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Ruim drieduizend toeschouwers

Spanning en sensatie bij autocross
Vorden
Jan Geerkink kampioen plaatselijke rijders

Het autocrossen - van Amerika uit overgewaaid naar het Europese vaste-
land - behoort in Vorden tot de traditionele evenementen van het zomer-
seizoen. Voor de vijfde keer in suksessie organiseerde het Autocrossteam
Linde in nauwe samenwerking met de Stichting Autosport Oost-Neder-
land te Halle, zondagmiddag deze cross, die naar schatting drieduizend
bezoekers trok. Men had geluk wat het weer betreft. Toen de finales tegen
half zes waren beëindigd begon het te regenen.

De eerste kijkers kwamen al vrij spoedig
op het ideaal gelegen terrein aan de Van
Lennepweg, waar de familie Berendsen
nabij het Enzerinck een weiland van ca.
vier hektare beschikbaar had gesteld.
Men wist de grote toeloop goed op te
vangen, er was ruime parkeergelegen-
heid. Het circuit was beveiligd door
greppels, men zag de coureurs geregeld
langs stuiven, soms huizenhoge stofwol-
ken opblazend. De Vordense politie en
hulppolitie verleende medewerking.
Er namen een 130 rijders aan deze lus-
trumcross deel, in sport- en standaard-
klasse en plaatselijke rijdersklasse.

STANDAARDKLASSE
In de standaardklasse namen een zestig-
tal rijders deel, die in vijf series van
twaalf moesten rijden. Na sensationele
kwartfinales, herkansingen en halve fi-
nales, waarin prominente rijders afvie-
len, bleven er twaalf over voor de finale.
Met ontoombaar geweld stoven ze uit de
startblokken. Er ontspon zich een ge-
weldig gevecht tussen de nummers 152
(Bosman, Hengelo G.) en 107 (Wim
Barth, Doetinchem).
Doordat Barth zijn VW steeds buiten-
om stuurde en volop gas gaf als hij de
bocht uitkwam kon hij Bosman in elke
ronde voorblijven. Toch bedroeg het

verschil waarmee Wim Barth tenslotte
zegevierde slechts enkele meters.
Uitslag: 1. (107) Wim Barth, Doetin-
chem; 2. (152) A. Bosman, Hengelo G.;
3. (34) W. Vruggink, Ruurlo; 4. (147) J.
Hakvoort, Ulft; 5. (25) M. Hukker,
Ruurlo; 6. (52) H. Groot Roessink, Aal-
ten; 7. (162) H. v.d. Barg, Zelhem; 8.
(44) J. Westerhuis, Ruurlo; 9. (62) T.
Krabbenborg, Harreveld; 10. (195) H.
Lenseink, Dinxperlo; 11. (13) B. Nij-
hof, Veldhoek; 12. (15) G. Westerveld,
Breedenbroek.

SPORTKLASSE
In de sportklasse was de strijd niet min-
der fel. Na verwoede gevechten in series
van twaalf, kwart- en halve finales, brak
de finale aan. Hier waren de "grote
drie" de nummers 9 (H. Geven), 5 (J.
Drenth) en 28 (D. Meulenkamp), die in
de eerste ronde hevige duels uitvochten.
Geven werd tenslotte door de fel rijden-
de Seinhorst naar de vierde plaats ver-
wezen.
Uitslag: 1. (5) J. Drenth, Ambt-Delden;
2. (28) D. Meulenkamp, Neede; 3. (93)
B. Seinhorst, Varsseveld; 4. (9) H. Ge-
ven, Dinxperlo; 5. (161) H. Roes, Silvol-
de; 6. (10) R. Wiegerinck, Lichtenvoor-
de; 7. (15) A. Aarnink, Haaksbergen; 8.
(37) H. v.d. Pol, Nijkerk; 9. (45) E.

Walter, Dinxperlo; 10. (52) H. Eenink,
Halle; 11. (88) J. Dreteler, Diepenheim;
12. (27) H. v.d. Kraats, Nijkerkerveen.

PLAATSELIJKE RIJDERS
De meeste belangstelling ging uit naar
de plaatselijke rijders, waarvan er twee
series startten, elk van 12 deelnemers.
De enige vrouwelijke deelnemer was
mevrouw TerBogt-Knol, die het als de-
butant verdienstelijk deed en zelfs in de
finale kwam. Na de series en herkansin-
gen kwamen er twaalf in de finales. Er
ontwikkelde zich een felle strijd waarbij
tenslotte nummer 16 als eerste werd af-
gevlagd door Bennie Enzerinck.
Uitslag: kampioen van Vorden: (16) Jan
Geerkink; 2. (17) Jos Schroër; 3. (1)
Bennie Lebbink; 4. (18) B. Bulten; 4.
(24) A. Hendriksen; 6. (2) J. Brummel-
man; 7. (5) F. Lebbink; 8. (6) J. Hart-
man; 9. (19) G. Lenderink; 10. (9) H.
Mokkink; 11. (10) G. Eggink; 12. mevr.
H. TerBogt-Knol.

Rondemiss Yvonne Wisselink reikte
bloemen en zoenen uit aan de eerste drie
winnars in elke klasse. Speaker Peter
Berenpas overhandigde Henny ter Bogt-
Knol als enige vrouwelijke deelnemer
een bos bloemen. Allen reden een ere-
rondje, toegejuicht door het publiek.
Aan de orranisatie werkten voorts mee,
de EHBO^»ury onder leiding van de
heer WisseimK uit Halle, wagenkeuring
geschiedde door de heren Enzerink, Hu-
ning en Reusink. Er werden vele premies
beschikbaar gesteld.
Voor de w^fcpars in de diverse klassen
waren bekerren andere prijzen beschik-
baar, die na afloop op het terrein met
een toepasselijk woord werden uitge-
reikt door de voorzitter van het Auto-
crossteam Linde, de heer Jan Berenpas.

Dolle pret bij spuitvoetbal

D De jeugd van Vorden heeft donderdagavond volop kunnen genieten van een enorm^a(eroanef Georganiseerd door de
Vordense brandweer werden er op het Wiemelink spuitvoetbalwedstrijden georganiseerd, ff ieraan werd meegedaan door de
brandweer zelf, enkele "uitgedoste" Deurdreajers, camping Berenpas, camping Goldbet^ camping War ken en camping
Ruighenrode.
De wedstrijden en dan wedstrijden tussen twee haakjes hadden meer tot doel het publiek nat tevuiten (dat onder grote hilari-
teit gebeurde) dan dat er "gevoetbald" werd. Binnen de kortst mogelijke tijd was het gazon aan /•/ Wiemelink in een grote zee
veranderd. Voor de buurtbewoners bestond er gedurende het spuitvoetbal geen gelegenheid om j,w/5 een douche te nemen.
Want lange tijd na de wedstrijd kwam er nog steeds grondwater uit de kraan.

Jong Gelre Vorden
organiseert
avondvierdaagse
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert van 12 t/m 15 augustus een
avondvierdaagse. Na het sukses van vo-
rig jaar heeft bestuur namelijk gemeend
van deze fietsvierdaagse een jaarlijks te-
rugkerend evenement te maken.
De deelnemers kunnen voor twee af-
standen inschrijven, hetzij 20, hetzij 30
kilometer op één avond. Een ieder die

minimaal drie avonden fietst ontvangt
een medaille. "Een echt wit verzilverde
medaille", zo zegt de organisatie. Vere-
nigingen van minstens 15 deelnemers
ontvangen een overslagvaan. De te rij-
den routes worden uitgezet door de he-
ren J. Visschers en M. Eskes.
Voor de eerste avond staat er een route
Wildenborch - Barchem - Wildenborch -
Vorden op het programma. De tweede
avond: Linde - Hengelo - Varssel - Wol-
versveen-Varssel-'t Zelle-Linde-Vorden.
Derde avond: Almen - Gr. Dochteren -
Laren-Almen-Warken-Vorden.

Vierde avond: Di,jen . wichmond -
Baak - Hengelose Bi ek . Bekveld - Del-
den-plan Zuid-Vorden
De inschrijving voor „ze vierdaagse
vindt plaats op 12 augwus bij hotel
Bloemendaal aan de Statiot^gg te yor

den. Hier vindt elke avond
plaats.

start

Crosswedstrijden
"De Graafschaprijders"
In de A-klasse is Jan Koop (Montese)
erin geslaagd om de vierde onderlinge
klubwedstrijd van de Vordense motor-
club "De Graafschaprijders" op zijn
naam te schrijven; 2. T. Harmsen (Mai-
co); 3. J. Wuestenenk (Kramer); 4. G.
Bosch (Honda); 5. H. Arfman (Honda).
In de B-klasse ging Joh. Bijenhof op een
Kramer met de eerste plaats strijken; 2.
J. Harkink (KTM); 3. A. Boesveld (Su-
suzi); 4. Th. Pragt (KTM); 5. F. Penter-
man (KTM). De wedstrijden werden
verreden op het "Delden"-circuit.

Vanwege de zeer overvloedige regenval
van de laatste maanden zijn twee cross-
wedstrijden op het Delden-circuit afge-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

last. Derhalve vindt de vijfde crosswed-
strijd op zaterdag 9 augustus plaats. Za-
terdag 16 augustus wordt er een cross-
wedstrijd verreden tegen de HAMOVE
uit Hengelo. Deze wedstrijd vindt plaats
op het circuit "Wossinkbos". Er wordt
gereden in de A-klasse, B-klasse en de
klasse jeugd (bromfietsen 50 cc).

In memoriam broeder
Avellinus Goldewijk o.f .m.
In het Verpleegtehuis te Katwijk - waarheen hij twee weken geleden werd
overgebracht - is na een langdurige ziekte overleden, de eerwaarde broe-
der Avellinus Goldewijk sinds 1976 wonende in het Minderbroederskloos-
ter van de Franciscanen te Kranenburg bij Vorden. Broeder Avellinus
Goldewijk (Johannes Bernardus) was een geboren en getogen Achterhoe-
ker. Hij werd op 9 december 1903 geboren in Mariënvelde, gemeente
Ruurlo.

In 1929 deed hij zijn intrede bij de Min-
derbroeders; vorig jaar vierde hij nog in
bijzijn van medebroeders en familie zijn
gouden Klooster feest. Sinds zijn intrede
bij de Orde van de F r a n a n e n heeft
hij in verschillende
Hij kon van alles, was
alles. Onder meer tuinm; \ Mf>k, bakker
en vele jaren " ' r rm

Medio 1976 werd hij vanaf Wet klooster
in Megen (N.Br.) overgepl^m naar de
Kranenburg om het wat r]|0|er aan te
doen. Maar toch kwam zijn grote lief-
hebberij - het tuinieren - weer boven en-
toen zich de gelegenheid voordeed, was
hij weer de tuinman van het Kranen-

Landschappen en
stadsgezichten in de
bibliotheekgalerie
Vanaf 11 augustus is er in de galerie een
tentoonstelling te zien van werk van
Janneke van Staay en Paulien Witte-
brood.

Janneke van Staay, geboren in Does-
burg, heeft haar opleiding in Arnhem
gehad, afdeling modetekenen, terwijl zij
later ook belangstelling kreeg voor illus-
tratief tekenen. Daarna werkte zij enige
tijd in Amsterdam op een tekenstudio
en ging naar de Rietveldakademie om de
grafische technieken te leren. Haar be-
langstelling ontwikkelde zich voor het
tekenen van oude buurten.

Paulien Wittebrood uit Arnhem behaal-
de in Arnhem M.O. tekenen A en B.
Enkele jaren was zij docente ontwerp-
leer op de afdeling Landschaparchitek-
tuur op de Landbouwhogeschool te Wa-
geningen.
De verwantschap tussen beide kunstena-
ressen is dat ze allebei de etstechniek be-
oefenen en vanuit de waarneming wer-
ken.

De grote tegenstelling zit in de onder-
werpkeuze. Paulien vindt haar inspiratie
in de bos- en heidelandschappen
rondom Arnhem, terwijl Janneke haar
onderwerpen in oude Amsterdamse
buurten, zoals de Pijp, de Oosterpark-
buurt vindt, waar de huizen door de
tand des tijds aangetast zijn.
De expositie zal 4 weken duren. De toe-
gang is gratis.

Voor merkspeelgoed

De versnaperingen die de deelnt.,ers

onderweg zullen ontvangen zijn aan,,
boden door de Vordense Zuivelfabriek
hotel Bloemendaal, fa. Klumper en de
organiserende vereniging zelf.

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

burgse klooster. Het was zijn lust en zijn
leven en ziek worden was er bij hem niet
bij. Hij was in Vorden-Kranenburg en
in zijn geboortestreek een bekende per-
soon en kon urenlang smakelijk over
vroeger vertellen.
Donderdag 31 juli j.l. werd onder grote
belangstelling in de parochiekerk te
Vorden-Kranenburg de plechtige uit-
vaartdienst gehouden, waarna begrafe-
nis op het kerkhof aldaar.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 10 augustus, 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10 augustus, 10.00 uur, ds. Nij-
endijk uit Bochum (Dld).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10 augustus, 10.00 en 19.00
uur, ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 9 en zondag 10 augustus, dok-
ter Van Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. van Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370;
H. van Baren, Lochem, tel. 05730-1870.
Spreekuren zaterdag en zondag van
11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 9 augustus 12.00 uur tot
maandag 11 augustus 7.00 uur, dokter
Warringa. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Indien
mogelijk bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, telefoon 1262. Indien
mogelijk bellen vóór 8.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, 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, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

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

DIVERSEN

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse

17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.

11 augustus, Hervatting repetities Vor-
dens Mannenkoor in het Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training wielerklub
Achtkastelenrijders
24 augustus: toertocht wielerklub,
Achtkastelenrijders; 40 en 80 km
9augustus: avondwandeling Kranen-
burgs Belang

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVERENIGING
DE SNOEKBAARS

zaterdag 9 aug. onderlinge wedstrijd
zaterdag 16 aug. jeugdwedstrijd

zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd _

^



ZflIUklltfslagerij

EINEKENVARKENSLAPPEN
heel kilo

IER
krat 24 fles 0.3 liter
geen 1275 of 1195TARTAAR

1140««***
SCHENKEL

SNIJWORST 100 gram

HAUSMACHER LEVERWORST
150 gram

SCHOUDERHAM 100 gram

MAANDAG 11-8

VERSE LEVER KMO
DINSDAG 12-8

SCHOUDERKARBONADE KÜO
TAH
NDENVOER

WOENSDAG 14-8

GEHAKT (H.O.H.) KNO

baal 5 kilo
g®en 11 50 of 995

groenteman

HEERLIJKE PERZIKEN

HOLLANDSE MANTED. APPELEN Duyvis

ZOUTE PINDA'S
zak 250 gram, van 219 voor

VAN NELLE
PRISMA
KOFFIE

CURVER COMBI-
DRAGER
voor flessen O "V C
of pakken, J t ^

botermalse

HOLLANDSE SPERCIEBOONTJES
pak 250 gram,
van 345 voor

Driehoek

AMSTERDAMMERS
pak6 stuks, van 145 voor BOURBON

DESSERT
6 smaken, pak van 99 voor

COLAGLAS KLEINheerlijke

HOLLANDSE PERZIK-PRUIMEN set a 6 stuks,
van 275 voorKLETSMAJOORS

pak van 155 voor ZELLER SCHWARZE
KATZTROSANJERS W.C. BRIL MET

DEKSEL
div. kleuren, van 895 voor

1 literfles
van 775 nu voorMINI PANKYWAFELS

van 225 voorpracht

BEGONIA Van Nelle

FLITSRIJSTLuteijn formidable

CHOC. CARAMELS
1 50 gram

KINDER KLUSBOverschillende kleuren, van 695 voor

met timmerspullen,
van 2995 voor

Natrena

ZOETSTOF
doos 600 tabl., van 5fö voor

Jolly

SMULPUDDING
1/2 liter van 209 voor

Popell

WEGWERP-
AANSTEKER

slijterij
vat 2 kilo
van 850 nu voo

GOUDSE KAASn
BOLS

JONGE JENEVER APPEL SHAMPOO
flacon 500 ml., van450 voor1425 GROF VOLKOREN-

BROOD 1 CQ
800 gr., gratis gesneden l U W

BEAlWLAIS 1978fles 1 liter van 1525 voor
fles f.7 liter
Varó50 voor

COINTREAU LIKEUR /uitoni

MELBA TOAST DEO SPRAY'S
4 geuren, van 595 voor

PICNIC PUNTJES1895fles 0.7 liter, met gratis koelparasol
van 2150 voor zak 10 stuks,

van 129 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 7/8 TOT 13/8-1980



Wij willen familie, vrienden
en buren, die ons 40-jarig hu-
welijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, allen
heel hartelijk bedanken.

FAM. TAKKENKAMP-
IJSSELDIJK

Ruurloseweg 79, Vorden

Voor de belangstelling felici-
taties, bloemen en kado's, in
welke vorm ook, die ons 40-
jarig huwelijksfeest onverge-
telijk hebben gemaakt onze
hartelijke dank.

FAM. BESSELINK

Augustus 1980
Deldenseweg 8
Vorden

Langs deze weg willen we ie-
dereen dank betuigen die op
enigerlei wijze onze 40-jarige
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

B. UENK
H.J. UENK-

MEMELINK
Warnsveld
Augustus 1980

FIETS U FIT

op de Jong Gelre's avond-
fietsvierdaagse rit van 12 t/m
15 augustus. Afstand 20-30
km. Starttijd: 18.15-19.30 uur
bij hotel Bloemendaal, Vor-
den

Rijdt Fongers

Maandag zijn wij weer paraat.

Sport-, trim- en racefietsen.
- Runner v.a ƒ 385,-
— Ascot v.a ƒ 436,-
- Batov.a ƒ498,-
- Cambridge v.a ƒ 723,-
— Champion 10 vs ƒ 440,-
- Sprint T 5 vs ƒ628,-
- SprintR lOvs ƒ719,-
- Course 10 vs ƒ676,-
- Criterium 10 vs ƒ865,-

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Rijdt Fongers

Weer of geen weer... naar
school moeten ze iedere dag.
Geef ze een fiets die daar te-
gen kan... Uw vakman geeft u
een eerlijk advies.

Barink Nieuwstad 26 Vorden

Gevraagd: hulp in de huishou-
ding, halve dag per week in

overleg.

Fam. Norde, Zelstweg l, tel.

1967

Kies uw liefde, bemin uw keu-
ze.

Kiest u voor het buitenleven??
Daar wil wel eens een luchtje

zweven.
Door het gebruik van natuur-

lijke mest,
Groeit het allemaal weer best.

H. Graaskamp, Ruurloseweg

Te koop: boerenkool, spruit-
kool, knolraap, selderie, pe-
terselie, prei- en andijvieplan-
ten; bieslook pollen.
Tevens: jonge kleurdwergen,
5 Wyandottesoorten kriel.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden, telefoon 1498

Voor echt lekker
ROZIJNENBROOD?

naar 't winkeltje in brood
en banket!

A.G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden, tel. 1877

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

KAREL KETTELERIJ
en
ANNIE KAMPERMAN

gaan trouwen op donderdag 14 augustus
a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.15 uur in de Hervormde kerk
te Vorden, door ds. J. Veenendaal.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant De Boggelaar, Vordenseweg
32 te Warnsveld.

Augustus 1980
Zutphen, Ruys de Beerenbrouckstraat 31
Vorden, Veldwijkerweg l

Wij gaan wonen:
Ruys de Beerenbrouckstraat 31, Zutphen

Op vrijdag 15 augustus 1980 trouwen

JOHAN SCHUT
en
MIA EVERS

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 10.30 uur in de Parochiekerk van
St. Jan de Doper te Kilder.

Op l augustus 1980 heeft ons jawoord
plaats gevonden op 't gemeentehuis te
's Heerenberg.

Receptie houden wij van 15.00 tot 16.00
uur in "De Olde Beth", Nieuwstraat 10,
Wehl/Kilder.

Keyenborg, Zaarbelinkdijk 4
Kilder, Kelreweg 3

Wij gaan wonen:
Zaarbelinkdijk 2, 7256 KL Keyenborg

Heden is na een langdurig ziekbed vredig van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en
lieve opa

BERNARD BRAAKHEKKE
echtgenoot van Alijda Gerritdina
Egberts

op de leeftijd van bijna 70 jaar.

Vorden: A.G. Braakhekke-Egberts

Lochem: Bennie - Erie
Bert
Erie

Ommen: Lex - Ria
Bibi

Deventer: Dinie - Frans
Nieuwegein: Erna-Remieg

Tristan

7251 EJ Vorden 5 augustus 1980

Insulindelaan 25

We hebben hem opgebaard in het rouwcentrum van
de Monutastichting 't Jebbink te Vorden, alwaar vrij-
dag 8 augustus 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur gele-
genheid is tot condoleren.

Zij die hem de laatste eer willen bewijzen worden
zaterdag 9 augustus om 11.00 uur daartoe uitgeno-
digd in voornoemd rouv/centrum, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatshebben op de Alg.
Begraafplaats om ca. 12.00 uur.

Wie heeft Christus gekruisigd?
"Maar om onze overtredingen werd Hij door-
boord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt was op
Hem, en door Zijn striemen is ons genezing ge-
worden" (Jes. 53:5)

Woensdagavond bijbelstudie, Ruurlo&weg 6

HELMINK
VORDfcN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

nicHTine
DORP/CEflTRUf»

Het bestuur van de Stichting Dorps-
centrum Vorden roept sollicitanten
op voor de betrekking van

ASSISTENT BEHEERDER
voor het verrichten van alle voorko-
mende werkzaamheden bij de
exploitatie van het dorpscentrum.
Ervaring in het horecavak of een
daarmee overeenkomende betrek-
king strekt tot aanbeveling.

Sollicatiebrieven binnen 10 dagen te richten aan
het bestuur van de Stichting p.a. de heer H.
Janssen, Het Wiemelink 18, 7251 CZ Vorden
(tel. 05752-2275).
De beheerder kan desgevraagd nadere inlichtin-
gen verstrekken (tel. 05752-2722)

Vorden
zomerprogramma
1980

V.V.V. KANTOOR.
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.
Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur/13.30-18.00 uur

zaterdag van 8.30—12.30 uur/13.30—16.00 uur
maandagmorgen gesloten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen A2,50
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, telefoon
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256. Bij
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30 uur. Kosten
M,— per persoon. Te beginnen maandag 23 juni, laatste
wandeling 11 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen". Om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 26
juni, laatste tocht 7 augustus. Kosten deelname f 2, — per
persoon.

MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Ponyrijden per ponywagen met de heer H.J. Oortgiesen,
Mispelkampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden
V.V.V.-kantoor, f 6, — per persoon, kinderen f 3, — per per-
soon.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opga-
ve bij het V.V.V.-kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen
kinderen jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aange-
lijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor. Data:

7 augustus - 21 augustus.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS:
Dia-avond over het Achterhoekse boerenleven. Plaats:
boerderij kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur, verzorgd door
de heer Van Roekei uit Zelhem. Entree f 2,50 inklusief kof-
fie.

ZONDAG 10 AUGUSTUS:
Aanspanning In de Reep'n Vorden e.o. Kastelentocht voor
aanspanningen met historische rijtuigen.

TOT EN MET 15 AUGUSTUS:
fietsvierdaagse Jong Gelre.

300TREIS VOOR BEJAARDEN
OP DINSDAG 26 AUGUSTUS

Net als voorgaande jaren organiseert het comité weer
een bootreis. Dit jaar gaan wij naar Kampen, een
mooi oud stadje aan de IJssel. Er is gelegenheid om
hier te winkelen.

't Is een geheel verzorgde reis, dus u behoeft niets mee
te nemen; de lunch en het diner zijn bij de prijs inbe-
grepen. Kosten ƒ 40,- p.p.
U dient 's morgens om 8 uur op het Marktplein aan-
wezig te zijn.
Hopelijk kunt u nog een paar mensen meenemen naar
Zutphen, waar wij om 8.30 uur vanaf de IJsselkade
vertrekken.

Diegenen die geen vervoer hebben, worden vanaf het
Marktplein naar Zutphen gebracht en opgehaald.
's Avonds zijn wij om 8 uur terug in Zutphen.

Opgave bij fa. Hassink, Raadhuisstr., tel. 1332
fa. Helmink, Zutphenseweg, tel. 1514
fa. Kluvers, Zutphenseweg, tel. 1318

Namens het comité,
G. Remmers
G.W. Eyerkamp

Varkensieren
schooltassen

3 vaks met 2 voorvakken
garantie op het leer

normaal 79,90
nu 55,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuws^ ]4. Vorden - Telefoon 05752-2386

REPETITIESVORDENS MANNENKOOR
Maandag 11 augi^us om 20.00 uur beginnen
weer de repetities ,an het Vordens Mannen-
koor.

Nieuwe leden kunnen zi*, dan opgeven in het
Dorpscentrum.

TTTTTTVTVTTTTTVTT TTTVTTTTTTT

maandag en dinsdag

VARKENS
FRIKANDO c qc

soyram Uf OU

woensdag en donderdag

RUNDER
GEHAKT - Qq

Soo^raw Ü,UO

vrijdag en zaterdag

BLINDE
VINKEN i QQ

per-stwk. I,9O

jjarP*^
BARRECUE
WORSTJES

ZIGEUNER
SALADE

SNIJWDRST
'loögraw

è^r*_z^- —

UO

1,40

< 0,99

JAN KRIJT de Echte Slager
Dorpsstraat 32 - Vorden - tel. 05752-1470

TVVVTTT

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

GEMEENTELIJKE
AVONDOPLEIDINGEN
ZUTPHEN
Aanmelding van nieuwe cursisten is nog mogelijk.

Avond-MAVO
D volledige opleiding diploma mavo-4; cursusduur 3

jaar; keuzepakket van 6 vakken
D opleiding diploma mavo-4 in gedeelten; men volgt

de lessen in minder vakken en kan via deelcertifica-
ten het diploma behalen

D opleiding per vak; men volgt alleen de lessen in die
vakken, waarvoor men een speciale belangstelling
heeft, bijv. één of meer talen.

Praktijkdiploma boekhouden

M.B.A. Moderne bedrijfsadministratie

Bedrijfscorrespondentie
D Nederlands, Duits en Engels.

DAGSCHOOL VOOR VOLWASSENEN
Aanmelding van nieuwe cursisten is nog mogelijk.

D vooropleiding basisschool (lager onderwijs)
zowel voor vrouwen als mannen

D lage lesgelden door rijkssubsidie
Cl kinderopvang aanwezig
[J de lessen worden gegeven in het ontmoetings-

centrum De Hanzehof
I I bijzonder goede sfeer
D keuze uit 11 vakken.

Opleidingsmogelijkheden:
D volledige opleiding diploma mavo-4; cursusduur 3

jaar; keuzepakket van 6 vakken
d opleiding diploma mavo-4 in gedeelten; men volgt

de lessen in minder vakken en kan via deelcertifica-
ten het diploma behalen

D opleiding per vak; men volgt alleen de lessen in die
vakken, waarvoor men een speciale belangstelling
heeft, bijv. één of meer talen.

Inlichtingen en aanmelding bij:
Gemeentelijke Avondopleidingen, Isendoornstraat 3,
Zutphen op dinsdag 5 augustus, donderdag 7 augus-
tus, maandag 11 augustus en dinsdag 12 augustus,
telkens van 19.00-20.00 uur.
Ook telefonisch (05750-19451) tijdens genoemde
avonden.

Gemeente Zutphen
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Zondag 10 augustus

Nederlandse kampioenschappen
touwtrekken in Bussloo
Zaterdag 9 augustus: Open nationale kampioenschappen

Groot aantal deelnemers aan
Achtkastelenkoetsenrit
De Vordense aanspanning "In de Reep'n" organiseert zondag 10 augus-
tus de "Achtkastelenkoestenrit" waaraan ruim 110 personen zullen deel-
nemen. Veel deelnemers uit de omgeving maar ook een groot aantal uit
alle delen van het land.

In Bussloo, gemeente Voorst staat voor het aanstaande weekeinde, 9 en
10 augustus, een uniek touwtrek-evenement op het programma. Zaterdag
worden daar de zgn. open nationale touwtrekkampioenschappen gehou-
den, terwijl zondag 10 augustus het eerste toernooi (van de vier die ge-
pland zijn) om het Nederlands kampioenschap touwtrekken (bondsploe-
gen) zal worden georganiseerd. Nadat vorig jaar de drie zelfstandige ge-
westen Noord, West en Oost - samen de Nederlandse Touw trekkers Bond
vormend - werden opgericht, hebben deze de zomerkompetitie afgesloten.

De topteams uit de officiële gewichts-
klassen (560, 640 en 720 kg.) van elk ge-
west zullen zondag deelnemen aan het
eerste toernooi om het nationaal kam-
pioenschap. Deze nationale kompetitie
bestaat uit vier wedstrijden: zondag 10
augustus in Bussloo, zondag 24 augus-
tus in Sneek, zondag 7 september in
Aalsmeer en zondag 21 september in
Emmeloord.
In de 720 kg. klasse zullen van elk ge-
west de drie hoogst geëindigde teams
deelnemen, totaal dus negen ploegen.
Uit gewest Noord zijn dat Sneek (kam-
pioen), Britsum en Ducdalf uit Emmel-
oord. Voor gewest West komen uit
kampioen Zwaagdijk, TTV Verkerk uit
Nieuwveen en Oude Jans uit Purme-
rend. Voor Oost, kampioen Heure
(Borculo), Eibergen en Bekveld.
In de 640 kg. klasse verschijnen de
teams van Bosma uit Rutten (N.O.P.),
Britsum en Poppenwier uit Rauwerd -
allen gewest Noord. Gewest West: de
teams van Octopus, Nieuwveen, Sport-
zicht Aalsmeer en F.C. Ruk uit Warder
(N.O.P.); gewest Oost: Eibergen, Bi-
sons (Beltrum) en Bussloo. Voor de 560
kg. klasse is de indeling: gewest Noord:
geen deelname; gewest West: Zwaag-
dijk, Edam, Veronica (Alkmaar) en De

Boei; gewest Oost: Eibergen, Vorden,
Bekveld A en Heure.
De wedstrijden worden gehouden op het
sportkomplex van de TTV Bussloo (on-
derdeel van sport velden Cupa). De or-
ganisatie berust bij de TTV Bussloo en
de Nederlandse Touwtrekkers Bond.

OPEN NATIONALE KAMPIOEN-
SCHAPPEN
Voor de derde maal in suksessie worden
in Bussloo op zaterdag 9 augustus de zg.
open Nederlandse touwtrekkampioen-
schappen gehouden. Eveneens op het
sportveld van de TTV Bussloo. De orga-
nisatie berust ook bij de propaganda-
kommissie van de NTB; men heeft de
inschrijving ook open gelaten voor de
"wilde" ploegen, die dus niet in NTB-
verband spelen. Om ook deze teams de
gelegenheid te geven eikaars krachten en
technische kwaliteiten te meten (ook
met de bondsploegen) is dit evenement
georganiseerd. Er wordt in twee ge-
wichtsklassen getrokken onder het reg-
lement van de NTB.

In de 640 kg. klasse is de grootste deel-
name. Onder meer de bondsploegen
Vliegtuigweg (Nagele, N.O.P.), de TTV
Nobbe uit Ens (N.O.P.), EHTC uit

Straatvoetbalnieuws
Zaterdag 23 augustus gaat het grote
zaalvoetbalspektakel van de gemeente
Vorden van start. Voor dit toernooi
hebben inmiddels al 14 ploegen (over-
wegend "straten" of "buurtteams")
ingeschreven. Organisator Fred Fransen
heeft voor dit toernooi de hal van de
Hanzehof in Zutphen afgehuurd. De
teams worden in twee poules onderge-
bracht, zodat er minimaal per team zes
wedstrijden gespeeld moeten worden.
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats
in "De Herberg" te Vorden.

Voetbalvereniging "Vorden"
Voor het eerste en tweede elftal van de
voetbalvereniging "Vorden" staan
zondagmiddag om 14.30 uur oefenwed-
strijden op het programma tegen Vios
(Beltrum) I en II. In de morgenuren ko-
men de lagere teams van "Vorden" uit
tegen elftallen van Pax uit Hengelo.
Donderdagavond 14 augustus speelt
Vorden I en II tegen* Babberich I en II;
zondag 17 augustus Vorden I en II tegen
GFC I en II (in Goor); zondag 24 augus-
tus Steenderen I en II tegen Vorden I en
II; donderdag 28 augustus Viod I en II
tegen Vorden I en II; zondag 31 augus-
tus Jonge Kracht I en II tegen Vorden I
en II; woensdag 3 september Vorden I
en II tegen Albatros I en II.

Interessant nazomer-
programma V.T.P.
Na een juniorendag voor de jongste ka-
tegorie, gehouden op l augustus j.l.,
start vrijdagmiddag 8 augustus de regio-
kompetitie voor de jeugd weer met een
thuiswedstrijd tegen Almen.
Vanaf 16 augustus - 31 augustus vinden
de klubkampioenschappen plaats die
spannend beloven te worden. De buurt-
kompetitie van V.T.P.-teams starten
weer op woensdagavond 20 augustus en
27 augustus. Op 13 en 14 september
wordt het officiële programma afgeslo-
ten met een lustrumweekend, waarin
naast diverse aktiviteiten voor de junio-
ren o.a. een autorally, een gemeen-
schappelijke maaltijd en een gekostu-
meerd toernooi is gepland. Mocht er

tussen bovenvermeld programma
ruimte overblijven, dan zal tevens nog
een uitwisseling met Almen plaatsvin-
den.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" werd zaterdagmorgen voor de
tweede maal in dit seizoen diploma-
zwemmen gehouden. Onder het toe-
ziend oog van KNZB-official mevr.
Janssen slaagden zowel de 12 A-kandi-
daten alsmede de 16 B-kandidaten. In
de beoordelingskommissie hadden zit-
ting mevr. Sonneveld en de heer H. van
Dijk. De kandidaten werden opgeleid
door de heren M. Westrik en H. van
Dijk en mevr. Sonneveld.
Zaterdagmorgen 30 augustus is er voor
de laatste maal gelegenheid een zwem-
diploma te behalen (vanaf het A-diplo-
ma t/m het F-diploma.

Avondwandeling
Kranenburgs Belang
Op zaterdag 9 augustus zal de buurtve-
reniging Kranenburgs Belang zijn tradi-
tionele zomer-avondwandeling houden.
In de route, die is uitgezet door de
mooie natuurrijke omgeving van de
Kranenburg, ontbreekt ook het puzzel-
element niet. Iedereen kan deelnemen,
ook niet-leden, terwijl uiteraard de vele
vakantiegasten die momenteel in Vor-
den verlijven, hartelijk welkom zijn.
Men kan zich vanaf half acht opgeven
bij café Schoenaker op de Kranenburg.
Van hieruit zal om acht uur het startsein
worden gegeven.

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken
gespreid
zonlicht geeft 'n
beter resultaat.

Hall-Eerbeek, Erichem, Koperen Vis uit
Monnickendam, TTV Bussloo, F.C.
Ruk (N.O.P.)- Voorts de "wilde" ploe-
gen als TTV Zwiggelte, de Hökers uit
Hengelo Gld., Jong Gelre uit Nijbroek,
't Hoekje uit Vorden, Timmerweg uit
Dedemsvaart, Losse Flodders uit Bel-
trum, Boogman uit Klarenbeek, Volvo-
klub uit Watergang, NTC Nieuwer-
oord, TTV Twikkelo uit Enschede, De
TTV Prov. Utr. Elec. Mij enz. Deze
Ploegen worden in twee poules inge-
deeld, waarna de drie bovenste uitko-
men in de finales.
In de 720 kg. klasse verschijnen aan de
touwen (in één poule) de teams van TTV
Prins uit Siddeburen, Twikkelo uit En-
schede, Kasteel uit Teuge, Trijnwoude
uit Oudskerk, Stoomwals uit Kleindijk,
De Hey uit Heerenveen, TTV Eelde uit
Eelde, Schut uit Noordseschut, Nieu-
weroord en De Roppers uit Eelde. Voor
de winnaars zijn fraaie bekers beschik-
baar.

"De bedoeling van deze rit is om het
"oud-gerei" weer te laten lopen. Het
zijn vooral die mensen die vroeger paard
hebben gereden. Of bijvoorbeeld men-
sen die vroeger het paard hebben moe-
ten ruilen voor de traktor en die zich nu
toch weer een paard hebben aange-
schaft. De Hollandse koetsen zijn weer
van stal gehaald. Je kunt dus wel dus
wel zeggen een stukje nostalgie, de om-
gang met paard en koets", aldus vertelt
ons de heer Joh. Norde, voorzitter van
"Inde Reep'n".
Deze kastelenrit, die thans voor de vier-
de keer in Vorden wordt georganiseerd,
is in feite niet meer weg te denken. De
rit trok steeds honderden toeschouwers.
De rit zal veelal over harde wegen gaan.
De zandwegen die in de route zijn opge-
nomen moeten de leden van "In de
Reep'n" zelf nadien weer in orde ma-
ken.
Joh. Norde juicht het toe dat de kasteel-

heren in Vorden zoveel tolereren. Deze
landgoedeigenaren geven vaak voor di-
verse evenementen toestemming en dan
moeten ze vaak een boel "trammelant"
op de koop toenemen. "Ik heb voor de-
ze mensen grote waardering", aldus
Norde. Ook dit keer zal de "Achtkaste-
lenrit" zijn naam weer eer aan doen,
want de meeste kastelen zijn in de route
opgenomen.
De rit, die een lengte heeft van ca. 30 ki-
lometer, gaat zondagmorgen bij kasteel
Kiefskamp al vroeg van start. De rit telt
mee voor de landelijke kompetitie voor
het aangespannen paard. De jury zal
onder meer het paard beoordelen, het
rijtuig, het tuig, kledij, de wijze van
mennen, enz.
Wanneer de jurering achter de rug is
vertrekt de stoet via de Lieferinkweg,
Zomervreugdweg, Lindeseweg, Vosheu-
velweg, Zelledijk, Schuttestraat, Barg-
kappeweg, Eikenlaan. Er wordt gestopt

bij kasteel Onstein, waar een konsump-
tie zal worden genuttigd.
Hierna wordt de rit vervolgd in de rich-
ting van de Onsteinseweg, Schutte-
straat, Brandenborchweg, Ruurlose-
weg, oprijlaan Kasteel de Wiersse. Hier
zal de lunch worden gebruikt.
Na de lunch (die niet toegankelijk is
voor toeschouwers) gaat de stoet
richting Schoneveldsdijk, klein stukje
Rijksweg, oprit Medler. Achter kasteel
Medler richting Mosselseweg, Ruurlose-
weg, Enzerinckweg, Oude Zutphense-
weg, van Lennepweg, Lekkebekje, Al-
menseweg, kasteel den Bramel.
Vanaf kasteel den Bramel gaat de stoet
in gesloten kolonne door het dorp naar
kasteel Vorden. In het weiland vlak ach-
ter het kasteel aan de Schuttestraat
wordt de stoet ontbonden.
De "Achtkastelenrit" zal worden bege-
leid door zes bereden politie van de
groep Apeldoorn-Hulshorst. Tevens zal
de Rijkspolitie te Vorden medewerking
verlenen; de plaatselijke EHBO en de
boerendansgroep "De Knupduukskes"
die bij de lunch de helpende hand zal
bieden.

IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. 11.000.000,-

30 SEIKO HORLOGES

!EIKO
Precies dat tikje meer stijl

TVfiele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t.w.v. f 20.000,-
Miele Nederland B.V., Vianen

15 Philips kleuren TV's
als Droomprij

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adviespnisf 2.495,-

Elkemaa jl
een verrassinijlprijs

(in natura)

ter waarde van

ff 10.000.-
per prijs

n oo.ooo,-
aan

gelddroomprijzen
amro bank (&

39 Thee- en glasserviezen

SCHOTT ZWIESEL
GLAS EN KRISTAL B.V., OVERVEEN

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

OFSOPOLDNEzl

WAARDE
/14.495,—|
Importeur H Englebert N V , Voorschoten

13Bose
weekprijzen

1 paar 301-boxen
+ 550 receiver

Een uniek ruimtelijke sensatie

Winkel-
waarde M900.-p. paar

ruimtelijk realisme in de huiskamer

26 Pakketten
Natu ra l Line

Winkelwaarde f 103.50 p.p.
Huidverzorgende kosmetica

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZZEL-
SPELEN MARATHON wordt georgani-
seerd ten bate van NEGEN belangrijke
Rode Kruis-taken. Voor deze Puzzelspelen
Marathon werd vergunning verleend door
de Staatssecretaris van het Ministerie van
Justitie bij besluit van 7 mei 1980, onder
nummer L.O. 700/143/039.

STUUR OOK ONDERSTAANDE PUZZELSPELEN IN !

Kruiswoordspel 5

Van links naar rechts:
1. kerel, 4. visbun, 7. wig,
8. bloeiwijze, 10. hoofd-
deksel, 12. deel v.d.
bijbel, 13. bouwland
14. noot, 17. Europeaan,
18. pausennaam, 19. op-
stootje, 21. op de manier
van, 23. bergpas,
24. boom, 26. familielid,
28. sluiskolk, 30. boos,
32. loterijbriefje,
34. ijzerhoudende grond,
36. rondhout, 37. vaar-
tuig, 38. noot, 39. ge-
temd, 41. roem,
42. vleesgerecht, 43.
boordsel, 44. uitgebak-
ken stukje vet.

Van boven naar
beneden:
1. durende vijandschap,
2. landbouwwerktuig,
3. hijswerktuig, 4. eiland
i.d. Middel l. Zee, 5. ge-
reed, 6. toespraak, 7. pi.
in Japan, 9. zware bijl,
11. nakomeling, 16. zon-
der vocht, 18. werpstrik,
20. ivoor, 22. bijb. figuur,
25. inwendig orgaan,
27. niets uitgezonderd,
28. prik, 29. bevesti-
gingsmiddel, 31. deel
v.e. bijenkorf, 33. ge-
hoororgaan, 35. vuur,
40. titel, 42. vlaktemaat.

.v.v v
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Rebusspel 5
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

25 DELIGE
GROTE

WINKLER PRINS 80
waarde
73600.-
ELSEVIER
NEDERLAND
B.V.,
Amsterdam

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen

gepublicei' nelen
inzenden door gebruik t
onderstaande bet
heden: __ . nn i

1. PER GIRO OF BANK: OU.IOU |
t n.v Rode Kruis. Den Haag.

2. PER BRIEFKAART: Rode Kruis
Postbus 30427.
2500 GK Den Haag

• Voor iedere oplossing betaalt U
1 1,50 of plakt U M,50 aan extra
postzegels bij:

• Uw giro of briefkaart
voor 11 AUGUSTUS 1980.

• Na ontvangst van Uw C.
briefkaart ontvangt U het tijdschrift
"marathon" gratis thuis voor
eventuele verdere deelname.

DOE OOK MEE AAN
HET TELE-LUISTERSPEL
en raad welk woord
is "weggepiept"!
Het Tele-luisterspel is een uniek
"los" onderdeel van de Nationale
Rode Kruis Puzzelspelen Marathon.

Daarbij gaat het erom het woord te
raden van een bekend lied dat is
"weggepiept". Dit lied wordt
"levensecht" gezongen door de
cabaretier-imitator Robert Paul.
Hoe U instuurt hoort U óók per
telefoon.

BEL 020-214444

OOK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN:
OROOMKEUKEN
RIANTE ZITHOEK
SINQER NAAIMACHINE
GAS ELECTRO (COMBINATIE
ARKE REIS BARBACAN
SURF/ZEILBOOT
PORTABLE KLEUREN TV

200 ZAKREKENMACHINES

1 3.550,- PLIEGER Den Bosch
t 4.975,— LEOLUX Venlo
M.149,— SINGERB V Amsterdam
l 1.085,— PELGRIM B V Gaanderen
t 2.500,— ARKE REIZEN Enschede
l 1.695,— TILONA NAARDEN B V Barneveld
f 1.300,— AEGTELEFUNKEN Amsterdam
l 69,— SILVERREEDB V Amsterdam

PAAR 901 BOXEN t RECEIVER
VOUWWAGEN MET BERMKEUKEN
RIHA SYNTONE DE LUXE
2 ZITS EN 3ZITSBANKEN
2 PERS. REIS NAAR LOS ANGELES

2 2 SURFPLANKEN
3 ZANKER WASAUTOMATEN
9 RETOUR ENGELAND VOOR 2 PERS

6.592,- BOSEBV Amsterdam
6.395,— ANDREJAMET Veenendaal
6.295,— MOSSEL+ VERSTEEGE B V Den Haag
5.751,— LEOLUX B V Venlo
5.000,- K L M Amsterdam
1.450,- TILONA NAARDEN B V Barneveld
1.348,- ZANKER NEDERLAND B V Woerden
1.000,— NORTHSEAFERRIESB V Rozenburg

39 Smy rna-pakketten van
scheepjeswol

Met de inhoud van "Yessed" smyrnapakket knoopt U
zelf een fraai, zuiver wollen vloerkleed met een af meting
van ca. 70 x 155 cm. Winkelprijs f273,— per pakket. De
39 pakketten zijn royaal
beschikbaar gesteld door: scheepjeswol

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN
f eoe.ooo-

VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE
NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

9 Bootreizen
naar Eneland

Voor 2 personen

NORTH SEA FERRIES, EUROPOOR
2 CANON FILMCAMERA'S
2 RIJNREIZEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS
1 DUALC830CASSETTEDECK
1 BOOTREIS
1 WALRALINNENUITZET
1 6PERSOONSBUNGALOWTENT

348,— BORSUMIJ FOTOB V Roelotarendsveen
600,- HOLLAND CRUISELIJN Haltweg
268,67 BERKBECCONB V Kampen

1.098,- REMA ELECTRONICS B V Amsterdam
876,— STENALINE Rotterdam

1.500,- WALRA HOFLEVERANCIER W.i
1.200.- WALKER INTERN B V

39 LANGSPEELALBUMS
200 ZARESKABORDUURPAKKETTEN

26 DONSDEKBEDDEN
48 PYRAFLAM KOOKPANNEN
26 AGFAKLEINBEELDCAMERA'S

98,- THE READER'SDIGESTN V Amsterdam
54,95 B V HAGEO Hengelo

319,— NORDISKFJERB V Oosterhout
69.- CORNING B V Breda

245,— AGFAGEVAERT Ri|swi|k

MEEDOEN IS... VEEL PRIJZEN WINNEN !



Speciale
Tover uw oude gazon om in een droomgazon met

WOLF GAZONVERNIEUWING
van 48, 15 voor

De juiste methode voor exakt en zuinig strooien met de

WOLF STROOIWAGEN Q7 Rn
van 130, 10 voor uf füü

Verder aanbiedingen in motor- en elektromaaiers

baréndsen Zutphenseweg 15-Vorden

Telefoon 1261

Kankerbestrijding.

JosBrink: "Inditboetóe staathoe zorgvuldig hetKWF
kr •* -4 * -^ f ^ •< • AA --

Het Koningin Wilhelmina Fonds
heeft zich verplicht jaarlijks f 30
miljoen bijeen te brengen.
Dat bedrag moet er komen.
Om tenminste zo'n 200 lopende
onderzoeken te kunnen voort-
zetten. Uw gift is hard nodig.
Steun de collecte.

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

Goede bijverdienste
Ochtendbladkombinatie
Trouw/de Volkskrant zoekt
met spoed een bezorger(ster)
in Vorden. Min. leeftijd 15 jr.
Opgave: de heer P. Balvert,
Hanekamp 17, tel. 1910

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: houtdraaibank
(lichtnet) 80 cm tussen de cen-
ters, incl. 4 beitels ƒ 500,-.
T. Eggink, Kostedeweg 5,
Vorden

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

SE
"VELDÏJ0EK"

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek
tutten Doctinchcmrn Ruurlo

VcMho<fc»«wcg 11-1)

Voor het weekend
HEERLIJKE BOLUSSEN!

bij 't winkeltje in brood
en banket

A.G. Schurink, Burg. Galee-
straat 22, Vorden, tel. 1877

ers.

4 typen
l versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljpinrlchting

Ff„JOWE
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Jekuntenmagernietomhéen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestri|ding. Centraal Bureau
Koninginneweg 28, 1075 CZ Amsterdam. Tel. 726000 Giro: 26000

Kastelenkalender 1981

JAN.

De kastelenkalender 1981 is
verkrijgbaar bij:

D Boekhandel Hassink
D Boekhandel Hietbrink
D Sigarenmagazijn

"de Olde Meulle"
D VVV kantoor/

schoenhandel Wullink

verkoopprijs f 9,-

De kalender bestaat uit afbeeldingen van een twaalftal kas-
telen uit de omgeving van Vorden.
De kalender is zeer exclusief, daar iedere afbeelding is
uitgeknipt en geplakt met kleine stukjes papier; de afbeel-
dingen zijn vervaardigd door Miep van Stokkum uit Ruurlo.
De kalender is gedrukt bij drukkerij Weevers B.V. Vorden.

:W:'-:^:'-:ï~:'*&-™:ï^:ï&W^'-:
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10 augustus

The Tramps

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

speciale aanbieding
HUSQVARNA
MOTERMAAIER INCL GRASVANGER

van 749,-voor

ELECTROMAAIER van 499,-voor

629,-

389,-

telefoon 05752-1261 Vorden

UITSCHIETERS VAN DE WEEK!

"SPETTER" SPIJKERBROEKEN 45 .
maten4t/m12 perstuk25,- 2stuksvoor "^f

2 GERUITE BLOUSES v00r 25,-
Modecentrum

D Vrijdags koopavond
D Woensdags open
D Maandags gesloten

15

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
^ overal waar tijdschriften

verkocht worden of
Telefonisch: 070-889272

Philips
kleuren s als

PHILIPS

De briljante, natuur-
getrouwe kleuren
van Philips hebben er een
nieuwe dimensie bijgekre-
gen. U kunt nu ook genie-
ten van écht HiFi geluid.
Met Philips kleuren-TV be-
leeft u voortaan de vol-
maakte harmonie tussen
kleuren klank.

Liefst 15 van deze
kleuren tv's met af-
standsbediening stelt
Philips beschikbaar
als „droomprijs". Doe
daarom mee en win
zo'n unieke Philips
kleuren tv, bruto
adviesprijs f 2495, -.

PhilipsAfer vooruit in kleur en getuid
ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000,-

Zo'n acceptgirokaart,
kan je gewoon

bij je bank afgeven
Met een Privé-rekening

bij de Rabobank regelt u al uw
betaalzaken, dus ook uw
acceptgiro's.

Rabobank

0051



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-J232.
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REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Vakantietip

2 naadloze stretch beha's
van f 39,90 voor f 30,-.
In wit en skin. Cups A
en B. Artnr. 723-10.

Helmink b.v.

FIETS U FIT

op de Jong Gelre's avond-
fietsvierdaagse rit van 12 t/m
15 augustus. Afstand: 20-30
km. Starttijd: 18.15-19.30 uur
bij hotel Bloemendaal, Vor-
den

Te huur na 15 augustus: sta-
caravan te Borculo. Ind. 2
slaapkamertjes, w.c., kook-,
eet- en zithoek. Voor vakantie
of tijdelijk wonen.
Telefoon 085-217007 b.g.g.
05457-1202

Meisje 18 jaar (ambt.) zoekt
kamer, liefst met eigen kook-
gel. + wasgel., in Hengelo
(Gld.) evt. Vorden.
Tel. (na 17.00 uur) 05754-323

Te koop: hooigras 1,30 ha.
Briefjes inleveren, vrijdag 8
augustus, 7 uur.
J. J. Sloot, Hengelosestraat 17
7256 AA Keyenborg

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode ,
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Het ARBO-team bedankt A.
Boerkamp voor al zijn inzet
die dit Arbo-team tot een suk-
ses heeft gemaakt.
B. Lenderink, J. Schor,
J. Geer ken

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Lekkeriand en Parel.

Van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

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

i
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

ARAL
service
station

^vfönneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIABv
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

Tuintaouwtrekkers
2- en 4-wlellg

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

itJOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Vader zegt
stevige stappers,
moeder zegt
mooie schoenen,
w zeggen
Piedro's.
WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Te koop: andijvieplanten en
aardappelen, Rode Eersteling
en Doré.
A. Hissink, Heijendaalseweg
3, Vorden, telefoon 1778

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Te koop: prima eetaardappe-
len, parel.
H. Rietman, Eldersmaat l,
Vorden, telefoon 1655

Te koop: Queen Anne dres-
soir -l- tafeltje, 2 witte wasta-
fels + marmerenplaat, meng-
kraan.
Tel. 1891, Zutphenseweg 60,
Vorden

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Werk gevraagd: 4 è 5 morgens
in de week, van 9.00-12.00
uur. Brieven onder no. 23-1

De verkoop van staatsloten is
begonnen op maandag 4 au-
gustus. Afhalen uitsluitend 's
morgens tussen 9.00-13.00
uur en van 17.00-19.00 uur.

Mevr. Stoffels, Zutphenseweg
4, Vorden, Telefoon 2367

MHfZIfP
DANSLESSEN

BIJ DANSSCHOOL

Th.A. HOUTMAN

Inschrijvingen te

-VORDEN op 16 en 23 augustus van 18.00 tot
20.00 uur in het Dorpscentrum; dito zaal Schoe-
naker van 20.00 tot 21.00 uur.
-VIERAKKER 20 augustus van 19.00 tot 20.30
uur in het Ludgerusgebouw.
—VORDEN zaal Eijkelkamp, dito van 20.30 tot
21.30 uur.

KLUBS
BRONS ZILVER EN IEDERS WENS
INSCHRIJFGELD/ 7,50

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 10 t/m 18 augustus

café't ZWAANTJE
Hengeloseweg 14, Vorden
Telefoon 05752-1257

Tevens uw adres voor feestjes en partijtjes

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
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ZONNIGE'JAPIJTPRIJZEN!

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheerwol, met legklare foamrug

normaalprijs 259,- OOQ
STUNTPRIJS fcfc5ff" P.M.

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zware nylon kwaliteit, met legklare foamrug
normaalprijs 169,- «j y|Q

STUNTPRIJS IHSfj" p.M,

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheerwol, grove nop, met legklare foamrug
normaalprijs 285,- OQQ

p.M.

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed, 100% polyamide, korte pool, in 3 kleuren
uit voorraad leverbaar

P.M.

WOONKAMERTAPIJT
380 breed, zuiver scheerwollen berber (geweven tapijt)
normaalprijs 459,- O^B

j P.M.

VELOURSTAPIJT
400 breed, op legklare foamrug
normaalprijs 119,-

STUNTPRIJS OSff- p.M.
(zolang de voorraad strekt)

INTERIEURVERZORGING

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

* Rolaanbiedingen worden gratis
en vakkundig gelegd

* Reservering voor latere levering
is mogelijk


