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aangespannen paard zondag
aanwezig bij Kastelenrit
/ij die van historische rijtuigen houden, kunnen zondag 11 augustus hun hart ophalen wanneer daar de
jaarlijkse koetsentocht wordt gehouden. Niet alleen voor het publiek een aantrekkelijk schouwspel (de
meeste deelnemers/sters zyn in aangepaste kledy gestoken) maar ook de deelnemende equipes zelf kun-
nen volop genieten. De fraaie omgeving van Vorden staat hier borg voor, bovendien 4jn de kastelen in de
route opgenomen zodat men van dichtbij een kijkje kan nemen.

Medewerking geweldig
Johan Morde, voorzitter van de orga-
niserende Vordense aanspanning "In
de Reep'n" is maar wat blij met de toe-
stemming die hij van de verschillende
kasteelheren heeft gekregen. "De me-
dewerking is geweldig. Ook de provin-
ciale landschappen verlenen optimale
medewerking door deze koetsentocht
over hun grondgebied te laten trek-
ken. Het feit dat we de tocht langs de
kastelen mogen maken is toch wel
zeer bepalend voor het aantal deelne-
mers. Deelnemen aan dit soort evene-
menten kost geld. De landelijke ten-

dens is dat de belangstelling wat af-
neemt. Hier bij ons merken we daar
niets van. Uit het aantal ingeschreven
equipes (134) blijkt al dat men zeer se-
lektief te werk gaat en dat de kastelen-
tocht in Vorden voor velen "vaste
prik" is geworden", zo zegt Johan Nor-
de.

Crème de la crème
De crème de la crème zal in Vorden
aan de start verschijnen. Temeer daar
deze kastelenrit (tevens klassements-
rit) als voorronde geldt voor het Ne-
derlands kampioenschap van de Ne-

derlandse Bond van Verenigingen van
het aangespannen paard. Het vertrek
van de kastelenrit is zondagochtend
vanaf 10.00 uur aan de Wilmerinkweg
(nabij de Almenseweg). Men start in-
dividueel. De rijders vinden het na-
melijk prettig dat ze niet het gehele
trajekt in colonne behoeven te rijden.

De route ziet er verder als volgt ui t :
Almenseweg, oprijlaan kasteel den
Bramel, Almenseweg, oprijlaan Hui-
ze "Het Enzerinck", door de slag-
boom naar de Oude Larenseweg, En-
zerinckweg, Galgengoorweg, School-
huisweg, Lochemseweg, oprijlaan en

weide kasteel Wildenborch. Hier zal
het gezelschap tegen 11.00 uur arrive-
ren voor de gebruikelijke sherrystop.
Daarna N ij land weg, Mosselseweg,
Wierssebroekweg, Schoneveldsdijk,
voor de brug oprijlaan naar kasteel de
Wiersse, Rijksweg, Brandenborch-
weg, Rommelerdijk, Onsteinseweg,
oprijlaan naar kasteel Onstein. Hier
bestaat de gelegenheid om uit te span-
nen.-Tevens wordt bij dit kasteel de
lunch gebruikt. De boerendansgroep
"De Knupduukskes" zal deze lunch
verzorgen.

Gesloten colonne
Van hieruit (zo tegen 14.30 uur) gaat
men richting Schuttestraat, Zellerdijk,
Lindeseweg, oprijlaan kasteel Kiefs-
kamp, Hilverinkweg, Lindenseweg,
Schimmeldijk, Schuttestraat, achter
ingang kasteel Vorden (gemeente-
huis). Hier komt men tegen 15.15 uur
aan en krijgt het publiek uitleg over de
rijtuigen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om
van nabij een kijkje te nemen. Na de
prijsuitreiking van de klassements-
wedstrijd vertrekt men vervolgens in
gesloten colonne naar het dorp. Deze
laatste etappe gaat via de Horster-
kamp, Dorpsstraat, Burg. Gallee-
straat, Almenseweg weer terug naar
de Wilmerinkweg.

Vordense marktloten
Huis aan huis verkoop van Vordense Marktloten,
mag plaats hebben in de week van

12 t/m 17 augustus
Loten verkrijgbaar bij:
H.J. Koning, Wilhelminalaan 22

Wieken
Hackfortermolen
draaiden er lustig
op los
Ter gelegenheid van de restauratie
van de Hackfortermolen aan Het Ho-
ge, wordt er deze week door eigenaar
Frans Limbeek een feestwee k georga-
niseerd. Zondag was de molen ter be-
zichtiging geopend. Hiervoor bestond
veel belangstelling. Zondagmiddag
waren opnieuw vele mensen naar de
molen getogen om te kijken hoe een
plaatselijke stuntman, vastgebonden
aan de wieken een aantal malen mee-
draaide. Frans Limbeek zorgde hierbij
voor een aangepaste snelheid. De
stuntman was geheel vermomd en
wilde op geen enkele wijze zijn naam
bekend maken. «
Verder was er voor deze dag een wed-
strijd in tekenen en kleuren georgani-
seerd voor de jeugd tot I4jaar. Tevens
was er voor hen een ballonnenwed-
strijd.

De gehele week zal de Hackfortermo-
len het middelpunt zijn van verschil-
lende aktiviteiten. De potter.bakkerij
van de familie Colenbrander deelt
ook mee in de feestvreugde en zal de
gehele week geopend zijn.

Jan de Koning:
'Recreathlon met
bloedend hart
afgelast'
De met veel tam-tam aangekondigde
recreathlon die zaterdag in Vorden
zou worden gehouden is door de orga-
nisatie tegen 11.00 uur 's morgens af-
gelast. Op dat moment hadden zich 17
personen opgegeven. Voor de organi-
satie te weinig omdatmen van een
streefgetal van 30 deelnemer was uit-
gegaan. Aan de kassa van het zwem-
bad melden zich evenwel voor 13.00
uur (het aanvankelijk geplande aan-
vangstijdstip) nog een achttal perso-
nen die dus onverrichter zaken teleur-
gesteld huiswaarts moesten keren.

Afgelasting te voorbarig?
We vroegen aan Jan de Koning, mede
organisator, of men niet wat al te voor-
barig was geweest met deze afgela-
sting. Voor de mensen die zich had-
den oj^^even natuurlijk bijzonder
sneu. ^^

Jan de Koning: "Persoonlijk zou ik
zeggen, gewoon doen, door laten
gaan. H^punt is echter datje voor
zo'n rd^Pithlon (zwemmen, hardlo-
pen, schieten, fietsen, kanovaren) cir-
ca 40 mensen nodig hebt om alles in
goede banen te leiden. Denk maar aan
de EHBO, brandweer, politie etc. De
wedstrijd zou om 13.00 uur beginnen.

De voorbereidingen beginnen vele
uren daarvoor. Je kunt dan niet op het
laatste moment beslissen van wel of
niet doorgaan. Om 11.00 uur 's mor-
gens, gezien de mensen die in touw
moesten komen, gewoon te weinig
deelnemers. Mede met het oog op de
weersomstandigheden hebben we
met bloedend hart moeten besluiten
het kan niet doorgaan.

Natuurlijk buitengewoon jammer dat
zich nadien nog mensen kwamen op-
geven. Ik ben het met U eens datje het
wel kunt vergeten om nog eens een
dergelijke recreathlon in Vorden te or-
ganiseren. Die pas is inderdaad afge-
sneden. We hadden trouwens onder-
ling toch al besloten om hiervoor voor
volgend jaar af te zien. Wat denk je
hoeveel vrije tijd ik hiervoor zelf (en
dan uiteindelijk voor niets) heb inge-
stopt?, zo zegt Jan de Koning teleur-
gesteld.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeen tehu i s 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 u u r e n v r i j d a i ' van 13.30-17.00 uu r . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
.1.1 . ( i e e r k c n : vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. S p r e e k u u r we thouder H.A. Bogehelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
( a f s p r a k e n te lefonisch te maken bij recept ie gemeentehuis ) .

1. Militaire oefeningen
Op 14 augustus a.s. zal er in deze ge-
meente een verkennings/kaartles-oe-
fening worden gehouden, waarbij mi-
litairen in kleine groepen over open-
bare wegen zullen fietsen. Bij deze oe-
fening zal geen gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikatie.s:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur

verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op de daa-
rachter vermelde data verleend:

Verleende bouwvergunningen:
l . Aan de heer B.H. Koning, Schutte-

straat 18, voor het bouwen van een
jongveestal aldaar (12 jul i 1985);

2. Aan de heer J.B.T. Ambagtsheer,
de Heegherhoek 2, voor het ver-
nieuwen van een kapschuur/wa-
genloods aldaar (19 juli 1985);

3. Aan de heer B.A.P. Laarkamp, Al-
menseweg 48, voor het plaatsen
van een garage/berging annex
hooiopslag aldaar (26 juli 1985);

4. Aan de heer l.J.M. Roelofs, Riet-
huisweg 3, voor het vernieuwen
van een garage aldaar (26juli 1985);

5. Aan de heer R. Wesselink, Baakse-
weg 5, voor het plaatsen van een
mestsilo aldaar (26 juli 1985);

6. Aan de heer A.G. Mennink, Gal-
gengoorweg 19, voor het uitbrei-
den van een' loods met een jong-
veestalling aldaar (6 augustus
1985).

Goed verloop
fietsvierdaagse
Jong Gelre
De fietsvierdaagse die afdeling
Vorden van Jong Gelre de afgelopen
dagen organiseerde heeft een uitste-
kend verloop gehad. In totaal namen
er 300 personen aan deel. Vergeleken
bij vorig jaar (450 deeln^^rs) een te-
genvaller, doch toen waren de weer-
somstandigheden dan ook van heel
wat betere aard. Met name tijdens de
eerste avond toen men richting Baak,
Hackfort fietste, kwam de regen met
bakken uit de hemel. Uitvallers w^ren
er niet.

De deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden te weten 20 en 35 kilo-
meter. De wisselbeker beschikbaar
gesteld door Administratiekantoor
Vorden B.V. werd gewonnen door de
groep Linde (53 deelnemers).
De oudste deelnemer aan de fietsvier-
daagse was 82 jarige WA. Ridderhof.
Opmerkelijk was dat er weinig vakan-
tiegangers aan de tocht meededen.
De meeste fietsers waren Vordena-
ren.

'Bekijk het maar'
goed bezocht

De tentoonstelling 'Je Bekijkt het
maar' die zo'n zes weken in de boven-
zaal van de Amro-bank voor het pu-
bliek was geopend, heeft mede door
het slechte weer niet over belangstel-
ling te klagen gehad.
Tijdens deze expositie van en door
Vordenaren kon men onder meer
olieverfschilderijen, aquarellen, teke-
ningen en wandkleden bezichtigen.
Daarnaast pottenbakkerswerk en
bloemsierkunst. Tevens kon het pu-
bliek op een aantal vrijdagavonden
zien hoe men daadwerkelijk met zijn
of haar hobby bezig was. Er werd dan
bijvoorbeeld verteld over de materia-
len en technieken die gebruikt wer-
den.
Volgend jaar zal er wederom een
soortgelijke expositie gehouden wor-
den.

'Kent uw bomen'
Donderdagavond 8 augustus wordt er
voor de laatste keer in deze zomer een
avondwandeling gehouden op het
landgoed 'Den Bramel'. Gosse Terp-
stra die verheugd is over de belang-
steling voor deze wandelingen vertelt
de wandelaars dan allerlei bijzonder-
heden over de verschillende boom-
soorten op het landgoed. Dit onder
het motto 'Kent Uw bomen'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Staringavond
Voor de tweede Staringavond, georga-
niseerd door de plaatselijke WV, viel
de belangstelling wat tegen. Enkele
weken terug 260 bezoekers, dit keer
kwamen er bijna honderd mensen
naar de Wildenborch. Ook deze Sta-
ringavond begon met een wandeling
door het fraaie park van kasteel 'De
Wildenborch1, waarbij eigenaar Ir.
Staring en de tuinlieden uitleg gaven
over planten en bomen.

Weer terug in de Kapel declameerde
ds. Jaap Zijlstra enkele gedichten van
A.C.W. Staring, waarna Johan Dol-
phijn dia's vertoonde over de omge-
ving.

D'n Oost'n rit
Voor d'n Oost'n rit, een door de drie
plattelandsjongeren organisaties in
Gelderland en Overijssel, georgani-
seerde familierit voor auto's, motoren
en fietsers, was ook in Vorden gele-
genheid van start te gaan. Dit gebeur-
de zondag vanaf café Schoenaker op
de Kranenburg. Vijftien fietsers en 87
personen met auto of motor vertrok-
ken hier voor de route richting Harf-
sen. Onderweg moesten allerlei op-
drachten worden uitgevoerd. Prijs-
winnaars waren: mevr. Nijenhuis,
wim Ruesink, Absie Gotink, F. van
Achthoven, J. Wisseling, C. Roeveld
en Tonnie ter Bogt.

De Kapel van de Wildenborch
Al geruime tijd is de Kapel van de Wil-
denborch door gemeenschappelijke
inspanning van de Wildenborchers
voorzien van een mooi torentje.
Dat torentje geeft aan het gebouw een
fraai silhouet, tegen het groen van de
bomen van het oude landgoed. Jam-
mer dat er in de afgelopen maanden
slechts één maal per maand dienst
werd gehouden, meestal geleid door
een predikant van elders.
Daar gaat verandering in komen, als
straks de hervormde gemeente van
Vorden weer twee nieuwe predikan-
ten heeft. Aanstaande zondag leidt
voor de eerste maal de nieuwe wijk-
predikant, ds. Klaassens, de Kapel-
dienst. H
Dat is goed nieuws voor de Wilden-
borchers. Maar ook voor de mensen
uit het Dorp, die gewend waren op
een zomerse zondagmorgen naar de
Wildenborch te fietsen. Want we ho-
pen, dat de zomer toch gaat komen.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: J.G. Brummelman en
D. A. Walgemoet
Gehuwd: Geen
Overleden: Geen

R. K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 11 augustus 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 11 augustus 10.00 uur: ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
1 0 + 1 1 augustus dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 10 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Wegchelaer,
tel. 1566. Verder de gehele week van 19.00
uur tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
1 0 + 1 1 augustus J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05754-517

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

WEEKEND AANBIEDING

Rozijnenmik
) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

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.

Te koop: boerenkoolplan-
ten, prei, andijvie, sla, selde-
rij, peterselie, groenlof, chi-
nesekool en violenplanten.
Bieslookpollen. Jonge ko-
nijntjes kleurdwerg, sia-
mees en pooltjes.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Pruimen Honandse, küo 2,50
Blauwe druiven 5oogram 1,45
2 krop sla 0,85
Tomaten UNO 1,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

dorllrtf/tnJI

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

DORPSCENTRUM VORDEN

2 jarige opleiding

MIDDENSTAND
INFORMATIE:

dinsdag 20 aug. 19.30 uur eerste jaars.
20.30 uur tweede jaars.

bij Dorpscentrum 05752-2722
cursusleider 05750-23515

Half-wollen
woonkamer tapijtWollen tapijt

100%van 259,-voor

229,-
Nijlon tapijt

Wollen tapijt
100°/Q Berber en blauw/gnjs

van 219,- voor

VelourstapijtSlaapkamertapijt
400 breed, diverse kleuren

vanaf

beige en blauw
spec. aanbieding

HELMINK meubelen ALLES WORDT GRATIS GELEGD

Reservering voor latere levering mogelijk

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514 - LAAGTE 16 EIBERAGEN

Voor het lekkerste brood en banket naar

Tel. 1373

WEEKEND REKLAME:

t
Slagroom of mocca snit van 5,75 V0or 5,00
Krente of rozijnenmik van 3.00 v00r 2,50
Tompousen 4 halen 3 betalen

ZO UIT DE OVEN IN DE WINKEL! KAN NIET.

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

wegens reorganisatie 10 dagen lang

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

Te koop: alle soorten kool-
planten, knolraap, selderij,
peterselie, sla, prei, rode
bieten planten, andijvie en
aardappelen.
H. SNELLINK, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Knip je eigen

SCHOOLPOTLOOD
10 cent per cm.

.o
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

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

Vanaf vrijdagmorgen 9.00 uur houden wij totale
leegverkoop. Duizenden broeken op voorraad
worden verkocht voor minder dan de helft
van de prijs of nog minder.
Wat dacht u bijvoorbeeld hiervan:

ALLE
ALLE
ALLE
ALLE
ALLE
ALLE
ALLE
ALLE

katoenen broeken 29,50
spijkerbroeken 35,00
modebroeken 19,95
jacks en blazers 25,00
heren bloesen 12,50
dames bloesen 25,00
t-shirts 5,00
polo shirts en dames t-shirts 15,OO

r

l

Maar wees er snel bij, want deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

DUIZENDEN

OP VOORRAAD!

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO



GEBOREN

Anne

dochter van

Jan en Greet Visser-
Donderwinkel

Azaleastraat 5
7221 AZ Steenderen
31 juli 1985

Langs deze weg willen wij iede-
reen heel hartelijk bedanken
voor alle felicitaties, bloemen
en cado 's die wij mochten ont-
vangen op ons 121 /2 jarig hu-
welijk.
Ook willen wij de Hr. en Mevr.
van Goethem, alle medewer-
kers van „ 't Pantoffeitje "en or-
ganist W/m Dolphijn bedanken
voor de dag die voor ons onver-
getelijk werd.

Ria, Gert, Mike,
Corina en Tamara
Voskamp

Larenseweg 4,
7251 JLVorden

Wegens vertrek: tehuis ge-
zocht voor 2 groenendalers,
6 jr. oud met stamboom en pa-
spoort, kerngezond, reuen (2
broers: Castor en Pollux),
waaks, lief voor kinderen, ge-
wend buiten te leven en een
mooie zwarte poes Poema
van 6 jaar. Goed tehuis met
liefde gaat boven geldelijke
vergoeding! Geïnteresseerden
kunnen telefoneren 05752-
2045. Honden moeten vóór 1
september a.s. worden afge-
haald.

Te koop: g.o.h. d. bruin leren
bankstel, losse kussens.
3 + 1 + 1.
Tel. 05752-1708.

Stalling: auto, vouww., boot.
Bevr. tel. 1417.

Woonruimte gezocht omge-
ving Vorden voor een paar dat
in november baby verwacht.
Tel. 05752-3459.

Piano, blokfluit en ensem-
blelessen. Vanaf 15 augustus
kan men zich aanmelden bij:
Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen,
Muzieklerares. D/p/. C J Am-
sterd. Conservatorium.
Christinalaan 12, Vorden.
Tel. 05752-2326.

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

PRETTY MARKT
Heeft U nog spul-

letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

Paardrijlessen en buiten-
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

WEEKEND AANBIEDING

KWARKPUNTEN
Vt winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Schooltijd
Agenda v.a. 2,95
Schooltassen v.a. 11,95
Vulpennen v.a. 4,95
Pen-etuis v.a. 3,50
Passerdoos 7 delig 10,00
5 Voordeel Schriften 3,00

Raadhuisstraaat 22, tel. 3100

Te koop: wegens verbouwing
een kanteldeur 2 bij 2,5 me-
ter en een racefiets Peugeot,
kleine maat bij
B. Bulten,
Veldhoekseweg 12,
Hengelo Gld.
Tel. 05736-255.
Bellen na 18.00 uur.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Pretty markt
A.s. zaterdag 10 augustus
Aanvang klokslag 10 uur op het Marktplein
met o.a.
Antiek, meubels, kinderattrakties, spel 21
(met grote prijzen) en nog vele andere
attrakties.

DE ZWEM- EN POLOVERENIGING
VORDEN '64

Mevr. te Slaa
neemt van 9 t/m 18 augustus

geen advertenties
aan.

Bejaardentocht 1985
Dit jaar vindt de bustocht plaats op woensdag
21 augustus. Vertrek om 9.00 uur vanaf
Marktplein.

Route:
Via een mooie route van Vorden naar Waldboorn
in Otterlo voor de koff iestop.

Via een aantrekkelijke route Harskamp, Stroe,
Uddel naar Harderwijk, waar tegen 12.30 uur
een koffietafel wordt aangeboden in restaurant
"IJsselmeer".

Vanuit Harderwijk, Noord Veluwe richting
Heerde via de oevers van de IJssel Deventer,
Zutphen en omstreeks 18.00 uur terug in
Vorden waar het diner gebruikt zal worden in
Bar-Bodega 't Pantoffeltje, waar de bejaarden
om plm. 20.00 uur afgehaald kunnen worden.

Kosten alles inbegrepen f 50,- p.p.

Opgave voor 14 augustus 1985 bij:
HASSINK, TEL. 1332
HELMINK, TEL 1514
KLUVERS, TEL 1318

Namens het Comité
G. Remmers
G.W. Eijerkamp

Nuts blokfluit- en melndicaclub

Aanvang der lessen
zaterdag 10 augustus

9.45-10.30 uur blokfluit groep 2
10.45-11.30 uur blokfluit groep 3 en 4
11.30-12.15 uur groep melodica's

Nieuwe blokfluitleerlingen kunt u opgeven bij H.
Weenk, tel. 1518.
Lestijd beginners blokfluit 9.45 uur en dames-
groep 9.00-9.45 uur, beide op 31 augustus.

il denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud

buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bodo e q a

<mtaf jfebf*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Rcstaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519. .

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Federatie Dans/eraren Organisaties

Gezellig dansen leren bij

DANSSCHOOL HOUTMAN
Beginners en gevorderde klubs. Balroom, Latin en oude
dansen. Voor jong gehuwden en verloofden t/m 35 jaar.
Verder van 35 t/m 50 jaar en oudere mensen en alleen-
staanden.

INSCHRIJVING:
Dorpscentrum Vorden op 24 en 31 augustus van 16.00-
18.00 uur. Café-Rest. 't Medler Vorden op 13 en 20 au-
gustus van 18.30-20.30 uur. Les op dinsdag, woensdag
of zaterdag. Inschrijfgeld f 10,- p.p.

NIEUW-NIEUW

In onze sortering

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Te koop vanuit Koetshuis Kiefskamp
Lindeseweg 6 te Vorden

EENMAAL - ANDERMAAL - LAATSTE MAAL!!!!

Ceder houten "Empire" boekenkast en bureau; meisjes-
kamer t.w. laqué tafel met 4 stoelen, secrétaire, boe-
kenkast, disc/grm.pi.kastje f 350,-.
Beklede kappen voor overgordijnen, div. maten met
rails f 150,-, buiten kerstverlichting 2 series, gasfornuis,
C.V. radiatoren, toiletpotten, luxeflex zonneschermen,
overgordijnen, vitrage, spiegels, wastafelploncets met
bekers, behang, kapstokken, stangen en douchestang,
horren en hordeuren, vlaggen, bronzen gordijnroeden
met knoppen, rietmatten, boorvret, houten hamer, tuin-
gereedschap (kruiwagen, maaiers, schoffels, slangen,
koppelstukken enz.), wijnrekken, neonverlichtingen in
div. maten, pottekijkers, albast plafonnieres, tijdklok-
ken, T.V. antenne met relais, enz. enz.

Te bezichtigen en gelijkte koop en af te rekenen op
zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur v.m. aan het
Koetshuis (NIET het huis) van Kasteel Kiefskamp,
Lindeseweg 6, Vorden, tel. 05752-2045.

Cursus middenstand
slechts 1 keer per week naar les.
parallel-lessen, vrije wisseling tussen de maandag-,
dinsdag- en donderdagavond.

' vraagt prospectus middenstand en
' typen engels spaans v. toeristen.

INSTITUUT GULDEN LOON
Keppelseweg 16, Doetinchem, tel. 08340-23708

ii

Nieuw gestart in Hengelo (G)

Bouwbedrijf „De Eendracht
Vennoten: H. Lenselink, tel. 05753-1840

H. Roelofsen, tel. 05753-3433
B. Smeitink, tel. 05753-1791

Correspondentieadres: De Heurne 70, Hengelo Gld., tel.
05753-3433. Werkplaatsadres: Hengelosestraat 14,
Keyenborg.

HET ADRES VOOR: woningbouw
stallenbouw
onderhoud
machinaal-timmerwerk
enz.

'
Vraag gerust geheel vrijblijvend prijs op.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2476.

Biedt zich aan: voor2a3och-
tenden in de week, gediplo-
meerd bejaardenhei pster.
Brieven onder nr. 20-1, Bureau
Contact Vorden.

Te koop: mooi antiek duveltje
(kachel).
Atel. 05752-2269.

GELDIG VAN 8 T/M 10 AUGUSTUS

N Riblap Limousin
mooie, malse, 500 gram

VOOR DE BOTERHAM

Bacon

8,75

1 RHlOOgram l f Uvl

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT ZIJN:

Ham-prei salade 200gram 1,95

Meloen salade 100 gram 1,85
VOOR MAANDAG:

Speklap 1 kMo 6,98
DINSDAG:

VerSe WOrSt grove of fijne,
500 gr

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h., 500 gram ...

4,98

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

C.W. SEEGERS - DREMPT

Hulsevoortseweg 2 - Tel. 08334-72722

bij Doesburg

Grote stalling:
Caravans
Boten
Auto's
etc.

De vakantie zit er weer op
dus Gym. Ver. Sparta begint ook weer

m.i.v. woensdag 14 augustus 1985.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bezoek eens een uur en doe mee.

Turnen, aerobic, gymnastiek voor kleuters, jongens,
meisjes, dames en heren.

Vraag inf.: Mevr. Lindeboom, tel. 2294
Mevr. Jansen, tel. 2653

GYMSCHOENEN
hebben we deze week extra laag geprijsd.
Da's mooi meegenomen zo vlak voor 't n ieuwe
schooljaar.

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1342



Voetbal Vereniging Vorden

Opgaaf
nieuwe leden
voor het seizoen 1985/1986
Opgave bij:

Pupillen: jongens en meisjes vanaf 6 jaar,
J. ROUWENHORST, De Stroet 18, tel. 2444.

Junioren: jongens vanaf 12 jaar,
G.H. STOKKINK, De Boonk 33, tel. 2684.

Senioren: vanaf 18 jaar,
B.G. VLOGMAN, B.v. Hackfortweg 58, tel. 3236

vanaf

TOPPER .onaf 549.'

vanaf

EENJAAR
VERZEKERD

TEGEN
DIEFSTAL

Met hef Fiets Garant Plan

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

ÜUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Teverfs 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Koop zo'n veilige*1

en voor u verzekerde fiets bij:

FIETSSPECIALIST

Reind Zweverink
IEKINK 8 - TEL 2888 - HENGELO (GLD)

BATAVUS

Alleen van 1 augustus tot en met 10 augustus

Verbouwingsopruiming
kleurentelevisie's div.. 2? st., vanaf
Video's diverse. 11 stuks, vanaf

kleurencamera's div., 5 st., vanaf
1 betamovie nu
SOny Video's 8mm, 2 st. gen. compl. nu

ZW. T. V. div., 6 st. groot en klein, vanaf

1 compactdisc nu ...
met boxen, div. 9 st. vanaf

met boxen, 2 st. midi vanaf

2 compactstereo 's vanaf
1 philipsversterker 2x3ownu
1 platenspeler Én-es,

4 stuks met boxen, vanaf .....

met duocass. en microfoon

div , 6 stuks, vanaf

div., 29 stuks vanaf

radio's 16 st., portabele, vanaf .....

1 acculader Panasonic, netvoeding, nu .

749.-
989-

1199-
3495-
4495.-
249.-
879-
499.-

1575-
499-
299-
294-
159,95
689-
189-
129-
29,95

299-

11 st. div. van 140 Itr. tot 280 Itr. v.a. 299,-

wasautomaten div e stuks vanaf 799,-
2 st. 215 Itr. meeneemprijs nu ..... 599,-

1 diepvriezer 400 Itr meeneemprijs 899,-

1 diepvriezer Gramm, 411 Itr. nuttig energiekist 1 1 69,-

SUijkijZerS diverse, 26 stuks, vanaf 24,95

Stofzuigers diverse, 19 stuks, vanaf 149,-

mJXerS keukenmachines, div. 23 st. etc. vanaf ... 39,95

haardrogers krultangen div 22 st vanaf 24,95
ventilator kachels div e st vanaf 59,95
koffiezetters div. 22 st. speciale prijzen
scheeraparaten diverse, 32 stuks, vanaf 59,95
dames- en herenfietsen div 30 st vanaf 299,-

19 st stereo, vanaf 1 29,-

ELEKTRONIKA

TWEEWIELERS
Emmerikseweg 46
Tel. 05754-264

TCI. 264
BAAK SLD

De winkel is gesloten op 13, 14 en 15 augustus.
We zijn alleen voor dringende storingen dan bereikbaar.

met
Televisie

reparaties
—^- direct

i i naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Wegens interne verbouwing

50% korting
op de hele modische zomerkollektie

Dus HALVE PRIJZEN t/m zaterdag 17 augustus

Modecentrum

UT Nieuw - Nieuw - Nieuw
Weer een Vordense lekkerij;

onze zelfgemaakte roompaté.
Kom en proef deze lekkerij en overtuig

uzelf; er gaat niks boven een
eigengemaakt en eerlijk produkt

van uw slager.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag
Hamlappen kilo 9,95
Fricandeau aan 't stuk
kilo 11,80

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per l 9,90

Gebr. Runderrollade

100 gr. 1.85

Boterhamworst

^^^- v i IIVSLX/~\V_I "̂ «^̂

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst ^
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

BAMI EN NASI
WOENSDAG

GEHAKTDAG

kilo 5,45

'n Vordense lekkernij

Roompaté 150 gr. 0,99

Nu extra voordelig.

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Gekruid gehakt T O c
per kilo f f 03

Altijd gratis kruiden!!!

er ij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Voor 't nieuwe schooljaar zijn alleen
de beste schoenen goed genoeg

Bunnies en Piedro
zijn beste schoenen

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

Auto- of motorrijles?
ovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M.W. -Volvo-Suzuki

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ0
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Laat u vrijblijvend advi
seren ook over C.V. bouw
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on
derhoud bent u bij
Oldenhave aan h
adres

voor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs
het is de moeite

waard

Goed gaswerk door een
erkend gas-installateur
Neem Oldenhave bijvoor
beeld; Aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo
misch rendement-ketels
Goed gaswerk, het halve
werk!

Ruurlo

in en sola bestek

25 tot
50%
korting

barendsen !
Zutphenseweg 15 - Telefoon 05752-1261

VORDEN l

r
c

De snelste manier om te leren dansen
is door nu in te schrijven bij:

"Dansschool Vee/er/
InLOCHEMop:
vrijdag 16 augustus
van 17.00-19.00 uur
zondag 18 augustus
van 17.00-19.00 uur

Of in een van de andere
plaatsen waar wij lesgeven:

GEESTEREN:
woensdag 21 augustus van •
17.00-18.00 uur in zaal Baan.
BORCULO:
woensdag 21 augustus van
18.30-19.45 uur in zaal Peters.

RUURLO:
donderdag 15 augustus van
18.15-19.30 uur in de Luifel.
VORDEN:
zaterdag 17 augustus van
18.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum.
LAREN:
maandag 19 augustus van
18.15-19.30 uur in zaal
Stegeman.
NEEDE:
maandag 19 augustus van
20.00-21.15 uur in zaal
Meyers.

LEUVENHEIM:
dinsdag 20 augustus van
18.30-19.45 uur in
't Buurthuis.

Tevens dagelijks
inschrijving mogelijk
pertelefoon na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,-
per persoon.

Voor de clubs voor paren
en gehuwden kunt u zich
telefonisch opgeven.

Tramstraat 37 - 7241 CH Lochem - Tel. 05730-1836.

Let op! De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 8 augustus 1985
47e jaargang nr. 20

Torenfonds-fancy-fair
annex markt
Zondag 11 augustus a.s. opent om een uur de toren fonds-com-
missie haar poorten voor de opgezette fancy-fair annex markt
(geen rommelmarkt) en verkoop. Op deze fancy-fair kan men
schieten, ballengooien. Het rad van avontuur is aanwezig. Men
kan er wat drinken, er is een zoute en een zoete hap verkryg-
baar. Vele mensen zyn in de weer om het torenfonds aan de
broodnodige centjes te helpen voor versteviging van de toren-
fondsrekening, die ultimo juli een saldo aangeeft van
f84.966,92.
Zoals reeds geschreven de fancy-fair neemt op zondag om een
uur een aanvang en eindigt 's middags omstreeks vijl uur/half
zes. In ieder geval nemen de finale-partyen om de hoofdprijzen
van het schieten en sjoelen om vijf uur een aanvang.

Kindervakantiespelen in teken van
Olympische Spelen
"Omdat er tegenwoordig nogal over de Olympische Spelen wordt gesproken en geschreven hebben wy
besloten de kindervakanticspelen in Vorden in het teken van deze Spelen te houden. We willen hiermede
Amsterdam beslist geen concurrentie aandoen", zo grapte Eddy Stokkink één der organisatoren. Samen
met Willie Schuppers, Carla Zieverink, Maria Lebbink, Tonnie Tolkamp, Bert Krabbenborg en Bennie
Lebbink is hy al dagen in de weer om de kinderen in Vorden gedurende drie dagen prettig bezig te houden.

Jan Koop winnaar
crosswedstrijd
Graafschaprijders
Jan Koop is er zaterdagmiddag in ge-
slaagd om de crosswedstrijd in de A-
klasse winnend af te sluiten. Deze
door de "Graafschaprijders" gehou-
den wedstrijden werden verreden
op het circuit van "Delden".
De uitslagen waren als volgt:
Klasse jeugd 50cc/80cc: 1. Hans Be-
rendsen Susuki; 2. Angelo Stapel-
broek Yamaha; 3. Bert Jan Teunissen
Susuki; 4. Hans Hermsen Susuki.
Klasse 125cc (niet start-bewyshou-
ders): 1. Rob Groot Tjooitink Susuki;
2. Gerrit Pardijs Honda; 3. Erik van

Ark Susuki; 4. Jan Dijk Susuki; 5. Jan
Ton Sessink Yamaha.
Klasse A (startbewyshouders motor-
cross): 1. Jan Koop Susuki; 2. Tonny
Harmsen Honda.
Klasse B (niet start hè w ijs h ouders): 1.
Marcel Bulten Honda; 2. Jan Klein
Brinke KTM; 3. Theo Pragt KTM; 4.
Joop Wuestenenk KTM; 5. Gerrit Be-
rendsen Honda.
De volgende wedstrijden die "De
Graafschaprijders" organiseert vin-
den plaats op 24 augustus en 7 sep-
tember.
Tijdens de zwemvierdaagse te Vorden
(12-16 augustus) verzorgt de fietscros-
safdeling van "De Graafschaprijders"
op vrijdagavond 16 augustus een de-
monstratie.

Het is eigenlijk voor het eerst dat de
kindervakantiespelen (die woensdag
7 augustus is begonnen) door particu-
lieren wordt georganiseerd. Wel zal
het geschieden onder de vlag van de
Stichting Jeugdsoos. In de afgelopen
jaren berustte de organisatie bij de
Stichting Sociaal Kultureel Werk.
"We gaan gewoon op dezelfde voet
door. Het enige verschil is dat er geen
betaalde krachten meer aan te pas ko-
men. Puur vrijwilligerswerk", zo zegt
Eddy Stokkink.

Financieel plaatje rond
De financieën spelen uiteraard een
grote rol. De organisatie is erin ge-
slaagd het plaatje financieel rond te
krijgen. De kinderen betalen zelf in
totaal f7,50. Daarvoor zijn ze drie da-
gen onder de pannen. Moeder thuis
behoeft haar kroost 's morgens alleen
maar een boterhammetje mee te ge-
ven. Voor de rest wordt gezorgd.
De gemeente stelde 2600 gulden be-
schikbaar. De totale kosten bedragen
tussen de vier en vijfduizend gulden.
"Met een beetje mazzel houden we er
zelfs iets aan ,over. Dat geld kunnen

in deze krant.

Veel randgebeuren tijdens
zwemvierdaagse

Hoewel tijdens de zwemvierdaagse natuurlijk het hoofdaccent op het zwemgebeuren rust, wordt er dit jaar
veel aandacht besteed aan randaktiviteiten. Deze omvatten diverse wedstryden met rekordpogingen,
waarbij de deelnemers(sters) in diverse leeftijdsgroepen worden ingedeeld. Alle dagen staan er verschil-
lende spelen op het programma. Hiervoor worden veel prij/en uitgeloofd, zelfs een wisselbeker voor de al-
lerbeste prestatie over de gehele linie.

Opgave voor deelname dient vooraf
aan de kassa te geschieden. De deel-
name voor het publiek aan dit sport-
gebeuren is gratis. Het geheel wordt
omlijst met ontspanning in vele vor-
men. Voor de oudste en jongste deel-
nemer is er een attentie. Een speciaal
zwemvierdaagse abonnement biedt
gelegenheid voor goedkoop zwem-
men.

Programma
Het volledige programma ziet er als
volgt uit: zwemmen maandag 12 au-
gustus van 17.00-20.00 uur, voor dege-
nen die op één der volgende avonden
verhinderd zijn. Dinsdag 13 augustus
t/m vrijdag 16 augustus van 7.00-10.00
uur of van 17.00-20.00 uur.

Rekordjacht
Maandag 12 augustus 18.30 uur on-
derwaterzwemmen; 19.00 uur achte-

ruitzwemmen; dinsdag 13 augustus
18.00 uur sjoffelen; woensdag 14 au-
gustus 18.30 uur stokvangbal; 19.00
uur hobbelfietsenrace; donderdag 15
augustus 18.30 uur finale met hinder-
nisbaan; Daarnaast houdt de zwem-
en polovereniging "Vorden '64"
woensdagmiddag 14 augustus van
14.00-16.00 uur een kinderspelmid-
dag.
Dinsdagavond 13 augustus is er om
19.00 uur een demonstratie van de
Vordense brandweer. Muzikaal opge-
luisterd door het straatorkest "De
Mafketels" uit Doetinchem.
Woensdag van 14.00-20.00 uur zijn er
twee luchtkussens in het bad waarvan
men tegen een kleine vergoeding ge-
bruik mag maken.
Tevens is er een reuze sjoelbak en een
kegelbaan.

Donderdagavond 15 augustus is er
om 19.00 uur een demonstratie van de

Vordense politiehondenvereniging
P.H.D.C.
Vrijdagavond 16 augustus is er een op-
treden van de boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers". Gelijkertijd ver-
zorgt de Vordense motorclub een
spektakulair motorgebeuren, welke
gevolgd worden door demonstraties
van de fietscrossers.

Om 20.00 uur vindt de uitreiking van
de zwemmedailles plaats en worden
tevens de prijzen van de rekordjach-
ten uitgereikt.

Tot slot van de zwemvierdaagse week
is er vrijdagavond 16 augustus van
10.00 tot 01.00 uur Moonlightswim-
ming met stemmingsmuziek, barbe-
que enz. Zeer waarschijnlijk wordt dit
gedeelte geopend met een bijzonder
optreden in het diepe bassin.

we dan in een reservepotje stoppen'
zo zegt Eddy Stokkink.

Uitgebreid programma
De Vordense Olympische Spelen wor-
den gehouden aan het Wiemelink op
het grasveld bij de spoorbaan. De or-
ganisatie gaat er vanuit dat er zo'n 200
kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12
jaar aanwezig zullen zijn. De jeugd
wordt verdeeld in vier leeftijdsgroe-
pen. Kinderen die een dag niet kun-
nen, geen probleem, dan maar een
dag later.
Woensdag werden de spelen officieel
door de heer B. van Tilburg geopend.
Na de opening werd een kennisma-
kingsspel gespeeld. Hierna moesten
de handen uit de mouwen worden ge-
stoken. Er moest een zwembad wor-
den gebouwd, een stadion, sintelba-
nen, bijbehorende akkomodaties,
kortom er diende een Olympisch dorp
te verschijnen. De bouwwerkzaamhe-
den werden deze woensdag onder-
broken door een vossenjacht.
Donderdagmorgen wordt een vervolg
gemaakt met het bouwen. (Tussen
twee haakjes er vindt aan het Wieme-

link dag en nacht bewaking plaats).
Vervolgens krijgt iedere groep dan de
opdracht een Olympische vlag te ma-
ken. Ook zal men kleren dienen te
maken. Donderdagmiddag vinden
dan de generale repetities voor de ech-
te spelen plaats.

Bejaarden doen ook mee
Vrijdagmorgen verzamelen de kinde-
ren zich allereerst voor het maken van
een optocht naar het bejaardencen-
trum "De Wehme". Dit wordt een
"bonte" optocht met medewerking
van de drumban "Concordi". Het ver-
trek vanaf het Wiemelink is gepland
om 10.15 uur. Bij de Wehme wordt
dan om 10.45 uur de Olympische vlag
gehesen. Daarna worden er spelletjes
gehouden, waaraan door de bewoners
van het bejaardenhuis op hun eigen
verzoek zal worden meegedaan.

Olympische wedstrijden
Vrijdagmiddag om 13.00 uur de kern
waar het om draait: de Olympische
Spelen zelf. Dan zullen er allerhande
wedstrijden worden gehouden: hard-
lopen, hoogspringen, verspringen,
evenwichtsbalk. Een belangrijk facet

in deze is dat de kinderen zelf een gro-
te mate van inbreng zullen krijgen van
wat ze graag allemaal willen doen.
Vanzelfsprekend zullen de diverse
winars op het "schavot" moeten
verschijnen voor de officiële huldi-
ging e.d.
Na afloop van de wedstrijden zal het
dorp worden afgebroken en opge-
ruimd, waarna tegen 17.00 uur de Vor-
dense vrijwillige brandweer ten tonele
zal verschijnen om de restanten in de
fik te steken.

Regenprogramma
De organisatoren van deze kinderspe-
len laten niets aan het toeval over.
Mocht het grillige hollandse klimaat
voor het buitengebeuren roet in het
eten gooien, geen probleem. Men
wijkt dan uit naar het dorpscentrum
waar het "regenprogramma" dan
wordt afgewerkt. Voor de woensdag
ondermeer een grote play-back show,
waarvoor de kinderen dan zelfde kle-
ding zullen maken, schminken e.d.
Voor de donderdag staan bij slecht
weer diverse spelletjes op het pro-
gramma zoals zaklopen, ringgooien,
kegelen, touwtrekken e.d.
Voor de vrijdag diverse gezelschaps-
spelletjes waaronder koekhappen,
puzzels leggen, tik-spel e.d. Voor de
organisatoren te hopen dat het "re-
genprogramma" in de ijskast kan blij-
ven liggen en dat de jeugd fijn drie da-
gen in de buitenlucht kan vertoeven.

Bloemen- en Plantententoonstelling 'Eigen Reur'
Af d. Lochem v.d. AA Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
Plaats
Openluchttheater te Lochem.

Opening
Donderdag 15 augustus omJftdO uur
door de burgemeester van l^Rem voor
leden en genodigden. Mochten de
weersomstandigheden dit in de open
lucht niet toelaten dan zal de opening
plaats vinden in het zalencomplex Bou-
sema.

Toegangsprijs
Volwassenen f3,50, kinderen tot 12 jaar
onder geleide gratis.

Plantenveiling
Zaterdag en zondag wordt in het Open-
luchttheater een plantenveiling gehou-
den, waarbij vooral het accent zal wor-
den gelegd op niet-alledaagse gewassen.

Doel van de tentoonstelling
1. het stimuleren van individuele aktivi-
teiten van leden en andere belangstellen-
den op plantengebied door gelegenheid
te scheppen de resultaten van deze akti-
viteiten ten toon te stellen.
2. het aankweken van belangstelling en
kennis voor alles wat groeit en bloeit
mede in verband met een in de naaste
toekomst steeds grotere mate van vrije
tijdsbesteding.
3. het met elkaar in kontakt brengen
van plantliefhebbers en kwekers, die zich
toeleggen op het kweken van niet-alle-
daagse planten.
4. bezoekers de fraaie entourage van het
Lochemse Openluchttheater te laten
zien.

.Ons land kent vele professionele ten-
toonstellingen op plantengebied, waar de
uitzonderlijke vakbekwaamheid van de
hollandse kwekers tot uiting komt. Het
oostelijk deel van ons land is hiervan
verstoken en dit geeft de mogelijkheid
tot het ontplooien van een dergelijke ak-
tiviteit door amateurs, waarvan velen al
jaren vertrouwd zijn met het bewerken
van Moeder Aarde. De ervaring opge-
daan bij voorgaande tentoonstellingen
door de afdeling Lochem maken de om-
vang en de aantrekkelijkheid van deze
tentoonstelling steeds groter.
Wil een bloemententoonstelling naast
een aangename verpozing voor de be-
zoekers ook nog een voorlichtende taak
hebben, dan dienen er zoveel mogelijk
planten van verschillende kategoriën
aanwezig te zijn. Voor de buitententoon-
stelling zijn dit:
éénjarige zaaibloemen - vormen nog al-
tijd een belangrijk onderdeel van de
kleurrijke zomerbeplanting van de tuin,
hetzij in de border, in perken of in
bloembakken. Naast overbekende soor-
ten als Alyssum, Ageratum, Lobelia, Pe-
tunia, Salvia en Afrikaantjes en hun toe-
passing in bloem- en balkonbakken zijn
het vooral de minder bekende soorten
waarop de aandacht zal worden geves-
tigd.

vaste planten - planten die in de winter
overblijven en niet afsterven, zoals de
éénjarigen, zijn er in overvloed, maar
door economische maatregelen wordt
het sortiment bij grote kwekerijen gelei-
delijk kleiner. Dit geeft echter aan (jon-
ge) kwekers de mogelijkheid juist de wat
meer zeldzame planten te gaan kweken.
Speciaal voor de liefhebber, die graag
iets bizonders zoekt, willen we het kon-
takt tussen deze kwekers en het publiek
stimuleren. Enkele kwekers van deze
niet-alledaagse planten zullen op de ten-
toonstelling aanwezig zijn. Daarnaast
zijn inzendingen van bizondere vaste
planten van particuliere zijde van harte
welkom!
oever- en waterplanten - deze vormen
een aparte kategorie van vaste planten
en zullen te zien zijn in en om een daar-
toe aan te leggen vijver in het centrum
van het tentoonstellingsterrein.
klimplanten - speciale aandacht zal wor-
den besteed aan klimplanten voor pergo-
la en schuttingbegroeiing, zowel wat
éénjarige als vaste planten betreft.
zomerbloeiende bol- en knogewassen - bij
bol- en knolgewassen denken we in
hoofdzaak aan voorjaarsbloeiende soor-
ten als tulpen, narcissen, hyacinthen en
irissen. Maar in deze kategorie bestaan
een groot aantal gewassen, die juist in de
zomer bloeien. Ze worden nog maar
sporadisch in de zomertuin toegepast
omdat ze meestal wat extra aandacht
vragen en soms niet altijd even gemak-
kelijk verkrijgbaar zijn. Naast lelies en
Canna's en gladiolen zullen worden ge-
toond: Acidanthera (Abessijnse gla-
diool), Crocosmia, Crinum, Eucomia
(Ananasplant), Galtonia (Kaapse Hya-
cinth), Gloriosa, Tigridia (Tijgerbloem),
Polianthes (Tuberoos) en verscheidene
kleinere soorten van deze bolgewassen.
Maar in augustus is het ook alweer tijd
om aan de voorjaarsbloeiers te denken
en vooral aan het z.g. 'bijgoed', dat vroeg
moet worden geplant om het volgend
voorjaar rijkelijk te bloeien. Een rijk ge-
sorteerde kollektie van deze bizondere
bolgewassen zal op de tentoonstelling
worden gebracht door Mevr. van der
Zalm uit Noordwijkerhout.
pelargoniums - in het spraakgebruik 'ge-
raniums' genoemd, hebben voor velen
nog steeds een bizondere aantrekkelijk-
heid. De Pelargoniumvereniging, die het
vorig jaar met een bizondere expositie
aanwezig was, zal ook dit jaar met een
(nog grotere) kollektie aanwezig zijn.
fuchsia's - ook fuchsia's hebben voor
veel liefhebbers een speciale aantrek-
kingskracht. Een gezamenlijke inzending
van fuchsiakwekers, aangevuld met een
speciale kollektie oorspronkelijke soor-
ten (species), zal een belangrijk onder-
deel vormen van de buitententoonstel-
ling.
bijen- en vlinderplanten - gezien het feit
dat er steeds minder bloeiende planten
in de natuur voorkomen is het voor bij-
en en vlinders moeilijker om voedsel te
verzamelen. Door dit gebrek aan nood-

zakelijke voedselbronnen dreigt de bijen-
stand achteruit te gaan met ernstige ge-
volgen voor het natuurlijk evenwicht.
De imkervereniging, die eveneens op het
terrein aanwezig zal zijn is gevraagd aan
dit aspect aandacht te besteden door te
tonen welke planten speciaal voor deze
insekten van belang zijn.
droogbloemen - de behoefte aan kleurrij-
ke winterbouquetten heeft in belangrijke
mate bijgedragen aan de ontwikkeling
van de droogbloemenkultuur. Mevr. van
der Molen, uit Noordijk, die zich hier
beroepsmatig mee bezighoudt zal met
een stand aanwezig zijn.

Voorts ligt het in de bedoeling aandacht
te besteden aan:
hydrokultuur - een kweekmethode, die
aan belangrijkheid wint en waarmee uit-
stekende resultaten worden verkregen,
wordt door een deskundig^pp dit gebied
toegelicht.

Ruilbeurs
Voor de eerste maal zal dit jaar bij de
uitgang van het Openluchttheater een
z.g. ruilbeurs worden gehouden, waar
planten en zaden kunnen worden ge-
ruild of ter beschikking worden gesteld.
Het kweken van planten in de bekende
plastic potjes (containers) heeft op dit
gebied veel grotere mogelijkheden gege-
ven. Het is nu de tijd om planten te ver-
meerderen door zaad, stek of scheuren,
ze op te kweken en bij bezoek aan de
tentoonstelling mee te nemen, waar ze
dankbaar in ontvangst zullen worden ge-
nomen.

Informatie
Op plantengebied rijzen altijd een groot
aantal vragen. We zullen trachten voor
de beantwoording van deze vragen des-
kundigen aan te trekken of informatie te
verschaften waar bepaalde planten, die
bij de normale leverancier niet verkrijg-
baar zijn, kunnen worden verkregen.

Evenals voorgaande jaren zal een aparte
tent, in de Zandkuil, onderdak verschaf-
fen aan inzendingen van leden en niet-
leden van de Maatschappij op het gebied
van kamer- en kasplanten en de bloem-
sierkunst. Voor de bezoekers zal de gele-
genheid bestaan eigenhandig en onder
leiding bloemstukjes te vervaardigen.

Tenslotte zij nog vermeld dat mogelijk
een aantal aanverwante 'groene' vereni-
gingen deel zullen nemen, w.o. het IVN
(Instituut voor Natuurstudie), het We-
reldnatuurfonds, Natuurmonumenten en
het Gelders Landschap.
Met deze verengingen wordt nog ge-
tracht tot overeenstemming te komen
wat betreft de expositiemogelijkheden.
Tevens zal worden getracht in het z.g.
Hoofdgebouw film- en diavoorstellingen
te geven.



Folkloristische
avond
De Folkloristische avond in Bar/Bo-
dega 't Pantoffeltje die in het kader
van de VW aktiviteiten werd gehou-
den is zeer goed geslaagd. De Acht-
kastelendarpes onder leiding van J.
Lauckhart bliezen er weer lustig op
los. Tante Zus praatte alles weer gezel-
lig aanelkaar, terwijl de Knupduuks-
kes zorgden dat de beentjes weer van
de vloer kwamen. Ook de kinderen
van de vakantiegangers mochten mee
doen. De ouderwetse dansen deden
het weer goed. De z.g. bloemendans
werd door enkele leden van de Knup-
duukskes zeer goed uitgevoerd.
De opkomst van de vakantiegangers
was goed te noemen. Dergelijke avon-
den vindt men toch leuk. Het blijkt dat
men uitgekeken is op de boerenkbrui-
loften en dat men een achterhoekse
dansavond gezelliger vind. Vooral de
kinderen vonden het feest in de zaal
hartstikke fijn. Voor het VW bestuur
een overweging waard om dergelijke
avonden uit te breiden, al is het moei-
lijk om de gasten telkens weer wat
nieuws voor te schotelen.

Voetbal
Vorden tegen Wageningen
Dinsdagavond 13 augustus speelt het
eerste elftal van Vorden een oefen-
wedstrijd tegen het eerste team van de
voetbalvereniging Wageningen. Deze
ontmoeting wordt op het gemeente-
lijk sportpark te Vorden gespeeld.
Daar zowel Vorden als Wageningen
momenteel volop bezig is met de
trainng is op dit moment nog niet be-
kend welke spelers er dinsdag in Vor-
den in aktie zullen komen. De wed-
strijd begint om 19.00 uur. Zoals be-
kend staat Vordenaar Ejo Elburg mo-
menteel bij Wageningen onder con-
trakt.

Six-toernooi
s.v. Ratti
De jubileum-commissie van Ratti or-
ganiseert in het kader van het jubi-
leum op zondag 25 augustus een zo-
genaamd six-toernooi voor families,
verenigingen, wijken en straten. Voor
de heren wordt er die dag voetbal ge-
speeld, terwijl voor de dames volley-
bal wordt georganiseerd.
De speelvelden zijn dan dwars op de
bestaande velden geprojecteerd. Het
gaat die dag niet om bekers en/of an-
dere prijzen te winnen, maar vooral
om de gezelligheid. Die dag wordt ge-
zorgd voor een gezellig muziekje, ter-
wijl een grote barbeque wordt opge-
steld.
De ingevulde deelname-formulieren
dienen uiterli jk 15 augustus in het be-
zit van de jubileum-commissie te zijn.

Jubileum-uitgave
bij 40-jarig bestaan

s.v. Ratti
Dezer dagen is bij Drukkerij Weevers
van de persen gerold een jubileum-
uitgave b.g.v. van veertig-jarig jubi-
leum van de s.v. Ratti.
Naast de gebruikelijke voorwoorden
van burgemeester Mr. Vunderink en
de voorzitters van de vereniging en de
jubileum-commissie geeft de uitgave
een uitvoerig beeld weer van het ont-
staan, het verleden en het heden van
de jubilerende vereniging.
Veel foto's markeren de tekst. De sa-
menstellers Bart Overbeek, Rob Heu-
velink en Tonny Qverbeek hebben in
vogelvlucht alle facetten van de jubile-
rende vereniging belicht. Een keurige
uitgave, gemakkelijk te lezen, hand-
zaam van formaat met als slot een re-
sumé van de komende Ratti-feeste-
lijkheden en aktiviteiten.

Reunie s.v. Ratti
Het veertig-jarig bestaan van de s.v.
Ratti wordt a.s. zaterdagmiddag inge-
luid met een receptie in zaal Schoena-
ker. Zondagochtend wordt de reeks
van festiviteiten geopend met een
kerkdienst in de Antioniuskerk. Aan-
sluitend vindt op het kerkhof een
bloemlegging plaats, ter herdenking
van de overleden leden en donateurs.
De talloze oud-leden en leden die
voor de reunie hebben ingeschreven
komen daarna in zaal Schoenaker bi-
jeen voor een koffie-tafel.
Om half drie wordt op het hoofdveld
van Ratti een voetbalwedstrijd ge-
speeld tussen een team van de jubi-
leum-commissie en een team van
oud-Ratti.

De heer Teun Lichtenberg uit Lo-
chem (captain) heeft de keus uit de
volgende "ex-prominenten": W.
Veenhuis, J. Schoenaker, B. Over-
beek, M. Jansen, J. Bijen, J. Huitink,
Th. Heuvelink, J. Vreman, Th. Pol-
man, G. Huitink, W. Nijenhuis en T.
Lichtenberg. Scheidsrechter is de
heer Tonny Geurds.
Na afloop van de wedstrijd volgt in
zaal Schoenaker voor rëunisten, le-
den, donateurs en supporters van Rat-
ti een gezellig samenzijn. De Wood-
peckers verzorgen de stemmingsmu-
ziek.
Zaterdag 17 augustus d.o.v. organi-
seert de jubileum-commissie een
"knalavond" in zaal 'De Herberg',
zulks met medewerking van de Verb-
nica-drive-in-show.

Prettymarkt
Zwem- en Poloclub

Vorden '64
Henco Elbrink, één der medewerkers
aan de zaterdag 10 augustus te hou-

den Prettymarkt vana de Vordense
zwem- en poloclub is er heilig van
overtuigd dat deze markt een stukje
promotie voor de gemeente Vorden
betekent.
Dit laatste is trouwens niet de reden
waarom "Vorden '64" deze Pretty-
markt organiseert.

Henco Elbrink: "Zonder deze pretty-
markt zou onze vereniging gedoemd
zijn om te verdwijnen. We hebben
jaarlijks tien a twaalfduizend gulden
nodig om de huur aan de overdekte
zwembaden te kunnen betalen.

Het sommetje is eenvoudig. Zonder
de inkomsten zouden de kontributies
minstens drie keer zoveel moeten be-
dragen als thans het geval is. Nou je
begrijpt dat kunnen we de leden niet
aandoen. Velen zullen dan hun lid-
maatschap opzeggen. De jaarlijkse
subsidie die we van de gemeente ont-
vangen is ook bij lange na niet toerei-
kend om ons hoofd boven water te
houden", aldus Henco Elbrink.

Toeristen
De leden van de zwem- en poloclub
zijn goed doordrongen van de belang-
rijkheid van deze Prettymarkt. Het be-
stuur behoeft echt niet veel moeite te
doen de leden te animeren. Zij doen
gewoon vanzelf mee, omdat ze weten
het moet.
Inmiddels is deze markt voor de va-
kantiegangers een echte trekpleister
geworden. Men verlaat de camping
mr wat graag voor een bezoekje aan
deze markt. In feite is de Prettymarkt
een gezelligheidsmarkt, met daarbij
een rommelmarkt. Er kan gegeten
worden, men kan spelletjes spelen,
een beetje gokken, kortom voor elk
van wils. De verkoop start zaterdag-
morgen exakt om 10.00 uur. Henco
Elbrink: "Als het even kan droog weer,
een temperatuur van zo'n 18 graden.
Niet warmer want dan ligt iedereen
aan het zwembad", zo zegt hij.

Peest bij <ie

SCHEVENINGEN

In samenwerking met de VVV
Den Haag/Scheveningen biedt
de NNP u een weekeinde in de
onovertroffen badplaats Scheve-
ningen aan voor 99,00 gulden
per persoon op basis van twee
overnachtingen met ontbijt (vrij-
dag tot en met zondag).
U kunt kiezen uit twee hotels, te
weten: 't Sonnehuys in Scheve-
ningen en Hotel Petit in Den
Haag.
In dit arrangement zijn zowel at-
trakties in Scheveningen als Den
Haag opgenomen.
Bij de prijs inbegrepen:
— Entree Madurodam (tot l
okt.) of entree Regeringsgebou-
wen.

- 1,25 gulden korting op en-
treeprijs van de Pier in Scheve-
ningen of vrij entree van Pano-
rama Mesdag.

- Vrij entree Museum Maurits-
huis (schilderijen uit de Gouden
Eeuw).
- 2,50 gulden korting op en-

treeprijs Golfslagbad Schevenin-
gen.

- 20% korting op lunch-buffet
in de Bijenkorf.

- Info-pakket over Den Haag
en Scheveningen.
Deze aanbieding is het hele jaar

AUTOMOBIELMUSEUM

Niet alleen de NNP viert dit jaar
feest, ook de automobiel heeft in
1985 wat te vieren. Het is name-

Voor de Spyker, het eerste auto-
merk in de Nederlandse autoge-
schiedenis, is een ereplaats inge-
ruimd.
De reductie bedraagt tien pro-
cent (twee volwassenen en twee
kinderen). Volwassenen betalen
6,30 gulden, kinderen 3,60 gul-
den. Tevens ontvangt u tegen in-

SCHEVENINGEN

- 2,50 gulden korting op en-
treeprijs van het Omniversum
Ruimtetheater. Dit is het eerste
Ruimtetheater in Europa. Beleef
het ontstaan van de aarde mee,
het gevecht met reuzehaaien en
een vlucht door het heelal. Dit
alles op een scherm van liefst 840
m2.

een v

070-658910.

1985 geldig. Inlichtingen en re-
servering, bel eerst de VVV, tele-
foon 070-658910. U stuurt che-
que 7 samen met het door u aan-
gevraagde boekingsformulier re-
tour aan de VVV Den Haag-
/Scheveningen.

lijk precies 100 jaar geleden dat
de auto zijn opwachting maakte.
In het kader van het veertigjarig
jubileum van de NNP kunt u te-
gen gereduceerde prijs de ont-
wikkeling, die de auto onder-
gaan heeft, eens. op uw gemak
bekijken. Het Nationaal Auto-
mobielmuseum in Raamsdonks-
veer (N.-Br.) geeft een' uitste-
kend overzicht van de ontwikke-
ling die het vervoermiddel
vooral in de eerste tachtig jaar
heeft doorgemaakt.
Het museum, dat gelegen is aan
de Rijksweg A27 Gorcum-
Breda, heeft een collectie van
liefst 120 automobielen. Verder
kan de bezoeker er veertig mo-
torfietsen, rijwielen, rijtuigen,
arresleden en brandspuiten be-
wonderen. -Het Automobielmu-
seum heeft een breed samenge-
stelde collectie auto's. Grootva-
ders wagen uit het eind van de
vorige eeuw staat er naast recen-
tere modellen uit de jaren vijftig.
Uit bijna alle tussenliggende ja-
ren zijn glanzende automobielen
te bewonderen.

levering van cheque 8 aan de
kassa een gratis kleurenposter
van een oldtimer.
Deze aanbieding geldt t/m 31
dec. 1985. Museum geopend:
dagelijks 9.00-16.45 uur, zo.
11.00-16.45 uur.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 - zutphen
telefoon 05750-12306.

11 aug. Reünie v.v. Ratti.
11 aug. Fancy-fair-verkoop Torenfonds.
12 aug. Zwemvierdaagse
13 aug. Zwemvierdaagse
13 aug. Vorden l - Wageningen l

aanvang 19.00 uur
14 aug. Zwemvierdaagse
15 aug. Zwemvierdaagse
15 aug. Deldens Volksfeest.
16 aug. Zwemvierdaagse
16 aug. 's Avonds moonlight swimming
16 aug. Deldens Volksfeest
17 aug. Deldens Volksfeest
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische wedstrijd-

dag.
l sept. dansen voor ouderen in

De Herberg.
7 sept. Klootschiettoernooi, startplaats

café 't Zwaantje.
8 sept. HSV de Snoekbaars senioren

wedstrijd, vertrek De Herberg.
29 sept. Viswedstrijd Snoekbaars leden

Hengelo Gld. - Vorden. Samen-
komst bij Concordia te Hengelo
Gld.

Nieuwe aanwinsten

Iedere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastclenclansertjes in het
Dorpscentrum.

Ieder maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amncsty International.,

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

V.R.T.C, elke donderdagavond sterrit.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

10 aug. Receptie v.v. Ratti
10 aug. Pretty Markt

Garrat, Colin - Stoomtreinen; Meys,
Joke - Spellingsmogelijkheden voor
meervoudig gehandicapte kinderen;
Alles over lenzen en filters; Tutu, Des-
mond - Geen vrede met apartheid;
Zwijenberg, G. E. - De open circel:
werkboek voor ouders; Theroux, Paul
- Muskietenkust; Schippers, K. - Een
liefde in 1947; Janssens- Vanoppen, Si-
mone - De wereld anders bekeken:
verhaal van een moeder over haar
doof autistisch kind; Schnitger, Carin -
Reformkleding in Nederland; Helle-
ma - Een andere tamboer; Austen, Ja-
ne - Mansfield Park; Konsalik, Heinz
G. - Het huis der verloren harten; Wat
is dat voor een school? Over de nieu-
we basisschool; Jeffree, Dorothy -
Taalontwikkeling spelenderwijs;
Maagklachten; Rijkeboer, A. - Anato-
mie en fysiologie; Perron, Louis - Al-
pengloeien; Forster, E.M. - Overtocht
naar India; Vianen, Bea - Ik eet, ik eet,
tot ik niet meer kan; Westerloo, Fons
van - Neem nou New York; Bosse,
Malmcolm - Warlord; Brandsma, Ti-
tus - Mystiek leven; Boeles, P. -
Vreemdelingenrecht en Nederlander-
schap; Polano, M.K. - Huidverzorging
en huidziekten; Dijkzeul, S.M.F.C. -
Bon voyage: eenvoudig Frans voor ie-
dereen; Laatste Elfstedentocht 1985;
Diderot, Denis - De neef van Ra-
meau; Theorie van het zweefvliegen;
Tevens verschenen aanwinstenlijst 2e
helft 1984.

Bi'j ons in d'n Achterhook
At 't un betjen metvölt heb ze kommende zaoterdag en zondag met de
prettymark en 't peerdespöl nog goed weer ok. 't Water, dat ze ons de les-
te tied met teil'n vol um de oorne heb egooid, zal danvedan wel 'n keer
op wean. Maor goed ok want veural veur zo'n prettymark kump nogal
wat kieken en daor mo'j gewoon goed weer bi'j hemmen, wil ow de boel
neet verreagenen. Met de peerde en de koetsen stek 't um wat minder,
die kont pe slot van 't liedjen nog un keer un bujje vedragen en die d'r nao
komp kiek'n, kont wel un parrapluu metbrengen. LaoV maor hopp'n
dat t'r op beide dage volle volk nao kump kiek'n en de peerde wilt loop'n
zoat ze loop'n mot.

't Meugt dan wel diers wean die'j heel volle kont leer'n, 't holt toch altied
zien eigenaadugheden. Dat he'w laats nog ezeen of liever ezeg: eheurd
want zee hebt 't mien ok veteld. At 't neet waor is lieg ik in commissie.

De pas met de vut egaone gemeente-secretaris zol veur zien afscheidsre-
cepsie opehaald wodd'n met peerd en karre en zo, in gezelschap van de
börgemeister en zien vrouw, nao de zaal ebrach wodd'n waor 't fees ehol-
len wier.

Veur un opgepoetste karre had Klaas twee Friezen, machtug mooi in
conditie, laot'n spannen en met Marinus en Bart op de bok was 't zonder
inhold 't ankieken al meer da weerd. 't Geheel wier natuurluk nog volle
mooier too de börgemeister en de secretaris en veural de beide vrouwluu
met eur jörken van Dior d'r b'j instapp'n. Ok veur die 't neet te bes zien
kon was 't nog un genoegen want d'r was un goeie kwaliteit parfum ge-
bruukt deur de dames. Umme toch maor zovölle meugeluk luu van al
dat moois te laot'n genieten nommen zee neet de richste weg oaver de
Horstrkamp, nee, zee gingen deur 't darp.

Alles ging prima, tot midden in 't darp, bi'j 't bankgebouw. Of de peerde
dachtten, wi'j nemt t'r eers ene in 't dorpscentrum of dat ze an 't belegde
geld van eur baas in de bank woll'n roek'n is neet bekend maor zee ve-
tikk'n 't inens umme wieter te gaon. Ze begonnen te steigeren en maaien
met de veurpeute deur de loch da'j d'r bange van wodd'n. De beide koet-
siers schraap'n al eur peerdevestand bi'j mekare maor konn'n d'r ok gin
wieze dinge met beginnen, 't Ende van 't liedjen was dat de peerde
wodd'n uutespannen en de beide notabelen met de vrouwluu op eur
hoog-gehakte schoene nao de feeszaal mossen loop'n.

Bart mog inplaatse van op de bok now veur bok spöll'n en trok de laöge
karre wieter onderwiel Marinus prebeern de beide peerde nao de stal te
kriegen.

Gelukkug leep dit veurval zonder ongelukken af maor zo zie'j maor: un
peerd blif un peerd, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman


