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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

EIND DEZE WEEK: ACHTKASTELENWEEKEND VAN DE
MOTORKLUB DE GRAAFSCHAPRIJDERS TE VORDEN
Het getrappel van paardehoeven is nauwelijks verstomd of in Vorden staat weer een
ander sportevenement voor de deur. Ditmaal zijn het de motorsportliefhebbers die van
23 tot en met 25 juli hun hartje kunnen ophalen in het Achtkastelendorp. Voor de 9e
keer organiseert de motorklub De Graafschaprijders het zgn. Achtkastelenweekend dat
bestaat uit een sterrit, toertocht en een orlënteringsrit.

Toen de Vordense motorklub dat evenement
in 1968 voor de eerste keer organiseerde,
waren er 63 deelnemers. Het duurde niet
lang of de Achtkastelentocht kreeg natio-
naal en internationaal een grote vermaard-
heid. Vorig jaar waren er 500 deelnemers
afkomstig uit Nederland, België, Duitsland,
Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Zwitser-
land, etc.

Sekretaris Jan Slagman met wie we een
babbeltje maakten over het a.s. sportge-
beuren, is van mening dat men met het
deelnemersaantal nog lang niet aan het pla-
fond zit. „De indrukken die de rijders en
rvjdsters hier gedurende enkele dagen op-
doen, wordt doorverteld. Vandaar dat er ie-
der jaar steeds meer mensen komen opda-
gen."
Een belangrijke faktor bij het geheel spelen
natuurlijk weer de weersomstandigheden.
Bij slecht weer zulBen velen de reis naar
Vorden niet ondernemen. Gelukkig voor de

organisatoren zfln de weergoden tijdens het
Achtkastelenweekend altijd mild gestemd,
zodat men goede hoop heeft dat het komen-
de weekend wederom op goed weer gere-
kend kan worden.
Midden deze week wonden de eerste deelne-
mers reedis in Vorden verwacht. Nab$ café
Schoenaker (waar alles zich afspeelt) is een
camping ingericht, tenwfll ook velen bij par-
tiïkulieren zullen wonden ondergebracht. On-
der supervisie van B. Bnaakhekke en A.
Boesvefld wondt en vrijdagavond een grote
barbecue gehouden.

De inschrqiving is mogelijk op vrijdagavond
en zaterdag. Zaterdagmiddag staat de toer-
tocht op het pnogramima. Voorafgegaan
door Herman Klein Brinke (die tevens de
algehele leiding heeft) vertrekken dan om
twee uur een lange sliert motorrijders (vo-
rig jaar waren er 125 motoren) door de
omgeving van Vonden.
Zaterdagavond vindt de feestavond plaats

in zaal Schoenaker mjm.v. het dansonkest
The Woodpeckens. Tevens zullen dan de
prrjizen worden uitgereikt voor bv. de verst
komende deelnemer (bannen- en buitenland)
klulbs met het grootste aantal deelnemers
verst komende vrouwelijke rijdster. Kortom
een negen van prijizen.
Zondagmorgen start o.l.v. de heer J. J. v. d.
Peyl om half tien de ochtendwandeling van
pürn. zes kilometer met onderweg koffie
drinken. Het AohtkaStelenweekend wordt
zondagmiddag 25 juli besloten met een
oniënteningsrit waaraan een ieder kan mee-
doen. Bert Reggelink heeft een rit uitgezet
van plm. 45 kilometer.
De Vordense motorklub heeft bfl dit unieke
motorsportevenement veel medewerking
van de bewoners rondom Schoenaker. De
OK benzinemaatschappy en de plaatselijke
WV doen eveneens een duit in het zakje
door bijvoorbeeld prijzen beschikbaar te
stellen.
Om alles vlekkeloos te laten verlopen, zul-
len de komende dagen zo'n dertig Graaf-
schaiprijders in aktie komen. Terwijl EHBO
en politie eveneens hun medewerking heb-
ben toegezegd. Het sekretariaat is in han-
den van de heer J. Slagman tel. 05752-1629
die tevens alle gewenste inlichtingen kan
verstrekken.

werd sukses
De Gelderse avond, die dinsdagavond in het
kader van het VVVHZomenpnagramma op de
boerderij van de familie Hanmsen-Groot
lebbink ('t Schimmel) te Vorden werd ge-
houden, is een groot sukses geworden.
Op de deel van de boerderij hadden meer
dan hondend belangstellenden, waaronder
het merendeel toeristen, een plaatsje ge-
vonden. Namens de WV aprak de heer G.
W. Eijenkamp een kort openingswoord met
een speciaal welkom tot ds. Krajenbrink en
de heer Van Roekei, die de avond zouden
verzorgen. Hij dankte ook de familie Harm-
sen-Groot Jebbink, die elk jaar diverse ke-
ren hun boerderij beschikbaar stellen voor
VW-evenementen.
In het gedeelte voor de pauze las en dekla-
meende ds. Krajenbrink uit de gedichten-
bundels van de Gelderse dichter Jan Wïllem
uut 't Goor, de Dinxpenlose onderwijizer D.
K. Keuper, die leefde van 1877-1938. Ach-
tereenvolgens in Angelsaksisch dialekt:
Heerlijk duurt het langst; Ons riek dialekt;
Zo vlög de tied; De vliegenptloage; Ikke ei-
gens bie den Saksenlheend.
Na de pauize vervolgde hij met het gedicht
Kinderwagen, van mevr. Leneman uit Vars-
seveLd; Ruilverkaveling; Herharst en peerd
in de weide van mevr. Ter Linde-Deunk.
Met Nangens betten van Minie Steverink-
Stoltenbong, eveneens Uut de Moespot, be-
sloot hy zijn met grote aandacht beluister-
de gedichten.
De heer Van Roekei nam de aanwezigen
vervolgens mee door de Achterhoek, waar-
van hij vele eigengemaakte kleurendia's
vertoonde. De heer Eijenkamp was de tolk
van allen in zQn dankwoord tot de beide
heren.

Achtkastelentocht
Aan de jl. woenisdagimididag gehouden Acht-
kastelenitoöht werd door 175 gasten deel-
genomen, die entlhousiast wanen over deze
door oud-bungemeester Van Ankel geleide
tocht.
Maandagavond was de animo voor de onder
leiding van de heer Wuestenenk gehouden
avondwandeling in de nabijheid van het
landgoed 't Kiefskamp wat minder. Er wa-
ren 15 deelnemers maar ze hebben wel ge-
noten.

Bi'j ons in d'n Achterhoek .. .
Daor wazze wi'i dan weer. 't Vekantsie hollen is gelukkig gebeurd. Zo geet 't
meestal, l'j zit nao de vekantsie te velangen, at 't zo wiet is zo gauw meugeluk
de deure uut, maor nao veertien dage ha'j 't allemaol wel weer ezeen en bu'j
bli'j da'j weer in huus bunt. Zo geet 't mren en misschiens ow ok wel.

Noo wi'j dree wekke vekantsie hebt, kan'k dan op mien gemak bi'j huus nog
es wat klungelen en weer wat op verhaal kommen. Want muu en lamlendug
wodden doe'j wel met zo'n daverhette zo'w de leste tied heb ehad.

Wi'j zatten wel tameluk hoge in d^^ostenriekse Alpen, waor de temperetuur
nog wel te dragen was, maor de^^e hen en weerumme was wel un bezuu-
king. Zo gaar as botter wodden i'j d'r van. Dan denk i'j onderweggens nog wel
es un keer: ,,Was ik maor in huus ebleven". Maor dat kan neet, ze gaot jao
allemaole, i'j wod t'r gewoon too edwongen. Deur de advertentsies in de
krante, deur de radio, deur de tillevisie en wet ik waor al neet meer deur. A'j op
een of andere banke veur geldzaj^h mot wean, brek i'j ok al zowat de nekke
oaver de reisen. En dan neet naW^rente of Valkenburg, nee 't liefste nao
Afrika of India. Anders is 't völs te gewoon en goedkoop. Want 't geet die
smiesters nargens anders umme as um geld. Zovölle meugeluk. Hoo wieter
hoo mooier en hoo duurder en hoo hoger de provisie. Snap i'j?

Da'j daor in zo'n heit land an de loperi'je komt van 't etten, neet slaopen kont
van de vliegen en beroerd wod van de hette, ze'k zee d'r ow neet bi'j. Dat zie'j
vanzelf wel a'j d'r bunt. Dan mark i'j ok da'j völs te volle zeet in zo'n kotten tied.
En da'j, as t'r opan kump, nog maor heel weinig wet van 't land waor a'j veer-
tien dage hebt rondedonderd. Van de ene toeristische attraktie nao den ande-
ren. Hier un ketier pauze, daor mag i'j un half uur wean en dan weer wieter.
Alles op tied. Net offe wi'j 't hele jaor al neet op tied mot wean. Bun wi'j dan
eigeluk neet knettergek? A'j now gewoon in huus blieft, mooder de vrouw
's margens effen helpt met 't hoogneudige wark en der dan gaot zitten of fiet-
sen of wandelen. Dan hoef i'j gin kennis te vraogen veur de hond, gin buurman
um 't gres te maaien, gin buurvrouw um de bloemen water te geven en nao de
diepvries te kieken, de pas neet te laoten verlengen. Mense, wat un zee van
tied ha'j dan al oaver veur at de vekantsie begint. En gaot dan eiken aovend
maor met de vrouw argens etten, dat kan d'r dan wel af. En goeie ethuuze vin
f'j nargens better as bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

De volgende onderwerpen komen deze week
aan de onde:

1. Aanvragen subsidie op basis van de
nieuwe aubsixMevenondening.

2. Huisvuil/bedrijfslvuil.
3. Het pad langs de beek (over het terrein

van de heer De Graaf).
4. Spreekuur van de burgemeester.

Ad 1.
Subsidie-aanvragen

Zoals reeds in de vorige week in deze ru-
briek werd vermeld, hebben verenigingen
die al eerder subsidie uit de gemeentekas
ontvingen inmiddels van de gemeente een
aanvraagforimiulier ontvangen.

Verenigingen die nog niet eender in aan-
merking kWajmen voor een subsidie - hetzij
doordat ze nog niet bestonden, hetzij o™
andere redenen - dienen zich te wenden tot
de afdeling koilturele- en spontzaken van de
gemeentesekretarie.

Ad 2.
Huisvuil/bedryfsvuil
Zoals u zidh misschien op een of andere
wiJKe reeds hebt vernomen, zal per l augus-
tus a.s. het huisvuil wonden gestort op de
stortplaats van de gemeente Lochem. Voor
wat^betreft het bedrijfsvuil zij nog opge-
merfft dat dat nog tot l oktober a.s. gestort
kan worden op de gemeentelijke stortplaats
aan de Hamelandweg en wel tijdens de ge-
bnudkeürjke openingsuren, te weten op de
woensdagen en vrijdagen van 15.00 tot 17.00
uur en op de zaterdagen van 10.00 tot 12.00
uur. Per advertentie zal een en ander nog-
maals aan de onde worden gesteld.

N.B.
Wilt u vooral voorzichtig zijn met glaswerk
in de plasitic huisvuilzakken. Het gebeurt
nogal eens dat de ophalers van de zakken
snijwonden opdoen, doondat kapotte flessen,
gilazten etc. los in de huisvuilzakken gedaan
wonden. U wordt venaocht (kapot) glaswerk
in een krant of iets dergelijks te doen en
heit zo in de plastic zakken te deponeren.

Ad 3.
Het pad langs de beek (op het terrein van
de „Maatse Bulten")
Het is gebleken dat er nogal wat onduide-
lijkheden bestaan over het pad langs de
beek op het terrein van de „Maatse Bul-
ten". In de eenste plaats dient te worden
opgemerkt, dat dit pad in eigendom toebe-
hoort aan de heer Van der Graaf, Vordense
Bosweg l te Vonden. Het betreft hier geen
openbare weg of voetpad. De heer Van der
Graaf was en is bereid dit pad open te hou-
den voor wandelaars. Hij wenst echter op
zijn terrein, dus op ddit pad, geen fietsers,
bnomfietsens en honden. Als men zich aan
deze regels houdt, blijft dit pad open voor
wandelaars.

Ad 4.
Spreekuur burgemeester
Tot 13 augustus a.s. is de burgemeester we-
gens vakantie afwezig. De spreekuren tot
döze datum zullen dan ook komen te ver-
vallen.

Ingezonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

Naar aanleiding van een aantal reakties en
verwijten die wg' ontvingen over het artikel
in „Gemeentenieuws" in uw Oontact van
15 juli 11., betreffende „verwijdering/snoeien
van beplanting op uitzichitihoeken", gaarne
het volgende:

Ook tot onze verwondering troffen wij op-
nieuw dit artikel in zijn oude en oorspron-
kelijke vortm aan, waar volgens art. 27 van
de APV (Algemene Politie Verordening)
nog steeds B&W zuilen oordelen of en hoe
hinderlijk de beplantingen op de hoeken van
wegen zijn en op welke wijze zjj gesnoeid
moeten worden etc.

In onze leden- en bestuiunsivergaderingen is
deze materie telkenmale aan de orde ge-
weest. Op 217 novemjber 1974 verzochten wij
B&W dit artikel te wflaigen in een voor ie-
der duidelijk gegeven. Op 16 januari 1975
ontvingen wij bericht terug dat over de pre-
cisiëring van uitaichithoeken overleg ge-
pleegld zal worden met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Rijkspolitie.
Voorjaar 1975 zonden wij aan B&W van
Vorden een voor ons zeer akseptabel en met
een situatieitekeninig uitgewerkt artikel uit
de APV van een andere gemeente ter inza-
ge in de hoop dat aan de hand daarvan nu
eindelijk eens spijkers met koppen geslagen
zouden wonden. Edoch, zonder resultaat en
zo zijn wij in juli 1976 nog even ver als
toen de APV nieuw uitkwam in 1973.

Eventuele verwijten aan ons, als zouden wij
in gebreke zjjn gebleven, menen wij hierdoor
voddoende te hebben weerlegd.

U kunt er van verzekerd zijn, dat deze en
andere urgente zaken onze volle belangstel-
ling hebben en voor zover in ons vermogen
ligt behartigd zullen wonden.

Voor h*

£

het bestuur Veilig Verkeer Nederland
g Vorden,

J. H. J. van Dijk, sekretaris

Hplturele avonden
In het programma van de Vordense WV
heeft de dinsdagavond een wat kultureel
tintje gekregen. Immers op de dinsdag-
avonden wonden enkele Staring-avonden ge-
houden in de Wilidenlboroh (de volgende Sta-
ring-avond is dinsdag 3 augustus). Op drie
dinsdagavonden zijn er orgelconcerten op
het orgel van de Hervormde dorpskerk te
Vorden.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

OPENLUCHT-DIENST

De Interkerkelijke Evangelisatiekommissie
heeft een openlucht-küengt bij de kapel in de
Wildenbonch voorbereid, die gehouden zal
worden a-s. zondagmorgen. Voorganger in
deze dienst hoopt te zijn ds. Saraber uit
Winterswijk. De chr. muziekvereniging Sur-
sum Conda zal medewerking aan deze
dienst verlenen.

U bent allen heel hartelijk welkom, inwo-
ners van Vorden 'en gasten, jeugdigroepen,
kampeerders in onze gemeente.

Grote drukte bij
kermis en braderie
Donderdagmiddag Is in Vorden een kermis
begonnen die duurde tot en met zaterdag.
Voor de vakantiegangers een leuke attrak-
tie en niet te vergeten voor de jeugd die in
grote getale op de attrakties e.d. beslag
legden.

De plaatselijke WV had deze donderdag-
avond tevens een braderie op touw gezet,
waaraan plm. 20 zakenlieden uit Vorden
deelnamen. Mede door het fraaie zomer-
weer trok deze braderie vele belangstellen-
den.

Hetzelfde kan gezegd worden van de de-
monstratie die de Vordense boercndans-
groep De Knupduukskes woensdagavond
gaf achter de bar „'t Pantoffeltje". De Dri-
kusman en hoe alle andere dansen ook ver-
der mogen heten, gingen er by de toeristen
in als koek, die zelf ook in de gelegenheid
werden gesteld een dansje mee te maken.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORiMDE KERK VORDEN

8.30 en 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL iDE WELDENBQROH
10.00 uur ds. J. J. Saraber van Winterswijk
kerkdienst in de openlucht

OEREFORMEERiDE KERK VORDEN
9.30 uur drs. J. D. te Winkel van Leusden,
kindernevendienst klassen l, 2, 3
19.00 uoir drs. J. D. te Winkel van Leusden

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che)

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDiACïSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, teüefoon 1678
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tiuasen 9.30̂ 10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsiulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENüJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zatendagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wegohelaer, tel. 1M6

WEJEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsüiuitenid te informeren aan het wijkge-
booiw, Bung. GalléestnaaJt, tel. 1487. Spreek-
uur wijdczuisters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeib.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeiur beulen met bellen uitdlui-
tend spoednecepten

TAFELTJE-ODEK-JE
Hele maand juli: mevr. Wolters, teil. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bij
geen gehoor kan het poMitieburo, tel. 1230
of de families Eijenkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAJFEN1SDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vonden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezanisverzorginig maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de koneds-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konslstoriekamer van de
Geref. Kerk Vonden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18nl9 uur en donderdagmongen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kaatanrjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Knuïsgébouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bnonsbergen 10, Warnaveid, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00ni7.30 u.

18.30̂ 21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voonleeshalfuuntje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.OOHl7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.



Aanbieding

Grolsch
WE ZULLEN

HET BEWIJZEN!
komkommer

MALSE

rïblappen
heel kilo

•Bi
ONS BEKENDE

soeppakket
van 288 voor

•BB
IETS DOORREGEN

vark.-rollade
kilo

•Varkens-
poulet
500 gram

VLEESWAREN:

Gekookte ham
150 gram

Palingworst
150 gram

HELE SLAGERS-

leverworst
500 gram

van 93 nu

BB
KASSAKOOPJE:

netje stuiters
è 25 stuks

BB
BESSOLA

watergruwel
literpak van 153 voor

HELE

diepvrieshaan
950 gram

FRIESE VLAG

Halvamél
literfles van 244 voor

DE FIJNSTE SLANKMAKER

ERA
kuipje 250 gram v. 79 v.

UNOX

tomatensoep
blik van 135 voor

^ 205 voor

NIBB-IH

cocktail
van 165 voor

DUYVIS

kroepoek
per zak van 99 voor

GRIEKSE

perziken
Kterblik

HAAS

tafelazijn
van 92 voor

•BB
GROTE FLES

Roosvicee
van 395 voor

BH
BIERPUL

mosterd
van 139 voor

PAK HONIG

MIE
500 gram van 179 voor

HOY

varkensvlees
200 gram

SPAANSE

meloenen
per stuk

Bi
FIJNE

handperen
per kilo

•B
PANKLARE

soepgroente
per bakje

BLOEMEN EN PLANTEN

BOSJE

FRESIA'S
nu voor

PRACHT

BEGONIA'S
per stuk

DE BETUWE

EENDRANK
div. smaken, van 198 voor

BBBBB

DE BETUWE

TWEEDRANK
div. smaken, van 239 voor

BB

ZAK

DOBBELMAN
BLAUW

BH

BUS

TOILET AIR
div. geuren, van 249 voor

A&O,meer
dan alleen n&a

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



FLORIJN

liter minimumprijs

brandewijn

JONGE: JENIEVE
minimumprijs

BALLANTINES

WHISKY

COGNAC

KOEL SERVEREN:

JAGERMEISTER
van 15,75 voor

SLAGROOMSTAM

APPE .RONDO'S

VAN NELLE

Supra koffie
IN FRAAIE BUS
inhoud 2 pakken nu

PROSET

haarspray
grote bus van 495 v

A en O VRUCHTEN

limonade

Dubro citron
600 gram van 159 voor

GROOT PAK

BIOTEX
GROEN

Te koop: gasfornuis; gym-
pakje „Spanta" 140 cm
nieuw miodel.
H-et Jebbink 27, tel. 1747

Te koop: pQim. 70 are rogge.
Briefjes in te leveren zater-
dagavond voor 8 uur.
Almenseweg 46, Vorden

Te koop: plm. 900 cement-
paninen.
G. Sdhiuerink, Enzeronkweg
10 te Vorden

l augustus
AUTOCROSS

Vorden

Te koop: g.oJh. bankstel (3-
zaitis bank en 2 fauteuils).
D. Norde, Prins Qlauslaan l
telefoon 2409

Te koop: zeugenkooden,
drooignroerbakken voor var-
kens en biggen, een vollere,
een Gaizelle herenrijwiel en
een Kreidler bromfiets.
W. A. B. Borgionjen, Del-
denseweg 4 Vorden tel. 1665

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

l augustus
AUTOCROSS

Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
autphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Inplaats van kaarten

RUDI KREUNEN
en
JANNY WEENK

gaan trouwen zaterdag 31 juli a.s. om 13.30
uur ten gemeenitehoiize te Hengelo GJd.

Om 14jl5 uur zal heit huwelijk worden be-
vestigd in de Ned. Hervormde kerk te Hen-
gelo GWd. door de weleemvaarde heer
ds. J. Veenendiaai van Vorden.

Hengelo Gld., Marktstraat 6
Vorden, Sohiuititesltraat 12
Toekomstig adres: Kerkstraat 9, Hengelo Gdd.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Ooncondaa te Hengelo GM.

20 juli 1951

Zaterdag 24 jiuli hopen wjj

20 juli 1976

G. J. GOLSTEIN
en
L. H. GOLSTEIN-SCHOLTE

ons 25-rjarig huwelijksfeest te vieren.

Vorden, juli 1976
Stationsweg 19

Gelegenlheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in aaal Smit (it Wapen van Vorden).

In vrede is van ons heengegaan onze geliefde oom
en oud-oom

HENDRIK WONNINK

op de leeftijd van 88 jaar. Ps. 90

Uit aller naam:

Joh. Voskalmp
J. H. Voskamp-Wonnink

Vorden, 20 jiuli 1976
,,de Poeiert", Gaigengoorweg 3

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 24
jiuli om 13.00 uur in „de Voorde", waarna de be-
grafenis om 14.00 uur zal plaats hebben op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van Villa
Niuova. Bezoek donderdag 22 juli van 19.30 tot
20.30 uur.

Na de begrafenis gelegenheid tat condoleren in
„de Voorde".

ZATERDAG A.S. DE LAATSTE DAG £tN ONZE

GRANDIOZE

Restanten van allerlei aard gaan nu nog
weg voor

SPOTKOOPJES
Zie etalages Zie etalages

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en wind schermen

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporfhande/

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ONZE HERENSALON
is wegens vakantie

gesloten
van 22 juli t/m 9 auq.

KAPSALON

G. J. H eer si n k
Telefoon 1215

gesloten
van 23 juli tot en met

7 augustus

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 26 juli tot en met

9 augustus

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Mevr. te Slaa
neemt van

26 juli tot en met 31 juli

GEEN ADVERTENTIES AAN

BIJ WULLINK ZIJN DE MEESTE

dames-
schoenen
AFGEPRIJSD OP

19,90

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

Elke maandagavond
Avonidiwiandélnig onder leiding langs de mooiste
pleflkijes van Vorden, venfcrefk vanaf Marlctpitedn. In
Juni en jfufli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ0,60

Elke woensdagmiddag
AdhMcHsteleniftetsitocihit onder deskunddife leiding.
Vertrek om 13J30 uiur vanaf het Marktplein. D«
kosten zfln ƒ 2,— p.p. en ƒ l,— beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedstrtJd vertoonden; inlichtingen Merover bfl het
VW-Ibfuro

Vrijdag 23, zaterdag 24,
zondag 25 juli
Het jaarlijkse Achitkastelenevenemenlt georgani-
seerd door ViAJMJC De Qraafschaprtjlders nabfl café
Schoenaker te Kranenburg

Dinsdag 27 juli
Orgelconcert in de Ned. Hervormde kerk door
Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam, aanvang 20 u.

Woensdag 28 juli
Boerend'anggroep De Knoipdiuiukskes uit Vorden
op het Marktplein, aanvang 20.00 uur. Brj slecht
weer in een zaal.

Donderdag 29 juli
De bekende biaaskapel De Bargkapel uit Bar-
chem in zaal Smdt. Aanvang 20.00 uur. Entree
ƒ 3 —



TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18
FIAT 500 1973
FIAT 600 1970
FIAT 850 1971
FIAT 850 geel 1971
FIAT 850 special 1971
FIAT 127 geel, 3-deurs 1974
FIAT 128 1972 1973 1974
FIAT 124 . 1972

Telefoon 05735-1426
FIAT 124 special T 1972
FIAT 125 1970
FIAT 125 special 1972
SIMCA Rally I 1974
CITROEN 2 CV 4 1973
NSU Prinz Luxe 1970
VW 1302 1972
DIVERSE OPKNAPPERS

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond* tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

eoneonnis
Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
25 juli:

EVENING
STARS

Aardappelen te koop. Groot
Roesank, Toveratraat 18,
Baak.

Staat uw huis al met foto
vermeld Ln

„Woongaard"
het landelgik onroerend

goed magazine?

Dat is mogelgk via edik bg
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
malkeüaarsikantoor.

Gratis „Woontgaand" bjj
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg 134
Wamsiveflxi IM NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

I.AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Te koop: SAmca 1000 LS,
bouwjaar 1971.
Maanstraat 12, Hengelo Gld.
na 17.00 uur

Te koop: Fiat 126, bouwjaar
1974.
H. Waeninik, Aaltenseweg 9
Hengelo GM.
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 504 Diesel 1971
FIAT 127 1973
CITROEN GS 1971
CITROEN 2CV 4 1971
OPEL KADETT 1969
CITROEN 2OV 4 1972
CITROEN 2OV 4 1971

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

STAALSTRALEN
Wy maken van oud weer nieuw, ook hout en

antiek en staalwaren o.a. autovelgen,

motorframes etc. etc.

B. J. HEUVELINK
Keridioffl. l, Vonden, tel. 05702-1300 b.g.g. 1335

PARIAN
MEUBELEN

Horderden
bankstellen
eettoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags, ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

comfort

citroen
Hoewel de 2cv tot de goedkoopste en zuinigste au-
to's behoort en de Dyane en Ami daar weinig voor
onder doen, bezit u toch met één van deze drie
een ,/iure" auto. Want Oiitroën kent geen goed-
-kope gejdachtenganig waar het uw vedüghedKi en
komfort betreft.
Gewoon omdat eMce Citroen vanuit 'n nogal bril-
jante basósgedadhte voortkomt; een filosofie der-
halve, die luidt dat elke technische vinding pas
dan wereldberoemd mag wonden wanneer ie mins-
tens twee dingen doet, de veiligheid aanmerkelijk
vergroten en het autorij ̂ komfort als vanzelf tot
grote hoogte meevoeren.

Door inruil verkregen:

CITROEN CX 2200 Super Demonstratie ... 1976
CITROEN GS Club Break 2 x 1976
CITROEN Ami 8 Super 1975
CITROEN 2 CV 4 1974
CITROEN 2 CV 4 1973
ALFA ROMEO Alfetta 1975
VW Passat Stationcar met schuif dak 1975
SIMCA 1100 LX 1975
SIMCA 1100 4-deurs 2 x 1974
SIMCA 1100 toertist met schutfdak 1974
SIMCA 1000 Rally l 1974
SIMCA 1000 Rally l 1973
SIMCA 1000 GLS 1972

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Dealer voor Ruurlo, Vorden, Lochem, Borculo,
Hengelo Gld.

SIMCA 1301 1970
CHRYSLER 2 L automaat met LPG 1973
FIAT 128 met LPG 1973
FIAT 125 P 1972
PEUGEOT 304 GL 1973
PEUGEOT 204 GL 1972
TOYOTA Corolla 1200 1972
RENAULT R 16 TS 1972
RENAULT R 16 TL 1972
RENAULT R 4 1973
FORD Corttna 1973
VW 1200 1972
VW 1300 1973
VW 1600 TL 1970
OPEL Kadett 1969

Uitdeuk en spultinrichting, inbouwstation Landi
Hartog LPG installaties.

Inruil en financiering mogeiyk

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 1753

Reparatie: Ntfverheidsstraat 3, Ruurlo, tel. 1618

v

bal voor gehuw-
den/verloofden
zaterdag 31 juli 1976
air condltioning aanwezig

Verder houden wij ons beleefd aanbevolen voor
het verzorgen van

bruiloften, jubileums, partyen en ver-
gaderingen, goed verzorgde diners en
koffietafels.

Billijke prjjizen, vraag vrjj\bljjvend in-
lichtingen.

FAM. KLEIN BLUEMINK
Telefoon 06735-1312

NU NOG 10% KORTING OP

Renata en

Piedro
schoenen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

. Vordt'ii - TH«'foon 0*>7;>;j-151

TEUGE - LOCHEM - ZWOLLE - RUURLO
OPRUIMING VAN TOONZAALMODELLEN
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE, EN . . ZEKER ONZE PERFEKTE SERVICE NIET VERGETEN !!!

U VINDT
'N ASSORTIMENT
TE KUST EN
TE KEUR W.O.

Diepvrieskisten - kasten
Half koel-half vries
Dubbeldeurs koelkasten
Tafelmodel koelkasten
Wasautomaten
Vaatwasau tomaten
Droogautomate n
Droogautomaten
Centrifuges
Klein huishoudelijk

T.V.'s, kleur, zwart-wit, draagbaar
Stereo-radio's - HiFi
Mono-radio's, transistor-radio's
Cassette-stereo-radio etc.

• MOTORGAZONMAAIERS
• TUINMEUBELEN
• GEREEDSCHAPPEN ETC.

PRIJZEN INKL. B.T.W.
Dageltjfks geopend van 9XK) tot 18jOO uur
Vrijidagavonds koopavond tot 9.00 uur
Onize specdale showriudimite te Teiuge
iedere avond geopenid van 7.00-9.00 uur
Uitsluitend voor diepvriezers

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prijs - vlotte levering
Hijgen senvicedienist
Dag en nacht service op diepvriezers
24 uur service op wasautomioten etc.
Vakkundige reparaties en aansluitingen
EJLgen ondendelenimag'aztJn
Wfl staan 365 dagen per jaar voor u klaar
Voor geregistreerde handelaren
speciale konditlea

MET
DIJKHOF'S
SERVICE
NU...EN
OOK VOOR
LATER!!

DIJKHOF'S
Groothandel b.v.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KABNEBEEKSTBAAT 111, TEL. (05200) l 43 85
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 35 31
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL.(05735) 14 61



Donderdag 22 juli 1976

38e jaargang nummer 20 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
KRINGCONCOURS PAARDEN EN PONY'S IN VORDEN
MET VEEL DEELNEMERS EN GOEDE BELANGSTELLING
Fraai zomerweer, een voortreffelijke organisatie, enthousiaste deelnemers met goede
prestaties vormden de ingrediënten voor het slagen van het op zaterdag en zondag
door de LR en PC De Graafschap te Vorden georganiseerde kringconcours voor paar-
den en het concours-hlppique voor pony's.
De 91-jarige oprichter en ere-voorzitter van De Graafschap, de heer W. A. van de Wall
Bake, drukte zich kernachtig uit: „Hulde aan het bestuur, het was uitstekend georgani-
seerd, met goede rustige paarden, die netjes hebben gereden. In mijn tijd (hij was op-
richter en eerste voorzitter) was dat niet mogelijk; we hadden geen sekretaris, geen
penningmeester omdat er ook geen penningen waren en geen kontributie werd geïnd".

Aan ihet Kringcöncours voor paarden, dat
zaterdag op liet fraai g-èlegen (terrein van
de familie Berendsen nabij het Enzerinck
werd gehouden, (wend deelgenomen door rui-
ters aflkomstng- uit Geesteren (Hamelandse
Ruiters), (LR Rourlo, De Ludhte uut Lochem
St. SteffenrtuiSjfcers uit (Laren, De Bergrui-
ters uit Barchem, Semipter FMeMus, Gors-
sel, rijtvereniginig Qorasel-Ziutphen en de LR
De Graafschap iudt Vorden.
Voorzitter de heer Joh. Norde sprak een
welkomstwoord, waarna vanaf negen uur
deze paandensportdag startte.
Aan de foküvodiuele dressuur namen in zes
ringen liefst 93 ruiters deel. Omdat ddt eve-
nement tevens als seleMdewedstrfld gold
voor de Kring Berkelstreek, deden de rijders
extra hun (best op het onder leiding van de
heer H. (Hietibrinlk gebouwde concours met
hindernissen. Bg de dressuur werden de
nummers l tot en tmet 3 en (bij het springen
de eerste twee rijders afgevaardigd naar de
Gelderse kampioenschappen dn augustus a.s.
te Brummen.

Met een voorsprong van liefst 15 punten op
nummer twee wist de 19jjarige (Hans Rhe-
bergen uit Geesteren met z '̂n paard J'Ama-
giun, een achtjarige Trakhener dekhengst,
zich als eerste te selekteren. Deze jonge
veelbelovende (ruiter, in dienst bjj landbou-
wer/hengistenhou|dertj firma Kelholt-Lee-
rinlk te Geesteren, heeft al veel internatio-
nale ervaring opgedaan. Met zijn Ierse
merrie Munter (Lady nam hij onder meer
deel aan military's in Italië, België en in
september rjjdt hij op ©en military in Burgh-
ly, Engeland.

Die verdere uitslagen van de selekities Ibfl
de dressuur: 2. merj. I. Eeüderink, Ruurlo;
3. mej. M. van Lugten, Gorssel; 4. mej. D.
van Kleef, Gorsisel; 5. mej. H. Toevank,
Ruurlo; 6. B. Oltvoort, Barchem; 7. mej. M.
Dokter, Zutphen; 8. merj. F. Npiof, Gorssel;
9. P. Greben, Geesteren; 10. G. N^veld,
Ruurlo; 11. R. Kleine, R,uurlo.
NauiweljjikB was het B-springen, dat om elf
uur was begonnen, en de caprilleproef be-
ëindigd of het begon .te regenen. „Ideaal
weer, de paarden Worden wat rustiger, het
stuift niet meer en de grond wordt goed
vaat gereden", aldus een tevreden wedstrijd-
sekretaris IR. Groot Nueüend.

In de middaguren volgiden de barrages B-
apringen en het Inspringen, waarna de pa-
rade werd afigenomen door ere-voorzitter
de heer W. A. van de Wall Bake, oud-voor-
zitter D. (Norde, voorzitter Joh. Norde en
de heer J. OHJuditink uit Gaanderen, sekretaris
van de Gelderse Bond en tevens bondsaf-
gevaardigide. Tot besluit van deze paarden-
spontdag volgde het M-springen.

Bondsafgevaardigde J. Huitink over deze
dag: „Mijn komplimenten over de perfekte
organisatie op een uniek gelegen terrein om-
geven door groepen eikebomen, een entou-
rage die er ŝ jn mag. Al met al een ge-
slaagde dag".

Ook Graafschap-voorzitter Joh. Norde druk-
te zich in deze termen uit: „Alles is goed
en vlot verlopen. Het was een sportdag in
het 'kader van het VVV-zomerprogramima
en tevens een Kringiconcours van de Berkel-
streek. Door het gunstige weer (de regen
was bepaald geen sipelbreker) en de gran-
dioze aJkkomimodatie, is het een sukses ge-
worden". Hy dankte de familie Berendsen
die het terrein beschiklbaar stelde, evenals
de eigenaresse van het landgoed het Enze-
rinck mevr. Van Lennep. Eveneens bracht
hjj dank aan de EHBO, die geen dienst be-
hoefde te doen, hoefamM W. Schipper en de
veterinaire dienst.

De uitslagen van de verschallende onderde-
len waren als volgt.
Dressuur (klasse B l en 2. ring 1: 1. E.
Klomphaar, Laren; 2. mej. I. Getkate, Ruur-
lo; 3. mej. M. Moddierkolk, Vorden; 4. Bert
Tering, Gorssiel-Zutphen; 5. A. Flierman,
Rjuurlo en mevr. D. 'Wagenvoort, Vorden.
Ring 2: 1. H. Rhebergen, Geesteren; 2. I.
Eelderink, (Ruurlo; 3. mej. M. Dokter, Gors-
selnZuitphen; 4. mevr. J. Kamperman, Lo-
chem; 5. G. Boeyink, Barchem.
Ring 3:1. P. Greben, Laren; 2. mej. H. Toe-
vank, iRuurlo; 3. H. Kleine, Ruurlo; 4. J.
Weyers, Geesteren; 5. mej. D. Rengerink,
Geesteren.
Ring 4: 1. A. FMemran, Ruurlo; 2. mej. I.
Nflhof, Gorssea-Zuitphen; 3. C. Njjeveld,
Ruurlo; 4. mej. H. Koesilag, Laren; 5. Ben
Wagenvoort, Vorden.

Ring 5: 1. mej. D. van Kleef, Gorssel-Ziut-
phen; 2. B. Oltvoort, Barchem; 3. mej. M.
van Lugten, Gorssel-Zutphen; 4. H. J. te
Velthuis, Geesteren; 5. H. Bukman, Ruurlo.
Ring 6: 1. J. Klein Brasikamp, Geesteren; 2.
mevr. M. Begieneman, Gorssel-Zutphen; 3.
H. J. Klein Braskamp, Gorssel-Zutphen en
metf. W. Kleine, Ruurlo; 5. H. J. Wichers,
Gorssed-Zutphen.
OapriilMproef: hiervoor slaagde mej. M.
Modderkolk met 4 strafpunten. Zo mag op
het volgende concours starten in de B-klas-
se. Mej. Modderkollk is -lid van de LR De
Graafschap Vorden.
B-springen: 1. mej. J. Nrjhof, Zutphen; 2.
G. KQokman, Barchem; 3. H. Postel, Laren;
4. P. Hollander, Vorden; 5. H. Makkink,
Zutphen; 6. G. Postel, Barchem; 7. E. Bak-
huis, Geesteren.
L-springen: 1. W. de Lange, Ruurlo; 2. M.
Woestenenk, Laren; 3. F. Weernink, Ruur-
lo; 4. mej. A. Lebbink, Vorden; 5. G. Gosse-
link, Barcheim; 6. Bert Wagenvoort, Vor-
den; 7. merj. M. Dokter, Zuitphen; 8. H. Klei-
ne, Rourilo; 9. mej. H. Toevank, Ruurlo; 10.
G. Nflveld, Ruurlo; 11. J. Lutke Willink,
Geesteren.
M-springen: 1. mej. Wilma Kleine, Ruurlo;
2. B. Oltvoort, Barchem; 3. J. Wjjers, Gees-
teren; 4. A. Flierman, Ruurlo; 5. B. v.d.
Linden, Ruurlo met Lodewtjk; 6. B. v.d. Lin-
den, Ruurlo met FMnltal; 7. mevr. W. Bret-
veld, Ruurlo.
Voorzitter Joh. Norde reikte met een toe-
passeltfk woord de prijzen uit die bestonden
uit bekers voor de eerste prijswinnaars,
Standaards voor de tweede en medaljes voor
de derde.

PONYCONCOURS-HIPPIQUE

Aan het ponyconcours-hippique dat zondag
op hetzelfde terrein werd gehouden, namen
de volgende verenigingen deel: De Vier-
sprong, Steenderen; PC Winterswijk;
Graafschap, Vorden; Zelhem e.o.; RuurlJ
Gorssel-Zutphen; Suhansruiters, Lichten^"
voorde; St. Steffenruiters; Hamelandse Rui-
ters, Geesteren; Burehruiters, Barchem;
Grolse Pony club; Shetlandruiters, Hengelo
GW.; PC De Luchte, Lochem; Markelo; Ber-
kelruiters; PC Heeten en PC Bathmen.
De meer dan 100 jeugdige ruiters reden
wedstrijden onder ideale weersomstandighe-
den.

In de morgenuren werden de afdelings- en
individuele dressuur verreden, 's-mdddags
het L-springen en het Mnspringen. Bij het
afnemen van de parade was ook de Federa-
tie-afgevaardigde, mevr. Senf uit Ruurlo te-
genwoordig. Voorzitter Joh. Norde verwel-
komde onder meer wethouder Bogchelman
en de heer Eflerkamp van het VW Vorden.
Hij reikte de prijzen met een toepasselijk
woord uit en dankte nogmaals de familie
Berendsen en mevr. Van Lennep voor het
terrein, evenals de EHBO, mevr. Senf en de
juryleden. Hij deelde mee dat op 18 septem-

t:-?r

ber de jaarlijkse Achtkaatelenmarathon zal
worden gehouden bg Huize Het Kiefskamp
met ojm. samengestelde wedstrijden.
De uitslagen van het ponyconcours-hippique
waren als volgt.
Achttallen ring 1: 1. St. Steffenrijders, La-
ren; 2. St. Steffenrjjders, Laren; 3". Hame-
landse Ruiters, Geesteren.
Viertallen: 1. De Shetlandruaters, Hengelo
Gld,; 2. PC Heeten; 3. PC Gorssiel-Zutphen;
4. PC De Graafschap, Vorden.
Ring 2: 1. Bep BreuMnk, Zutphen; 2. Be-
linda Hartelmian, Hengelo Gld.; 3. Margreet
Nusselder, Zelihem; 4. Marga Geverink,
Geesteren; 5. Wildy Roeterdink, Laren.
Ring 2:1. Jenny Luimes, Zuitphen; 2. Jelier
vjd. Borch, Laren; 3. Bert Schreibelt, Gees-
teren; 4. Theo Nijenkamp, Heeten en Bert
Haytink, Laren.
Ring 4: 1. Wilma Fraas, Laren; 2. Arda
Soels, Barneveld; 3. Harrie Tepperink, Hee-
ten; 4. Els Nyenkamp, Heeten; 5. I. Lunen-
buotig, Groenlo.
Ring 5: 1. Fernanda Quarles van Ufford,
Hengelo Gld.; 2. Els Broekman, Geesteren;
3. Evert Postel, Barchem; 4. Gerda Bruil,
Zelhem; 5. Rinus Jansen, Bathmen.
Ring 6: 1. Anja EMnga, Zutphen; 2. Ria
Krukerink, Geesteren; 3. Anneke van Willi-
gen, Laren; 4. Wieke Breukink, Zutphen; 5.
Annemarie van Karnébeek, Eibergen.
L-springen kategorie B: 1. Jeanet Klein
HaneveM, Vorden op Polaria; 2. André Nije-
medsland, Geesteren op Kitty; 3. Ingeborg
Luneburg, Groenlo op José.
L-springen kategorie C: 1. August Groot
Zevert, Groenlo op Lucia; 2. Ton de Ruiter,
Heeten op Shezy Bay; 3. Els Nijenkamp,
Heeten op Rudi; 4. Geri ten Bulte, Groenlo
op Minet; 5. Wieke Breukink, Gorssel-Zut-
phen op Daisy Ty.
L-springen kategorie D: 1. Annemarie Kar-
nébeek, Eibergen op Abdad; 2. Bep Breu-
kink, Gorssei-Zutphen op Berlinda Lady; 3.
Jan Wolsink, Ruurlo op Hetty; 4. Henk
Griemelink, Geesteren op Sander; 5. Harrie
Tepperink, Heeten op Fiola.
M-springen kategorie A en D: 1. Harry Ge-
verink, Geesteren; 2. Gerrit Wilgenhof, La-
ren; 3. Richard ten Bulte, Groenlo (katego-
rie A); 4. Hendrika Rengerink, Geesteren;
5. Hennde Kuenen, Zelhem.
Tot besluit van dit hippisch festqn reden
alle ruiterttjes een ereronde op de rechter-
hand. Een groot aantal belangstellenden
was getuige van deze sportieve dag.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus fftn 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rflpetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Elke dinsdagavond Sport Real op de groen-
stroken langs Heit Wiemelink.
Dinsdagavond zomertraining zwem- en po-
loMub Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober

Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelies Tflman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie inajorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hulsvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomertralnlng zwem- en
poloMulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bQ het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdisocdëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Muitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum,; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsociëtelt open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeoigdsooiëiteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Juli:
24-3(1 juli CJV kampweek
25 Oriënteringisrit De Graafschapröders,

start bfl café Schoenaker

Augustus:
8 Viswedstrtjden De Snoekbaars

18 Bloeinischilkcursuis Floraüa in 't Jeugd-
centrum

21 Feestavond voor leden van de SV Ratti
in zaai Schoenaker

23-27 Zwemvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vorden '64

25 BJoemscMkcoirsus Flloralia in 't Jeugd-
centrum

28 Bal voor gehuwden en verloofden in ca-
fé Eykelkamp 't Wapen van 't Medler

29 Viswedstrflden De Snoekbaars

September:
l Büoemisohikcursus Floralia in 't Jeugd-

centrum
8 Bloemschikcursuis FloraMa in 't Jeugd-

centrum
15 Bdoemschfikcursus FloraMa in 't Jeugd-

centrum
23 BtoemscMkoursois Floralia in zaal ho-

tel Bakker

Oktober:
9 Viswedstryden De Snoekbaars

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons doov te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

ONGEKEND LAGE PRIJZEN

IN DE OPRUIMING BIJ

RUURLO

SLAAPKAMER „Gouda" en „Grenoble"
ledikant 140x190 met nachtkastjes en
opbouw (licht beschadigd)
nu voor

3-DEURS KAST
nu voor

.Gouda"

SLAAPKAMER „Como"
ledikant, nachtkastjes, opbouw en
3-deurs kast
van 1075,- nu voor

439,-

398,-

875,-
TIENERKAMER (kompleet)
ledikant 90x190, nachtkast, onder- en
bovenkast
van 383,- nu voor

TIENERANDWMEUBEL
(boekentorens met buro)

EEN- EN TWEEDEURS KASTEN
vanaf .

298,-

239,-
129,-

POLYETHER MATRASSEN
alle maten in een- en tweepers,
diverse kwaliteiten al vanaf . 75,-
DEKENS - SPREIEN - PLAIDS - DONSDEK-
BEDDEN - SLAAPZAKKEN
grote sortering vanaf ongelooflijk lage
prijzen

BANKSTELLEN vanaf 975,-
WANDMEUBELS o.a. 180 br. 200 h. 775,-
SALONTAFELS, FAUTEUILS ENZ.
TAPIJT 400 breed vanaf 39,-
GORDUNSTOFFEN

10% KORTING OP DE NIET-AFGEPRIJSDE
GOEDEREN

RUURLO
Vrijdags koopavond

DE DROPJES ZIJN GETELD!!

ER ZATEN 3224 DROPJES IN DE FLES
De gelukkige winnares is

mevrouw G. Maalderink (3225)
De Bongerd 20 te Vorden

Wij wensen haar een heel plezierige week op Mallorca

Uit meer dan 1200 briefjes trokken

wij 50 briefjes. Deze 50 briefjes

zijn op de etalageruit geplakt.

Ze geven recht op een

VERRASSING
af te halen vanaf donderdag a.s. J

in onze zaak

DROGISTERIJ

PARFUMERIE

SCHOONHEIDSSALON

Olde Meulle
Dorpsstraat 9 - Vorden



OPNIEUW ENORME KOOPJES

IN DE GRANDIOZE

OPRUIMING BIJ

RUURLO

Al onze zomerartikelen
moeten weg.

De laatste zomerjurkjes
voor halve prijzen
JAPONNEN nu vanaf 10,-

BROEKPAKKEN nu 35,-

ROKKEN vanaf 10,-

TRUITJES EN T-SHIRTS vanaf 5,-

KINDERJURKJES vanaf 10,-

ROKJES 5,-

BLOUSJES EN TRUITJES 3,- 5,-

Koopjes in tapijt, gordijnstoffen
matrassen, dekens, spreien

Deze week nog

10% korting
op alle niet-afgeprijsde artikelen,
dus ook op

meubels en woning-
textiel

PROFITEERT
NU NOG

tot en met zaterdag
24 juli van onze

OPRUIMING
KOOPJES IN ALLE

AFDELINGEN

Wegens uit de kollékbie nemen van onze afdeling

LEDIKANTEN

MATRASSEN

DEKENS EN SPREIEN

kunt u deze antikelen kopen teg^en

textiel CA mode

/chooldermon
raadhuisstraat fel. 1367 vordert

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 26 juli tot en met Tl augustus.

Zaterdag 24 juli na 12.30 uur
GESLOTEN

Slagerij Vlogman
Nieuwstad VORDEN Telefoon 1321

GESLOTEN
van 25 tot en met 31 juli

daarna staan wij weer

voor u klaar

^AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiekm

<
Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

RUURLO

Vrijdags koopavond

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialis^

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1534

WIJ GAAN DOOR MET ONZE

Grandioze

Pracht aanbiedingen in:

SCHEEPSBEDDEN EN
TIENERKOMBINATIES
vanaf

Nog enkele
KOMPLETE SLAAPKAMERS
vanaf .

185,-
495,-

SALONKASTEN EN EETHOEKEN
VER BENEDEN DE PRIJS

SMYRNA
TAFELKLEDEN
reeds vanaf 99,50
BANKSTELLEN IN ALLE PRIJSKLASSEN

Zie ook onze aanbieding in

Zie etalages

matrassen met
hoofdkussen gratis

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Een verzekerde afzet van mijn biggen?
Dat garanderen wij U.

Een uniek systeem voor meer
zekerheid op uw bedrijf I

D ét biedt Ruvevo:
1. gegarandeerde afname van al uw biggen.
2. gegarandeerde minimum biggeprijs

(bodemprijs).
3. gegarandeerde hoge biggeprijs,

afgestemd op de 1 A-prijs voor slacht-
varkens (zie onze afname-prijstabel).

Wat doet Ruvevo nog méér:
1. technisch advies inzake hokkenbouw etc.
2. wij kunnen zorgen voor best fokmateriaal.
3. wij assisteren bij de aankoop van beren.

Ruvevo biedt toch méér dan alleen
kwaliteitsvoeders.

Stuur mij geheel vrijblijvend nadere
informatie over uw uniek systeem
voor een gegarandeerde afname
van mijn biggen

Naam

Soort bedrijf

Straat

Woonplaats

Telefoon ~-

Zenden in open enveloppe, zonder postzegel aan:
Mengvoedercentrale RUVEVO b.v.,
Antwoordnummer 32, Ruurlo.

Mengvoedercentr. RUVEVO b.v., De Venterk&mp 8, Ruurlo, tel.:05735-1646/1647

UW Warme Bakker

voor nodige
broodvariaties

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Voor al
uw drukwerk

i ^ ! i i i -i.[ i n ̂ i sasjin 1 1 1 weevers C/OM vonden
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

De Olympische
kampioenen
in kleur zien

met Erres, Schaub Lorenz,
Philips

SCHAUB LORENZ
nieuwste model grootbeeld kleuren-
televisie, 66 cm beeld, met tiptoetsen
en schuif regelaars mi van 2528,- voor

f 1998,-

SCHAUB LORENZ
nieuwste model kleurentelevisie met
91 cm beeldbuis. Handtig formaat
voor de kleinere huiskamer en in
waradmeuibels nu van 1888,- voor

f 1525,-

PHILIPS
dmaagibare kleurentelevisde met 46 cm
beelldibuiia

f 1695,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEMEENTE VORDEN
HERKEURING VAN MATEN,

GEWICHTEN EN MEETWERKTUIGEN

Burgemeester en wetihouiders van Vonden maken
bekend, dat de herkeuring1 van maten, gewichten
en meetwerlktuiigen zal plaats hebben in het
Jeuigidcentnuim, ImsuMndelaan 4, aüMer, op 24 au-
gouStus 1976 van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot
15.30 uur.
Aan de herfllkipMchitdigen zullen door de dienst van
het IJIkjwezen zoveel als mogelpc is oproepingen
wonden toegezonden, vermeldende de plaats en het
tijdstip voor de aanbieding1 ter herkeuring van de
maten, gewichten en meötwerkituigen. Er wordt
nadrukkelijlk op gewezen, dat de verplichting tot
henkeurinig blqft bestaan ook al wondt geen op-
roeping ontvangen. D* maten, gewichten en meet-
wenktuiigen moeten vóór l januari 1978 gestem-
peld zijn met het jaartal 76 of 77, gevat in een
vAerfkant of in een zeshoek. Bij verzuim of verhin-
dering om van de zitting gebruik te maken, be-
staat nog gelegenheid tot herkeuring aan het IJk-
kanitoor te Zlwolle, Govert Flinckstraat l, iedere
maandag van 08.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot
16.00 uur.
Voor de herkeuring is een keunloon en voor de
jiustering van gewichten een justeerloon verschul-
digd, dat bfl het weer in ontvangst nemen van de
voorwerpen moet worden voldaan.

Vonden, 14 j,uli 1976

Burgemeester en wethouders van Vorden
de burgemeester, Mr. M. Vunderink
de sekretairis, J. Drtjflhout

DONDERDAG 29 JULI
de bekende blaaskapel uit Barchem DE BARGKAPEL IN ZAAL SMIT TE VORDEN

aanvang 20.00 uur - Entree f3 , - per persoon


