show wordt verzorgd door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

ener Hestëelmfc
Beltrum bij Groenlo, Mr. Nelissenstraat 23, Tel. 05448-1222 N % .
Hengelo (O), Drienerstraat 10, Tel. 074-911983 * ;
Enschede, Marktstraat 2,053-317877 .~»^Xy - ' V:

• ' •, *• • •

l.



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mieter Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEM ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Autowassen?
Bij Weulen Kranenbarg natuur-
lijk goed en niet duur.
Enkweg 3 Vorden

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphensevveg 2 - Vorden
Telefoon 2219

BARCHEM. Zonnig gelegen
vrijstaande woning, garage,
bijgebouw (40 m2), 1220 m2

grond, g.o.h.
Telefoon 05730-2410

Deze week: kladblok + potlood
50 cent Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters.

Te koop: enkele olieketels
z.g.a.n. en ongeveer 100 meter
staaldraad
W. Weulen Kranenbarg, tel.
08342-1364

Te koop: Erres kleuren t.v.
(66 mm) f 450,-
Staringstraat 9, Vorden. Na
1 8.00 uur.

Te koop: g.o.h. Suzuki Motor
GT 550, bouwj. '77, zuinig be-
reden. Prijs f 2250,-.
En een g.o.h. Puch Maxi, prijs
f 400,-.
Anja Bosman, Boshuisweg 1,
Vierakker, tel. 05754-330

Tafeltennistafel, sjoelbak-
ken, Bazar Kranenburg, H.J.
Sueters

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

**
Wij zijn zeer verheugd in het vertrouwen dat bijna iedereen heeft in ..De Herberg" ten
aanzien van het verzorgen van bruiloften, recepties, diners, vergaderingen enz.

Ook voor 1982 resen'eerden reeds velen onze grote zaal voor dergelijke evenementen.
Heeft u volgend jaar januari t/m december nog iets te vieren'.''
De Herberg wil gaarne het één en ander voor U versieren.

Dus pak nu de telefoon,
en draai heel gewoon,
2243 in Vorden,
want daar kan het pas echt gezellig worden.

„Ie ïfterberg'
Dorpsstraat Wa, Vorden

Verhoogde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v.04-9-1981

Spaar-Direct-Rekening 6Vi% nu 6/2%

Spaar-Premierekening 81A% nu O /2%

Spaar-Extra-
Premierekening nu 9l/2%

Rabobank Kinderspaarplan 8V4% nu 8/2%

Spaarrekeningen 'Grijp-5' 7l/2% nu 8%

'Zilvervloot' spaarrekeningen 8M>%jju

Rabobank Wijzigingen vnnrhphouri

0007-04-9-81

Bezoekt DONDERDAG 24 en ZATERDAG 26 september het grote

VOLKSFEEST IN LINDE
bij de oude molen

Donderdag 24 september:
19.30 uur: Toneelvereniging "A.E.V." uit Exel met blijspel (3 bedrijven) "De
verloofde van mijn vrouw".
Na af loop (i.v.m. 11 5-jarig bestaan) dansen met Boerenkapel De Achtkaste-
lendarpers o.I.v. Joop Lauckart.

Zaterdag 26 september:
10.00 uur: Vogel-, bel- en schijf schieten
13.00 uur: Officiële opening door voorzitter de heer G. Groot Jebbink,
waarna vendelzwaaien.
13.00 tot 17.00 uur: gratis draaien voor alle schoolgaande kinderen .
13.30 uur: aanvang Volks- en kinderspelen o.m. dogcarrijden dames, doel-
trappen en ringwerpen voor dames, kegelbaan, ballerospel, korfballen (da-
mes en heren) enz.
1 7.00 uur: Prijsuitreiking

sAvondsGroot DANSFESTIJN

FLAMINGO'S

Modeshow
op

woensdag
23 september

in
Zaal Bakker

8 uur 's avonds

De mode is mooier
wanneer U het ziet!

Het wordt U gepresenteerd
door

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

,tKaarten aan de zaken verkrijgbaar

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

t Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1877

BOLUSSEN, ZOALS ALTIJD OUDERWETS

LEKKER!!

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

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

geef
Bloed het kan een

leven redden!

Exclusieve Sola couverts ^^ ^

messcerp gepris
Sola cassettes nu 553,- tot 1429,- voordeliger

9 pers 105 dlg. ladencassette
normaal 1468,- nu895,-

PRELUDE

SOlEï / i l v e r w i t eddstaal

9 pers. 105 dlg. ladencassette
normaal 1555,- nu

PERLA ROMANTICA

het nederlandse rode kruis

Maandag 28 september bloedplasma-avond te
Vorden.

inhoud van de ladencassette:
9 tat 'c l lepcls , 9 t a t e lmessen , 9 t a f e lvo rken ,
9 dessert lepels, 9 dessert messen,
9 desser tvorken, l soeplepel, 2 sauslepel.s,
2 groentelepels, l aardappel lepel ,
9 theelepels, 9 t a a r t v o r k j e s , 9 l ikeurlepels ,
9 l o n g d r i n k lepels, l .suikerschepje,
2 v leesvork jes , l botermesje, l gebakschep,
l sa ladeeouver t , l kaasschaat', l jamlepel

Het originele
Oud-Hollands /ilvermodel

HAAGSCH LOFJE
voor een ongekend lage prijs.

9 pers. 105 dlg. ladencassette
normaal 1555,- nu

society pleet

9 pers.105 dlg. ladencassette
normaal 3424,- nu

borendsen ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-1261



J0TUL
OF NORWAY

GROTE HAARDEN EN KACHELSHOW
een rijke keus uit vele modellen

* allesbranders
• l • • l U bent welkom op

* KOieriKaClieiS donderdag 24 september van 15-22 uur
* houtkachels vrijdag 25 september van 15-22 uur

* riaekaohol^ in de zaal van Hotel Bakker
VjClOlVd^l BdO Dorpsstraat 24- Vorden

frorendseiiDEALER VOOR DE ACHTERHOEK
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-1261

Praat ook eens
met de Rabobank

over uw
verzekeringen.

Iedereen is wel ergens voor
verzekerd. U dus ook. Klopt het
allemaal nog. Want als er iets niet
klopt, merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker'.
Het ligt voor u klaar.

ZEKER
VOOR
ONZEKER

Rabobank B
Voor een verzekerder gevoel.

00.95

De nieuwe WINTERJAS
WARM-, MOOI en LICHT IN GEWICHT

Wij brengen een mooie kollektie

STEP-MANTELS EN JACKS
met en zonder bontvoering of garnering

Als speciale SEPTEMBER-PRIJS
Blauw/grijze Stepjas Jacks y a

met capuchon
nu 129,

Modecentrum

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude

Voor eeWreskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS WKTERDCHT MAKEN
MOBIEL GRITSTRALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

Wilhelminalaan 7, 7251 EN Vorden
Tel 05752- 13350(05750- 17543

aguAsport
regenpakken

WAPEN EN SPORTHANDEL

i\Aarten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Wij bakken voor u dagelijks vers.

wat In brood
Een nieuwe broodsoort met de
volgende eigenschappen
• puur natuur en

toch niet te 'zwaar
• gebakken zonder

enige toevoeging
van vetten

• snijdt gemakkelijk

lekker lang mals met
behoud van het broodaroma

• bijzonder smakelijk en
gezond

• ook de kinderen vinden
het lekker brood

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384 :.i=x\4jpg

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

grasr

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.)
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 05
1-6 kg. k2O
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.G.A. Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

Speelgoed-
hobby- en

kadoartikelen

Vrijdag 25 september om 14.00 uur gaat
de deur weer voor u open.

Op DONDERDAG 24 september houden
wij OPEN HUIS van 19.00 uur tot 22.00
uur. U bent dus van harte welkom

POELMAN
v/h Koerselman.

Tel. 05752-1364
Burgemeester Galleestraat 12
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Nederlandse touwtrekkers komend weekeinde in groten getale
naar Europese Kampioenschappen in Folkestone

E.K.-ploegen Heure en Eibergen op hun sterkst

Oostelijke teams in de meerderheid
In het komende weekeinde /uilen liefst drieëntwintig (23) Nederlandse touwtrekploegen, al of
niet begeleid door hun supporters, uit Oost-Gelderland, de Veluwe, Twente, Friesland en
Noord-Holland voor een ware Nederlandse „touwtrekinvasie" zorgen in de Engelse badplaats
Folkestone. Onder hen zijn de twee bondsploegen: Heure uit Borculo en Eibergen, die zullen
proberen om de vaderlandse kleuren hoog te houden op de Europese Kampioenschappen, die
op zaterdag 19 en zondag 20 september aldaar worden gehouden.

De Europese Touwtrekkampioenschappen
1981 worden georganiseerd door de Engelse
Bond onder auspiciën van de Tug-of-War-
International-Federation (TW1F), waarvan
ook de Nederlandse Touwtrekkers Bond lid
is. Aan de E.K. op zondag 20 september —
waarin getrokken wordt in de 640 en 720 kg-
klassen — zullen behalve de teams van het
gastland Engeland ploegen deelnemen van
Schotland, Wcst-Dui tskmd, Spanje, Wales,
Guernsey, Noord-lerland, Jersey, I ta l ië ,
Frankri jk , Rep. Ierland, Zwitserland, Zwe-
den en Nederland.
Voorafgaande aan de EK worden op zater-
dag 19 september de zgn. Open Kampioen-
schappen gehouden— dit zijn vriendschap-
pelijke krachtmetingen, een soort TWIF-
clubcompetitie —tussen de aangesloten lan-
den. Nederland, dus de NTB, is dit jaar wel
heel sterk vertegenwoordigd in deze open
wedstrijden, niet minder dan 21 hebben in-
geschreven.

Heure in 720 kg-klasse
De Nederlandse EK-ploegen zijn, zoals de
laatste jaren het geval was, allen clubteams.
In de zwaargewichtklasse, de 720 kg, zal het
achttal van Heure uit Borculo ons land ver-
tegenwoordigen. Heure werd vorig jaar en
ook dit seizoen nationaal kampioen in deze
klasse.
Het is imponerend om de trainingen van de
nationale clubkampioen bij het clubhuis
aan de Slinge mee te maken. Trainer Bennie
Fokkink heeft zijn mannen de laatste weken
(tweemaal per week) keihard onder handen
genomen. „We hebben vooral getraind op
het lange vasthouden van het touw, omdat
in EK- en WK-toernooien dit vaak doorslag-
gevend is. We gaan niet direct in de aanval.
Trouwens, de loting voor de 720 kg klasse is
voor ons gunstig. We krijgen eerst West-
Duitsland, daarna Guernsey, die moeten we
kunnen hebben, maar Schotland is een
nieuweling", aldus Fokkink.
Hij gokt met zijn team op een plaats bij de

eerste vijf. Ook voorzitter Bennie Olmink-
hof, die zelf meespeelt, is vol vertrouwen.
„In de laatste wedstrijd tegen Europees
Kampioen Engeland (Sheen Farmers)
gooien we alle trossen los."
Fokkink heeft de beschikking over een ster-
ke ploeg, gevormd door: Albert Weenk,
Gerrit Boerstoel, Rinus Langwerden, Ben-
nie Olminkhof, Jan Leunk, Jan Woudsma,
Bennie Wopereis en Gerrit Berenpas. Re-
serves zijn Harry Hermans en Henk Drie-
zes. De ploeg weegt momenteel 715 kg. Al-
lemaal jongens, die het „klappen van de
zweep" kennen en veel internationale erva-
ring hebben opgedaan.

Eibergen in 640 kg klasse
Ook Eibergen beschikt in de 640 kg klasse
over een goed getraind achttal, dat al voor de
zesde keer Nederlands kampioen werd en in
1979 van zich deel spreken door tot aller ver-
rassing in Jönnköping (Zweden) Europees
kampioen te worden. Coach-trainer Jan
Groot Wassink heeft zijn mannen goed
voorbereid. „We hebben vooral getraind op
conditie en dat zal nodig blijken, gezien de
lange trekbeurten. We maken er een „condi-
tieslag" van en zul len moeten oppassen dat
men ons niet overrompeld. Ik ben vol goede
moed en hoop met Eibergen bij de eerste
vier te eindigen." De loting is bijzonder
zwaar voor onze Nederlandse kampioen in
de 640 kg klasse. Eerst moet men tegen
Zwitserland, daarna Ierland en Zweden.
Het zal moeilijk zijn om de EK-titel te conti-
nueren.
Groot Wassink ziet een nationaal selectie-
team voor de EK- of WK-touwtrekken voor-
lopig nog niet zitten. Wel voor de World Ga-
mes — men haalde in ju l i een zilveren me-
da i l l e in Californië. „Mocht men in Folke-
stone toch tegenvallen dan kan de bond het
alsnog bekijken", is zijn mening.
De Eibergse coach heeft de volgende spelers
klaar gestoomd voor de EK: Herman Gee-
sink, Henk Veldkaamp, Dick Grijsen, Jan

Groot Wassink (neef van de coach), Gerri t
Groot Wassink, Bennie Schot, Wim Jansen
en Jan Klumpers als ankerman. Reserve is
Henk Lammers. Allen ook all-round touw-
trekkers die in het buitenland meermalen
tot grote krachtsexplosies kwamen.

Ruim twintig „open" teams
Op zaterdag 19 september worden de
„Open" kampioenschappen gehouden,
waaraan Nederland met liefst 21 teams zal
deelnemen. Het zijn voor de 560 kg klasse:
Zwaagdijk, Eibergen en Heure; voor de 640
kg klasse: Bathmen, Britsum, Zwaagdijk,
FC Ruk, EHTC, Eibergen, Bussloo, Ooster-
wijk ej^Bekveld; voor de 720 kg klasse:
Twen^Britsum, Zwaagdijk, EHTC, Eiber-
gen, Bisons (Beltrum), Bussloo, Sneek en
Bekveld.
Aan de open wedstrijden, de zgn. TWI1 -
clubconafpetitie, nemen in totaal meer dan
tweeh^kierd teams deel, waarvan alleen uit
Enge^p meer dan honderd.
Het terrein waar de EK en Open toernooien
worden gehouden ligt bij de gemeentelijke
sportveldcn, iets buiten de stad. Op vrijdag
18 september 's morgens voor dag en dauw
vertrekken de officiële ploegen Heure en Ei-
bergen, inclusief officials en supporters met
twee bussen richting Zeebrugge.
Van hieruit wordt de overtocht gemaakt
naar Dover en dan verder naar Folkestone,
dat aan de Engelse Kanaalkust ligt, tussen
Dover en Southampton. Maandagavond 21
september is men weerterug. Chefd'equipe
is Henk Werler, bijgestaan door Henk Jan-
sen. Ook bondsvoorzitter Gerrit Meulen-
kamp uit Noordijk maakt deel uit van het of-
ficiële gezelschap. Hierbij horen ook de drie
verzorgers: de heren Douglas (uit Neede),
fysio-therapeut; Jan Poorterman uit Zut-
phen en Bennie Fokkink uit Aalten, die bei-
de als sportmasseur fungeren voor de
bondsploegen. Zij waren al meermalen van
de partij. Als Nederlandse arbiter fungeert
Henk Nijenhuis uit Hengelo (G.), die al heel
wat internationale ervaring heeft.
In de loop van deze week vertrekken ook de
andere Nederlandse ploegen al of niet bege-
leid van supporters, per bus, auto, boot of
vliegtuig naar Folkestone. Al met al een klei-
ne tweehonderd Nederlandse touwtrekkers
en hun aanhang. Men wacht in deze Engelse
badplaats een interessante maar zware
strijd.
Veel succes!

KNIPTIP

Foto's onthouden
wat mensen verge-
ten. Daarom wor-
den er zoveel kin-
derfoto's gemaakt.

Slottoernooi seizoen 1981 in Eerbeek

Jeugd Oosterwjjk (Zelhem) en Bisons
(Beltrum) 640 kg winnaars
Vorden en Heure sterk in A-en B-poule

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

Tot besluit van het zomerseizoen 1981 werd
zondag bij het sportcomplex van de TTV
EHTC te Eerbeek, een bekertournooi ge-
houden. Hieraan werd door acht teams uit
de jeugdklasse en vijftien achttallen uit de

^540 kg klasse deelgenomen. Na een ope-
ningswoord van ERTC-voorzitter de heer H.
Vervelde startte men om twaalf uur.
Bij de jeugd was het team van het Zelhemse
Oosterwij k zeer goed in vorm en wist tegen
alle tegenstanders de volle winst te halen.
Uitslagen jeugd:
1. Oosterwijk, 14; 2. Bekveld 1,11; 3. Heure,
10;4.Eibergen,8;5.VordenI,5;5.ERTC,5;
6. Bekveld II, 3; 7. Vorden II, 0.

De 640 kg klasse was in twee poules ges-
plitst. In de B-klasse wist Vorden zich als
beste te plaatsen, evenals DES (Zieuwent)
en Bekveld.

Uitslagen B-klasse:
1. Vorden, 11; 2. DES, 10; 3. Bekveld, 8; 4.
Oosterwijk, 5; 5. EHTC, 4; 6. Bisons, 3; 7.
Bathmen, 1.

In de A-klasse bleken Heure en de Bisons
even sterk en gingen eveneens naar de fina-
les met Bekveld dat elf punten haalde.
Uitslagen A-klasse:
1.Heure, 12;2. Bisons, 12;3. Bekveld, 11;4.
Bussloo, 9; 5. EHTC, 5; 6. Vorden, 4; 7.
Bathmen, 3; 8. DES, 0.

In de finales ontspon zich een spannende
strijd tussen de zes deelnemende teams. De
Beltrumse Bisons, die alleen een puntje ver-
loren aan Vorden wegens gelijk spel, kwa-
men er het best vanaf. Heure eindigde eer-
vol als tweede.
Eindstand finales 640 kg:

1. Bisons, 9; 2. Heure, 8; 3. Bekveld I, 6; 4.
Vorden, 5; 5. DES, 2; 6. Bekveld II, 0.

Namens de organiserende vereniging
EHTC reikte de heer Vervelde met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. Al met al een
mooi sluitstuk van het zomerseizoen en te-
vens een goede „generale repetitie" voor ve-
le teams, die het komende weekeinde deel-
nemen aan de Open TWIF-competitie in het
Engelse Folkestone.

Bekervoetbal Vorden-Viod
(Doetinchem) 1-4
Vorden heeft zondagmiddag op het veld van
buurman Ratti (het Vorden-veld is aangetast
door de rozenkever) in het bekerduel tegen
Viod uit Doetinchem een verdiende 1-4 ne-
derlaag te slikken gekregen.
Verdiend omdat de Doetinchemers over een
beter ingespeelde ploeg beschikten, die bo-
vendien weinig kansen nodig had om te sco-
ren. Dat laatste vormde voor de geelzwarten
juist het grote struikelblok want in de tweede
helft bij een 0-1 stand kreeg Vorden vier mo-
gelijkheden op rij om te scoren. Eddy Hid-
dink rakelings over en tweemaal in vrije po-
sitie tegen de keeper op en Chris Hissink die
eveneens een goede mogelijkheid onbenut
liet.
Viod deed het vervolgens beter en liep via
Hans Meyer en Anton Sanders uit tot 0-3.
(In de eerste helft had Hans langenhof reeds
adequaat gereageerd op een foutieve terug-
speelbal van Bert Vlogman).

Vlak voor tijd werd het 1-3 toen Viod-speler
Vincent Bles in eigen doel schoot. Frank
Besselink bepaalde tenslotte de eindstand
op 1-4.

Halve finales aspiranten en
juniorviertallen in Vorden
De Vordense damclub DCV organiseert za-
terdag 19 september in het Dorpscentrum te
Vorden een halve finale voor aspiranten en
junior-viertallen. Er zijn in totaal vier van
dergelijke finales in Nederland. De winnaar
van elke poule plaatst zich voor de finale die
10 oktober in Nijkerk (aspiranten) en Wes-
terhaar (junioren) wordt gehouden.
De deelnemende ploegen^^'orden zijn bij
de junioren Huissen, VD^^Veenendaal);
HDC (Den Helder) en Denk en Zet (Har-
dinxveld-Giessendam). Bij de aspiranten
komen uit: DCV(Vorden); DCH (Huissen);
Denk en Zet (Laren); We^khaar 2 en IDV
(Hendrik Ido Ambacht), ̂ w wat betreft de
bezetting van het Vordense viertal zal er ge-
kozen moeten worden uit Johan Krajen-
brink, Wieger Wesselink, Henk Hoekman,
Ernst Jan Wuestenenk en Arno Hiemcke.
De organisatie is zaterdag in handen van H.
Wansink, terwijl D. van Rixoort en J. Lank-
haar als arbiters zijn aangesteld.

DCV succesvol in de Bilt
Zaterdag werd in de Bilt het zogenaamde
"Lekkerkerkertoernooi" gehouden waaraan
ook een vijftal van de Vordense damclub
DCV deelnam. In de groep waarin DCV
speelde waren ook gerenommeerde tegen-
standers zoals VAD uit Amsterdam en dam-
club Huissen aanwezig. Toch slaagde DCV
erin om bij een totaal van 12 deelnemende
ploegen in deze groep als tweede te eindi-
gen, hetgeen een leuke geldprijs opleverde.
De einduitslag was als volgt:
1. Westerhaar l, 9 punten; 2. DCVVorden 8
punten; 3. NOAD Nijmegen 8 punten; 4.
Huissen 7 punten; 5. VAD Amsterdam 7
punten. De individuele uitslagen van de
Vordenaren waren: H. Ruesink-AJ.
Schwartz (Utrecht) 2-0; J. Krajenbrink-W.
Martin (Amersfoort) 2-0; W. Wesselink-H.
Kuilder (Westerhaar) 2-0; J. Masselink-C.
Jurriens (Eibergen) 0-2; H. Graaskamp-J.
Meenks (Utrecht) 2-0.

Onderlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub werden de volgende wed-
strijden gespeeld: senioren groep l: G. Dim-

mendaal-J. Krajenbrink 1-1; B. Wentink-B.
Breuker 0-2; A. Wassink-W. Sloetjes 2-0; H.
Esselink-S. Buist 0-2; Groep 2: H. Hoek-
man-I l . RuesinkO-2; B. Nijenhuis-H. Wan-
sink 0-2; T. Slutter-B. Rossel 2-0. Groep 3:
G. Wassink-W. Wesselink 0-2; S. Wiersma-
J. Hoenink 1-1; H. Klein Kranenbarg-G.
Hulshof 2-0; J. Lankhaar-G. Brummelman
2-0.
Jeugd groep 1: E. Hengeveld-W. Hulshof 0-
2; B. Hiddink-J. Sluiter 0-2; J. Kuin-R. Slut-
ter 0-2; E. Brummelman-N. de Klerk 0-2; P.
Eckringa-M. Boerkamp 2-0; J. Dijk-F. Rou-
wenhorst 2-0; P. Besselink-P. Eckringa 0-2;
P. Besselink-J. Dijk 0-2;.
Groep 2: B. van Zuylekom-H. Hissink 2-0;
A Plijter-J. Brandenbarg2-0; B. Nuesink-H.
Wilgenhof 2-0; B. Voortman-E. van Est 0-2;
H. Hissink-G. Brinkman 0-2; J. Branden-
barg-B. VoortmanO-2; H. Wilgenhof-A. Plij-
ter 0-2.

Start van het nieuwe seizoen
De trainingen bij de volleybalvereniging
Dash zijn inmiddels weer begonnen. Door
ongeveer 260 leden wordt op verschillende
avonden in de week (dinsdag, woensdag en
vrijdag) getraind in de Sportzaal aan het Jeb-
bink. De competitie van het district begint
op donderdag 24 september a.s. (uitwed-
strijd voor Dash). De nationale competitie,
waaraan het eerste damesteam deelneemt,
begint op zaterdag 3 oktober a.s. in de Vor-
dense Sportzaal.
De volleybalvereniging neemt met in totaal
24 teams deel aan de competitie t.w. 2 heren-
, l jongens junioren-, l jongens aspiranten
A-, 2 jongens aspiranten B- en l jongens pu-
pillen B-team, verder 7 dames-, l meisjes ju-
nioren-, l meisjes aspiranten A-, en 2 meis-
jes aspiranten B-, 3 meisjes pupillen A- en 2
meisjes pupillen B teams.
De thuiswedstrijden worden verspeeld in de
Vordense Sportzaal op maandagavonden en
zaterdagmiddagen. De toegang is steeds gra-
tis. In de kantine en in de wedstrijdzaal is het
altijd bijzonder gezellig. Belangstellenden
voor dit sportieve gebeuren worden van har-
te welkom geheten. Zie ook de advertentie
in dit blad.

Rolf Oosterink kampioen
"Graafschapryders"
Door de laatste onderlinge cross te winnen
is Rolf Oosterink er zaterdagmiddag op het
Del d en-ei reu i t in geslaagd om in de A-klasse
kampioen van "De Graafschaprijders" te
worden. Bij deze laatste cross werd Jan
Koop tweede, Gerrit Bosch derde; Jan Klein
Brinke vierde, terwijl Tonny Harmsen be-
slag legde op de vijfde plaats.
B-klasse 125 cc: 1. B. Sloot; 2. J. Wiemer; 3.
H. Havenaar.
B-klasse (overige rijders): 1. J. Roolvink; 2.
G. Hoftijzer; 3. H. Willemsen; 4. G. Wen-
tink.

Jeugd: 1. Robert Helmink; 2. Marcel Bul-
ten; 3. Rob Groot Tjooitink; 4. Adri van Ark.
Kampioen bij de A-klassers dus Rolf Ooste-
rink met 342 punten; 2. Jan Klein Brinke 270
punten; 3. Tonny Harmsen 255 punten.
Kampioen bij de B-klassers (125 cc) werd B.
Sloot; 2. J. Wiemer; 3. H. Havenaar.
Kampioen bij de overige rijders werd G.
Hoftijzer; 2. G. Wentink; 3. Th. Pragt.
Marcel Bulten werd kampioen bij de jeugd
met 387 punten; 2. Rob Groot Tjooitink 330
punten; 3. Erik Bulten 290 punten.

Zaterdag 26 september
tweede kastelenloop
De trimclub Vorden organiseert op zaterdag
26 september de tweede Kastelenloop op het
bekende parcours nabij kasteel Vorden. De
afstanden zijn 2,5 kilometer; 5 en 10 kilome-
ter. Deelname staat open voor iedereen.
Hoewel deelnemen belangrijker is dan win-
nen, heeft de trimclub gemeend, mede uit
het oogpunt van stimulering van met name
de Vordense inwoners, een nieuw element
te moeten toevoegen aan deze loop, name-
lijk het kampioenschap van Vorden op de 10
kilometer. Zowel voor dames als heren.
De firma Kluver Sport Totaal heeft daartoe
twee bijzonder fraaie wisselbekers ter be-
schikking gesteld. Het kampioenschap staat
alleen open voor Vordenaren. Vorig jaar na-
men 190 personen aan de Kastelenloop
deel, een aantal dat de organisatoren ook dit
jaar minstens verwachten.

"Achtkastelenryders"
organiseren zondag
herfsttoertochten
Zondag 20 september organiseert de
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" uit Vor-
den voor het tweede achtereenvolgende
jaaar "Herfsttoertochten" voor fietsers.
De start is bij café "Het Zwaantje", aan de
Hengeloseweg 14 te Vorden. Deelnemers
kunnen 40, 80 en 120 kilometer fietsen. De
route van 40 kilometer, uitermate geschikt
voor het gehele gezin gaat via Linde, Zelle,
Veldhoek, langs Ruurlo waarna bij Kerke-
meyer (Dijkhoek) zal worden gerust. Ver-
volgens via de Lebbenbrugge, Zwiep, Bar-
chem, Wiersse, Linde weer terug naar het
Zwaantje. De deelnemers aan de 80 kilome-
ter gaan vanaf Borculo richting Geesteren,
Gelselaar, Diepenheim, Stokkum (rust bij
café Haverkamp in Markelo), T.V. toren,
Laren, Exel, Lochem, Zwiep en vervolgens
dezelfde route als de 40 kilomter. De 120 ki-
lomter gaat vanaf Markelo richting Nijver-
dal, onder langs de Holterberg, dan van N ij-
verdal, Holterberg, Holten (rust bij sporthal
Mossink) naar de Wippert enzovoorts. De
routes zijn met pijlen uitgezet en aan de fi-
nish is er voor iedereen een prachtige herin-
nering. De gevaarlijke oversteekpunten zul-
len worden beveiligd.

Volleybalvereniging DASH
secr.; Mevr. J. van Hunnik,

Christinalaan 1 3,
Vorden. Tel. 3086.

De TRAININGEN zijn weer begonnen. De COMPETITIE
begint 24 september a.s.
Bij enkele groepen is er nog plaats:

-de dames rekreantengroep van woens-
dag van 20.00 uur tot 21.00 uur;

-de meisjes pupillen groep van vrijdag van
1 6.30 uur tot 17.1 5 uur. (deze moetende
leeftijd van 9 of 10 jaar hebben, ofwel in
de 3e klas van de lagere school zitten)

Sportieve belangstellenden hiervoor worden vriendelijk
verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij de secre-
taresse van de vereniging. De eerste drie weken kan
men ter kennismaking meedoen.

Verder alle informatie over de vereniging bij de secr.

Trainingen en thuiswedstrijden (maandagavonden en za-
terdagmiddagen) in de SPORTZAAL aan het Jebbink.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.
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't Is feest bi| Mazda - de 150-duizendste Mazda i

Nederlandse weg opgerold Een mijlpaal om te vieren!
voor u, want er is nu 10 dagen lang Nu-of-Nooit voordeel
te halen bij uw Mazda dealer

Zoals een extra aantrekkelijk bod op uw mruilwage
En gratis benzine voor de eerste 1000 km En 'n gratis
diner voor vier personen. En een waardevol kado, dat
varieert per model Kijkt u zeil maar. Of, nog beter
kom naar onze showroom.
Want 10 dagen lang is het..

Nü-of-Noolt!

Mazda 323 HB 14.995r
3 uitvoeringen Handig en veelzijdig maar vooral

Mazda 929 Legato
Zichtbaar méér klasse, imposant, royaal
zeer komfortabel. Als 4-deurs Sedan, 4-de
Hardtop ol 5-deurs Stationwagen

Mazda 323 Sedan

ptusnoaextra

ptus JM« extra GRATIS
n 9 uitvoeringen.
)nvergeli|kbaar m klass
iompleetheid en komfor

sn 1.6- ol een

Slipkursus bij Slolemaker's anti slipscholen,
'n sportief en veilig kado

gesi Pnntn mklusiel Bi w P

v^

Zaterdag 3 oktober optreden van i

De Glanerbrugger muzikanten!
met medewerking van §

Janus de Gladstrieker l

na afloop dansen tot 01.00 uur

Een avondvullend programma

wat u niet mag missen

Voor reservering

Café-restaurant

A/leveringskosten l 340. - llransporl. kentekenplaten, NL Iransler, n/kl,
Service m alle Wesleuropese lanöen LPO inbouw mogelilk

U bent van harte welkom
klasse die zichzelf bewijst

Mazda kiezen is nu aantrekkelijker dan ooit! Laat u verrassen en kom kijken!

bij AUTOMOBIELBEDRIJF ONSTENK-LENSELINK B.V.
Schoolstraat 11 - Eefde - Tel. 05750-12834
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De Luifel, Ruurlo
Dorpsstraat 11, Tel. 05753-1312

9
9
9
9
9
9
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DDDDD THEEDOEKEN
De Doek Die Direct Droogt een superdoek
voor een nog fijnere superlage prijs
adviesprijs4,95

TUUNTEPRUS

TEFAL gasaansteker

7,95
een electronische aansteker voor een
superlaag prijsje
adviesprijs is 11,95

TUUNTEPIJS

HEREN PANTALONS
een makkelijk wasbare en sterke pantalon
voorzien van 2 achterzakken een dergelijke
kwaliteitsbroek koopt u nergens goedkoper

TUUNTEPRUS

Stretch corduroy

een fantastische heren pantalon gemaakt van schuttersveld
stretch corduroy. De pantalon is versierd met een
sportieve bijpassende riem.
Adviesprijs 11 9,00

TUUNTEPRUS
700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

KRAUSE STRIJKPLANK
een verstelbare strijkplank met een
mooi bedrukt overtrek. De kwaliteit
straalt eraf.
adviesprijs is 52,50
nu voor de

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

meubels.,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Voor al uw
- Verwarmingen
- loodgieterswerken
- allesbranders voor
c.v. etc.

vraag inlichtingen
W.A. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364
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