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De heer E J. Kettelerij uit dienst
getreden bij Gems Metaalwaren
Ingevolge de wet op vervroegde uittreding houdt de heer E.J. Kettelerij
het na 47 jaren trouwe dienst bij Gems Metaalwaren B.V. te Vorden, het
verder voor gezien. Dit weekend namen direktie en personeel van de Gems
officieel afscheid van hem. Dit gebeurde in zaal Bakker waar de heer Ket-
telerij allereerst werd toegesproken door d i rekten r G. Emsbroek. Deze
noemde de heer Kettelerij een plichtsgetrouw medewerker.

De scheidende funktionaris die op 6
maart 1933 in dienst trad heeft in feite
allerhande werkzaamheden bij zijn
werkgever verricht. Vanaf het poetsen
van melkbussen, loodgieterswerkzaam-
heden, klom de heer Kettelerij geleide-
lijk aan op in het bedrijf. Op gegeven
moment rechterhand van de prokuratie-
houder, de heer Hoogendoorn, later
diens opvolger en vervolgens direktie-
sekretaris en plaatsvervanger van de di-

rektie. De heer Emsbroek overhandigde
hem een gouden horloge met inskriptie,
dat hem door mevr. Emsbroek sr om de
pols werd gedaan. Voor mevrouw Kette-
lerij waren er bloemen.

"DEKETTEL"
Hierna werd de heer Kettelerij toege-
sproken door de voorzitter van de per-
soneelsvereniging, de heer H. van Dors-
ten. "De druk is nu van de Kettel af",

zo sprak de heer Van Dorsten geksche-
rend (de heer Kettelerij wordt in Vorden
vaak "De Kettel" genoemd). De heer
Van Dorsten memoreerde dat hij drie
generaties Emsbroek heeft gediend, te
weten Gerrit II; J.W*. Emsbroek en Ger-
rit III (voor de duidelijkheid: Gerrit I
was degene, die het bedrijf in 1830 op-
richtte).
"Meer dan 40 jaren hebt u samenge-
werkt met de heer J.W. Emsbroek, de
man die de grondslag heeft gelegd voor
de grote groei van het bedrijf door de
massafabricage van olie- en benzine-
tanks. Er heerste tussen die twee zo'n
goede samenwerking, dat wanneer je
aanwezig was bij een gesprek tussen
hen, je er als buitenstaander geen snars

G.J. Pelgrum tijdens hoorzitting kommissie financiën:

"Ik verwacht dat mondelinge toezegging
gestalte krijgt"
Tijdens de openbare vergadering van de kommissie financiën van de ge-
meente Vorden werden dinsdagavond een tweetal hoorzittingen gehouden.
De eerste die "gehoord" werd was de heer G.J. Pelgrum, Hamminkweg 4
te Vorden, die naar aanleiding van een weigering tegen toekenning van een
subsidie voor woningverbetering in beroep was gegaan bij de raad.

In het kort komt het hier op neer dat in
het onderhavige geval een subsidiebij-
drage wordt verleend indien de opper-
vlakte na het treffen van voorzieningen
in de woning van de heer Pelgrum bij el-
kaar niet meer bedragen dan 125 m2. De
subsidie-aanvrage werd geweigerd om-
dat thans sprake is van 175 m2.
De heer Pelgrum is in beroep gegaan
omdat hem bepaalde toezeggingen zou-
den zijn gedaan. "Die 125 m2 was mij
wel bekend en dat de oppervlakte meer
zou zijn ook wel, maar zowel wethouder
Bogchelman (voorzitter van die kom-
missie financiën) als de heer Jeeninga
van bouw- en woningtoezicht hebben
mij gezegd: Pelgrum dat maken wij wel
voor je. Wij zijn dan ook in goed ver-
trouwen met de bouw van start gegaan
in de veronderstelling dat wij wel subsi-
die zouden krijgen", aldus de heer Pel-
grum, die overigens geen respons kreeg
van de heer Bogchelman, omdat deze
reeds voor de aanvang van de hoorzit-
ting had kenbaar gemaakt geen kom-
men taar te zullen geven.

Verder werd de heer H.J. Bargeman
"gehoord" die in beroep was gegaan bij
de raad tegen weigering van een bouw-
vergunning voor een bijenschuur bij
zijn perceel aan de Strodijk 4. Hierbij
kwam naar voren dat de weigering stoelt
op het feit dat hier sprake is van een
agrarisch bedrijf. Realisering van een
bijenschuur zou wel mogelijk zijn wan-
neer het bestaande gebouw wordt "aan-
gebouwd", waarbij de oppervlakte 10
procent mag worden uitgebreid.

Bij de behandeling van de vervanging
vna de centrale verwarmingsketel van de
openbare lagere school bepleitte de heer
B. van Tilburg (PvdA) de gelden die
vrijkomen door de besparing van de
stookkosten over te hevelen naar het on-
derhoudsfonds. "Wij zijn namelijk be-
zig zo langzamerhand allerlei reserve-
fondsen uit te putten", aldus de heer
Van Tilburg.

J.F.M. HONIG:
GLASCONTAINER SCHAADT
PARTIKULIERE BELANGEN
Tijdens de openbare vergadering van de
kommissie financiën kreeg de heer J.F.
M. Honig de gelegenheid zijn grieven te
spuien ten aanzien van een glascontai-
ner die is geplaatst bij de supermarkt
van de heer Kerkhoff. Omdat het aan-
bod voor één container op een gegeven
moment te groot werd, is inmiddels een
tweede container bijgeplaatst.
"Deze glascontainers schaden de parti-
kuliere belangen omdat wij niet alleen
hinder hebben van de rommel maar bo-
venal van het lawaai dat veroorzaakt
wordt wanneer er of 's morgens vroeg
of 's avonds laat glas in de containers
wordt gegooid. De woningen aan de
Willem Alexanderlaan no.'s 2, 4 en 6
zijn hierdoor onleefbaar geworden. Wij
hebben al een paar alternatieven bij het
gemeentebestuur aangedragen maar er
is nog steeds geen oplossing. Het beste
zou zijn de containers bij deze super-
markt te verwijderen en te plaatsen bui-
ten de grote woonkoncentraties. De
noodzaak van handhaven bij Kerkhoff

is niet aanwezig omdat mij is gebleken
dat mensen die of 's morgens of 's a-
vonds hun glas er in deponeren deze su-
permarkjAiist helemaal niet bezoeken,
aldus delKr Honig.

Keuze uit aanwinsten
biblioAeek
Volwassenen: R. Bulthuis: De vergeten
medeminnaar; P.A. Daum: Goena-
goena; R. van Gulik: Klokken van Kao-
yang; A. Koestier: Nacht in de middag;
G. Krol: Een Fries huilt niet; L B. Sin-
ger: De duizendkunstenaar van Lublin;
M. Sparr: Juffrouw Brodies beste jaren;
A. Visser: Het kind van de rekening;
J. W. van de Wetering: Op zoek naar het
ongerijmde; K. Bouhuijs: Dichter bij de
proferen; D. Sölle: Lijden; A. Kooy-
man en S. Piet: Ze kunnen me niet ho-
ren...; M. Rutter: Verwaarlozing van
jonge kinderen; R. Kwinkelenberg:
Langs 's heren wegen; S. Leeflang en T.
van Gerwen: Vandaag beginnen; ƒƒ.
Hartig: Stenen en mineralen zelf slijpen;
J. Egmond en K. de Poel: Kunstbe-
schouwing; Filmregie, praktische tips en
voorbeelden; R. Steiner: De beeldentaal
van de sprookjes.

Jeugd: Chr. van Abkoude: Pietje Bell's
goocheltoeren; L. Alcott: Op eigen wie-
ken; L. Alexander: De straatkatten en
andere verhalen; K. Norel: Met de rug
tegen de muur; Gydale.a.: Hoe het was
toen Hein een ongeluk had gezien; G.
Lux Flanagan en S. Morris: Mezennest-
je voor het raam; A. Vogel: Het grote
boek voor de kleine ballerina; Muppet-

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

1. Raadsvergadering d.d. 26 aug. 1980;
2. Verkeersmaatregelen;
3. Wet Arob-publikaties.

ad 1. Raadsvergadering d.d. 26 au-
gustus 1980
In deze vergadering zullen de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
- Beëdiging nieuw toegelaten raadslid

E. Brandenbarg.
— Vaststelling vergoeding vakonder-

wijs voor het jaar 1979 ten behoeve
van scholen voor bijzonder lager on-
derwijs.

- Aanwijzing lid c.q. plaatsvervan-
gend lid in kommissies en instellin-
gen in verband met mutatie in de ge-
meenteraad.

— Het aanvragen en aanvaarden van
een klimlening uit de rijkskas voor
het isoleren van 110 woningen door
de woningbouwvereniging Thuis
Best.

— Verzoek om medewerking als be-
doeld in artikel 72 van de Lager On-
derwijswet 1920 voor het aanschaf-
fen van aanvullende leermiddelen
ten behoeve van de R.K. lagere
school "de Vordering" te Vorden.

— Voorbereidingsbesluit herziening be-
stemmingsplan Buitengebied.

— Vervanging centrale verwarmingske-
tel van de openbare lagere school.

- Voorbereidingsbesluit Medler-Tol
1969.

ad 2. Verkeersmaatregelen
In verband met de op 24 augustus 1980
te houden Kerkedag van de Hervormde
en Gereformeerde Kerk te Vorden heeft
het kollege van Burgemeester en We-
thouders besloten om een gedeelte van
de Schuttestraat tussen Rijksweg 47 en
de Vordensebosweg af te sluiten voor al-
le verkeer, behalve voetgangers, op zon-
dag 24 augustus 1980 van 9.00 uur tot
16.00 uur.

ad 3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
de firma H.J. Ruiterkamp B.V., voor
het uitbreiden van een timmerwerk-
plaats op het perceel Lindeseweg 22 te
Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden sektie F no. 2766.

van snapte", aldus de heer Van Dor-
sten, die een geschenk onder couvert
aanbood. Namens het kantoor sprak de
heer L. Besselink die een oude type-
machine, 'opgevuld met flessen drank,
aanbood. De heet A. Schuurman sprak
als één van zijn naaste medewerkers. Als
opvolger van de heer Kettelerij werd met
ingang van l augustus j.l . de heer
W.J.A.S. Sessink benoemd tot alge-
meen prokuratiehouder.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vorden
hopen a.s. zondag 24 augustus een gezamenlijke Kerkedag te hou-
den. Verschillende kommissies hebben al geruime tijd deze dag
voorbereid.

De Kerkedag zal gehouden worden (bij goed weer) op het fraaie
weide-terrein bij Kasteel Vorden. Dit terrein is bereikbaar via
Ruurloseweg en dan de Schuttestraat. Pijlen en linten wijzen de
weg.
Het is de bedoeling dat de Schuttestraat voor verkeer wordt afge-
sloten zodat daar geparkeerd kan worden. Voor de mensen in het
dorp is het een mooie wandeling en ze hebben dan geen parkeer-
problemen.
De ontvangst met koffie begint om half tien.
De kommissies willen een ieder uitnodigen tijdig te komen zodat
ook de dienst te velde op tijd beginnen kan. Het eerste deel van de
dienst te velde is bestemd voor oud én jong. Daarna is er voor de
jeugd een speciaal programma.
Kinderoppas is aanwezig!
Het kerkedag-programma (dat gestencild uitgereikt zal worden)
vermeldt verder: gesprekken, samenzang begeleid door de Chr.
Muziekvereniging "Sursum Corda" en het Vordens Combo, zang
door het Vordens Augdkoor "InterChrist", de broodmaaltijd,
rondgang langs de Smds, enz.

Het thema voor de Kerkedag luidt: "Kijk es om je heen".
De dag begint om half tien (koffie) en eindigt om half drie. Mocht
onverhoopt het weerniet goed zijn om buiten te zitten, dan luidt
om 9 uur de kerkkl^fcvan de dorpskerk en wordt deze gezamenlij-
ke Kerkedag gehouden in Dorpskerk en Dorpscentrum. (Aanvang
van de dienst: kwart over tien.)
Iedereen is deze dag welkom.
Opgave vooraf is niet nodig.
Wel wordt er een kollekte gehouden om de kosten te dekken.
(Koffie, brood en koffie, uitgaven voor allerlei voorzieningen op
het terrein.)

Het is de bedoeling dat deze Kerkedag doorloopt en doorwerkt in
een stuk kerkewerk in de komende wintertijd. Wensen kunnen op
het programma kenbaar gemaakt worden. (Zie ook de advertentie
in dit blad.)

show; F.J. Lammers: Juliana Regina
1948-1980.

Jubilaris
De heer G. OU voort aan de Zutphense-
weg 40 herdacht op 8 augustus het feit
dat hij 25 jaar in dienst was bij Bijen-
hof's Fijnmeubelen. Hij bekleedt daar
de funktie van bedrijfsleider.

Expositie
De expositie "Landschappen en Stads-
gezichten" van Janneke van de Staay en
Paulien Wittenbrood, welke momenteel
inde galerie van de bibliotheek wordt
gehouden, zal nog duren tot en met de
eerste week van september. De toegang
is gratis.

GEBOREN: geen;
ONDERTROUWD: W. Klein Gotink,
en: R.A. Ruesink; R.R.N. Kuilman, en:
J.J. Hesselink; G. Limpers, en: M.B.
ten Oever;
GEHUWD: K.A. Kettelerij, en: A.J.
Kamperman; H.J. Eggink, en: G.
Tjoonk; H.Ph. van der Zeeuw, en:
L.J.A.M. Bos;
OVERLEDEN: T. Obbink-Schepers,
oud 57 jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 24 augustus: 9.30—14.30 uur
Kerkedag (Herv./Geref.)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
24 augustus Herv./Geref. Kerkedag
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra

Gezamenlijke Kerkedag op de weide bij
Kasteel Vorden. Toegang via Ruurlose-
weg-Schuttestraat. Ontvangst met kof-
fie 9.30 uur. Einde van de Kerkedag ±
14.30 uur. Muzikale medewerking Sur-
sum Corda, Vordens Jeugdkoor en
Combo. Thema: "Kijk es om je heen".

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 23 en zondag 24 augustus:
dokter van Tongeren. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30—10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00
—9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 23 en zondag 24 augustus: F.
van de Poest Clement, Zelhem, telefoon
08342-1220 en M. van Muiswinkel, Bor-
culo, telefoon 05457-1981

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENS DIERENARTS

Zaterdag 23 augustus 12.00 uur tot
maandag 25 augustus 7.00 uur: dokter
Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Indien moge-
lijk, 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

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

KARNAVALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVERENIGING
DE SNOEKBAARS

zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
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HAMLAPPEN
HEEL KILO 1098
VERSE
KUIKENBOUTEN
HEEL KILO

SCHENKEL
500 gram

SCHOUDERHAM
zonder vet of zwoerd, 100 gram

BACON 100 gram

BOTERHAMWORST 150 gram

MAANDAG 25 AUGUSTUS:

SPEKLAPPEN kiio 498
DINSDAG 26 AUGUSTUS:

VERSE WORST KNO 698
WOENSDAG 27 AUGUSTUS:

GEHAKT H.O.H. KMO 648

MANDJE ITALIAANSE .

WITTE DRUIVEN inh. ± 1 kg

1 KILO JONGE

PRONK SNIJBONEN
4 x 1/2 KILO

JAMES GRIEVES
4 x 1/2 KILO

HANDPEREN (Precoce) 295
PRACHT

GEMENGD BOEKET
BOS

MOBRETIE

slijterij

FLORIJN
JONGE JENEVER
fles 1 liter
geen 1595 of 1495 maar 1395
HENKES

BESSENJENEVER
NIEUWE OOGST!
1 literfles, van 1295 voor 1095

DAAL SUPERMARKTEN BV SS:S8S-'SFiSl

"̂ ?H^̂ ^̂  ^

io?s\ 60

HiROLSCH
iPl LS PIJPJES

KRAT 24 FLES
of??7

15250 MAAR NU

top*1

i**

CROX

«ALVARINE
kuip 500 gram,
geen 89
of 79

*\AR NU 3BBW ^
«o*-

geeo^9

oH26

NIPIUS
ROOMBOTER-AMANDEL

STUKWERK
pak 200 gr., van 1 95 voor

THEEBISKWIE
pak 1 50 gram, van 69 voor

GOMBALLEN
baal 400 gram,
van 229 voor

GIBALBIN VINO BLANCO.,
'ANDALUCIA'1979 t̂ N^
VAN ANT. BARBADILLO,
een voortreffelijke
droge witte wijn,
nu per fles

HARING IN TOM.SAUS
ovaal blik, 400 gram
van 245 voor

'BUITONI

MELBA TOAST
MINI MARS
zak, van 279 voor

JOLLY

SLANKKWARK
3 smaken, van 105 voor

pak geen 119
of 98
maar

TOMATENPUREE
6 blikjes, van 150 voor

GOUDSE KAAS
V.V. JONG BELEGEN
heel kilo

VENZ

chocoladevlokken
melk of puur,
pak 200 gram

VRUCHTEN-
SAPKAN
voor 1 liter,
van 325
voor

SCHRIJFBLOC
21 x27 ,
100 VEL, van 269 voor

MATCHBOX AUTO'S
diverse modellen,
van 275 voor

RUIGE

KOKOS DEURMAT
van 1725 voor

COBERCO DAGVERSE

MAGERI
pak 1 liter

V^UDCnVsV/ VMVi*B»n0CB

MAGERE YOGHURT 7Q
nak 1 liter • W

TARWEROGGE
800 gram,
gratis gesneden

ZACHTE

SESAMBOLLEN
zak 10 stuKs

REMIA

FRITESSAUS
emmer 1000 gram
geen 444
of 375
maar

DRIEHOEK

VLOEIB. ZEEP
literfles van 335 voor

DORNA

UNIVERSEEL
MANDJE f no
van 269 Ho
voor

AOUAFRESH

TANDPASTA
70 ML, i.p.v. 50 ml,
van 159 voor

HERSCHI COLA
1 literfles nu

ZWITSAL

BABY-
SHAMPOO
geen 555
of 398 maar

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 21/8 TOT 27/8 1980



Hartelijk dank aan allen voor
de belangstelling, felicitaties,
bloemen en kado's die wij bij
ons 25-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

A.H. Flamma
G. Flamma-Regelink

Vorden, augustus 1980
Deldensebroekweg 9

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze dochter

MARLOES

Dick en Mia
Wullink-Brandenburg

Hengelo (Gld.), 11 aug. 1980
Herman van Velzenplein 10

Bedankt voor de gelukwen-
sen, kado's, bloemen, kaar-
ten, handen en kusjes.
Iedereen bedankt die 1 au-
gustus voor ons tot een on-
vergetelijke dag maakten.

Jan, Yvonne en
Saskia Wassink

7006 CM Doetinchem
Nonnenmate 21

Onze hartelijke dank voor de
vele bloemen en kado's die
wij 21 juni jl. mochten ontvan-
gen.

Annie en Jan van Ark

Vorden, augustus 1980
Molenweg 39

Hierbij wil ik iedereen bedan-
ken voor de liefdevolle be-
langstelling en de vele bloe-
men en vruchten die ik na
mijn ongeval in het ziekenhuis
en daarna mocht ontvangen.
Heef veel dank.

L. van den Berg

Vorden, augustus 1980

Racefiets
neem dan een FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Wil diegene die het
stoomapparaat geleend
heeft en niet meer nodig
heeft, a.u.b. terug bezorgen.
Schildersbedrijf J.M. Ui-
terweerd. Meester schilder,
Ruurloseweg 35, Vorden, te-
lefoon 05752-1523 *

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

Tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: g.o.h. Volkswa-
gen K 70, prijs f 800, — ; bon-
te ramlammeren; z.g.a.n.
paardrijzadel. Burg. Gal-
leéstraat 21, Vorden, telefoon
1443

Te koop: 1-jarige kippen vo-
lop aan de leg è f 5, — per
stuk. Ch. Groot Bramel,
Wiersserbroekweg 1, Vorden,
telefoon 05752-6639

Haal het (gratis) Fongers-
fietsplezierboek bij:

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

1955

Op 30 augustus is het 25 jaar geleden, dat

1980

BETTY DEKKER EN
HERMAN JANSSEN
in de koets naar het stadhuis gingen.

Wanneer u pa en ma wilt feliciteren kan
dat op de dag zelf van vier uur tot half
zes bij "de Gouden Leeuw" te Bronk-
horst.

Tineke en Henco
Joop en Alies

Vorden, augustus 1980
Het Wiemelink 18

WILT U BIJVERDIENEN?
Aangeboden voor de avonduren:

produktiewerk in onze
zagerij
Werktijden dagelijks van 17.15 tot 21.00
uur, uitsluitend 5 avonden per week.

Voor informatie:

Houthandel
B.H. Wesselink & Zn b.v.
Ruurlo, telefoon 05735-1395

Hierbij nodigen wij u uit op de afscheidsreceptie van
de heren

H. KRAASSENBERG EN
J. MASSELINK

welke gehouden zal worden op donder-
dag 29 augustus 1980 om 14.00 uur in
hotel Leemreis te Hengelo (Gld.).

Het bestuur van de Vereniging voor
Veehouderijbelangen Hengelo/Vorden

Hengelo (Gld.), augustus 1980
Korrespondentie-adres:
Postbus 50, 7255 2H Hengelo (Gld.)

Gevraagd:

apothekers-
assistent(e)
woonachtig in Vorden dan wel bereid
zich daar te vestigen.

VORDENSE APOTHEEK
B. VEEN, apotheker, Zutphenseweg 12

Wegens huwelijk

vrijdagavond a.s. geen
koopavond

DEKKER ELEKTRO B.V.
Vorden, telefoon 2122

tenCateCertiform:
that'sit!

Vrij vertaald: dat zit.
Want ten Cate Certiform elastische katoen
zit als gegoten en past altijd perfect.
Dat geldt voor al het ondergoed dat van dit
unieke materiaal gemaakt wordt: slips,
singlets en T-shirts.
ten Cate Certiform draag je graag en was je,
met de witte was méé, gewoon in de
machine tot 95°C. 't Kan ertegen, want de
pasvorm blijft goed en de kleuren blijven
mooi.

ten Cate Certiform dus. Elastische
katoen. Want dat zit, dat zie je zo!

> Certiform
elastische katoen

Kursus
volksschilderkunst

1 oktober starten we weer met
een kursus

volksschilderkunst
Inlichtingen en opgaven bij:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Praktische mode voor body en been.
Verkrijgbaar bij:

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Te koop: Mercedes Benz LP
811 met bak 1972
Automobielbedrijf Groene-
veld, off. Mercedes Benz-
dealer, Zutphen, tel. 05750-
20344

Te koop: Mercedes Benz L
608 D/36 1,90 hoog, geel
1975 Automobielbedrijf Groe-
neveld, off. Mercedes Benz-
dealer, Zutphen, tel. 05750-
20344

Te koop: Mercedes Benz
207 D/30 k.k. pers.vervoer,
geel 1978. Automobielbedrijf
Groeneveld, off. Mercedes
Benz-dealer, Zutphen, tele-
foon 05750-20344

Te koop: elektronisch orgel
bij A. Bosch, Schuttestraat 11
Vorden, telefoon 6673

Te koop: een beste Yorks
dekbeer 10 maand en een
dragende B.B. zeug.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden, telefoon 05753-1526

Eigen roem stinkt, vriendenlof
hinkt,
Vreemdenlof blinkt.

De akkerboer in het noorden.
Spreekt over natuurmest lo-
vende woorden.
Hij moet er dik voor betalen,
U kunt het zo maar komen ha-
len.

Henk Graaskamp
Ruurloseweg

Te koop: jonge aardappelen
(Parel). H. Arfman, Schut-
testraat 13, telefoon 6610

Te koop: 4 luxe barkrukken.
H.J. van Eist, Het Jebbink 18,
telefoon 05752-1319

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

Administratiekantoor
H.W. Schepers
heeft nog ruimte om op des-
kundige wijze uw boekhou-
ding te verzorgen.

Kapperallee 65 - 7211 CC Eef-
de-Telefoon 05750-19534

HOTEL-RESTAURANT

BAKKER
Dorpsstraat 24, Vorden

zoekt voor spoedige indiensttreding:

medewerker
voor de afwas
Werktijden van 14.00 tot 23.00 uur.
Volautomatische afwasmachine
aanwezig.

Tevens gevraagd:

huishoudelijke
hulp/kinderoppas
± 17 jaar.

Sollicitaties na telefonische afspraak.
Telefoon 05752-1312

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

D MIDDENSTAND
(één-jarige kursus)

LJ TYPEN (spoedkursus)

D ENGELS
voor beginners en half-
gevorderden

IN HOTEL LEEMREIS

Vraagt vóór 1 september inlich-

tingen bij instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16-7001 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708

wij zoeken een
medewerkster

Wie kan ons helpen met diverse winkelwerkzaamheden?
Wij denken aan een meisje van ongeveer 18 jaar die met veel interesse
het afwisselende werk wil doen.
Zij zal met een prettig team van medewerkers aan een verdere uitbouw^
van de Tuunte gaan werken.

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN Tel 05752 2124

NIETmaar
VS MARKT

HflMLAPPEN VARKENS LEUER

VARKENSLAPPEN KATCBONADE

NASI VARKENS T20LLADE

SPEKLAPPEN SCHNITZEtS
WORST PRlCAlSTDEflU

WEEKAANBlEPi

KON. WILHELMINAFONDS
VOOR DE KANKERBESTRIJDING

steunt de kollekte in Vorden die gehouden wordt van
25 augustus tot en met 6 september 1980

KERKEDAG
a.s. zondag 24 augustus
De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vorden houden
samen een Kerkedag op a.s. zondag 24 augustus.

Thema: "KIJK ES OM JE HEEN"
Plaats: Weide bij Kasteel Vorden
Toegang: via Ruurloseweg-Schuttestraat
Tijd: 9.30-14.30 uur

Ontvangst met koffie vanaf half tien.
Kerkdienst te velde, gesprekken, broodmaaltijd, stands enz.

Er is een programma voor de jeugd. Kinderoppas is aanwezig.

Bij minder gunstig weer om buiten te zitten, luidt om 9 uur de kerkklok
en wordt de Kerkedag gehouden in de Dorpskerk en het Dorpscentrum.
Aanvang 10.15 uur.

Iedereen is zeer welkom. Opgave vooraf is niet nodig.

De gezamenlijke Kerkedag-kommissies
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Alle bestaande behandelingen
tegen kanker in Nederland
mogelijk
25 augustus start jaarlijkse kollekte voor de kanker-
bestrijding

"Als je Nederland vergelijkt met de Verenigde Staten, dan is Amerika be-
slist niet alléén het wonderland waar doktoren alles op het terrein van de
kankerbestrijding kunnen presenteren. Nederland is net zo ver.
Ons land staat bijv. vooraan met de behandeling met röntgenapparatuur.
Men elektronen- en neutronenbestralingen wordt druk geëxperimenteerd.
Nederland loopt zeker niet achter wat chirurgie betreft. De bestrijding
met medicijnen heeft de laatste tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Kortom: een patiënt hoeft niet voor een speciale behandeling naar Hous-
ton in Amerika te gaan. Men kan hier net zo goed worden behandeld."

Deze uitspraken doet prof. dr. E. Lopes
Cardozo, tot l juni 1980 waarnemend
direkteur van de Stichting Koningin
Wilhelmina Fonds, in het april-nummer
van de KWF Nieuws Brief.
Goede geluiden om te horen. Maar aan
de andere kant staat toch het getal van
bijna 30.000 slachtoffers per jaar. Kan-
ker is nog lang niet overwonnen en kan-
kerbestrijding is meer dan ooit hard no-
dig.

Opbrengst vorig jaar 9 miljoen
Dit jaar wordt de kollekte voor de kan-
kerbestrijding gehouden van maandag
25 augustus tot en met zondag 7 septem-
ber. In heel Nederland bellen in die twee
weken bijna 100.000 kollektanten huis
aan huis aan. Elk jaar hopen al deze
vrijwilligers dat de opbrengst dit jaar
weer hoger zal zijn dan vorig jaar. En
wonder boven wonder lukt dat ook
steeds. Vorig jaar was de opbrengst
ruim 9 miljoen gulden, een rekord in het
bestaan van het KWF.
De kollekte voor de kankerbestrijding
heeft de hoogste opbrengst van alle kol-
lektes in Nederland. Het is niet alleen
een ere-zaak maar vooral bittere nood-
zaak om dat vol te houden. Dit jaar is er
een extra reden om méér aan de kanker-
bestrijding te geven.

koningin Wilhelmina 100 jaar geleden
geboren
De grondslag voor de kankerbestrijding
in Nederland werd gelegd door Konin-
gin Wilhelmina. In 1948 bestemde zij 2
miljoen gulden - het nationaal geschenk
bij gelegenheid van haar gouden rege-
ringsjubileum - voor de kankerbestrij-
ding. ,
Op 31 augustus herdenken we de dag
dat Koningin Wilhelmina 100 jaar gele-
den werd geboren. Is dat geen goede
reden om loyaal en royaal te zijn? Het
geld is nu nog net zo hard nodig als toen
Koningin Wilhelmina haar eerste bijdra-
ge en daarmee het startsein voor het
werk van het KWF gaf.

Je kunt en mag er niet omheen
Het Koninging Wilhelmina Fonds heeft
niet voor niets de leuze: "Je kunt en
mag er niet omheen". Eén op de vier
Nederlanders sterft aan kanker. In 1978
overleden ruim 17.500 mannen en ruim
12.000 vrouwen aan deze vreselijke ziek-
te.

Longkanker eist steeds méér slachtof-
fers. Niet alleen onder mannen maar
tegenwoordig ook onder vrouwen. In
1978 stierven hieraan 6749 mannen en
577 vrouwen.
Maar ook borstkanker is een gevreesde
ziekte. Eén op de 13 vrouwen loopt kans
er ooit in haar leven mee te maken te
krijgen. Elk jaar sterven meer dan 2500
vrouwen aan borstkanker.

Dit jaar 30 miljoen nodig
Vorig jaar heeft het Koningin Wilhelmi-
na Fonds met zo'n 25 miljoen gulden de
kankerbestrijding in ons land kunnen
financiereln. Dit jaar is een bedrag van
30 miljoen gulden nodig om allerlei
opgezette projekten door te laten gaan.
Dat geld gaat naar onderzoek naar nieu-
we behandelingsmethoden. Het is nodig
voor betere voorlichting van de patiënt,
maar ook van zijn omgeving. Daarnaast
komt de zorg voor de patiënt meer en
meer centraal te staan.
Van sommige kankersoorten kunnen we
zeggen dat meer dan de helft van de pa-
tiënten geneest. Bijvoorbeeld leukemie,
de ziekte van Hodgkin, borstkanker,
baarmoederhalskanker. Wel degelijk
vooruitgang dus, maar het onderzoek
moet verder gaan. We zijn er nog lang
niet.

Hoe kunt u helpen?
Wie vindt dat de kankerbestrijding een
zaak is, die steun verdient, kan op drie
manieren meehelpen:
— Meedoen aan de kollekte als de KWF

kollektant aan de deur komt. Ieder
maakt voor zichzelf uit wat hij of zij
wil geven. Ieder bepaalt voor zichzelf
wat hem of haar de kankerbestrij-
ding waard is.

— Lid worden van de Vereniging tot
steun aan het Koningin Wilhelmina
Fonds, Antwoordnummer 3183,

1000 TL Amsterdam, is voldoende.
Postzegel plakken is niet nodig. Op

de envelop vermelden: "Lidmaatschap
1980". Men kan zich ook bij de kol-

lektant als lid van het KWF melden. Of
even bellen naar het Koningin Wil-

helmina Fonds in Amsterdam: telefoon
020-726000

Natuurlijk is het ook mogelijk om het
ene te doen en het andere niet te laten.
Een gift tijdens de kollekte, lid worden
van het KWF én eventjes helpen kollek-
teren. Dat is pas meewerken aan de kan-
kerbestrijding!

Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre sportief sukses
Bij Jong Gelre te Vorden was men een paar maanden geleden in eerste in-
stantie niet zo happy met het feit dat er in het voorjaar een avondfietsvier-
daagse werd georganiseerd door de plaatselijk toerklub "De Ach t kaste-
lenrijders". Men vreesde dat dit nadelig zou kunnen werken voor de door
Jong Gelre te organiseren vierdaagse die afgelopen week werd gehouden.

Het tegendeel bleek het geval. Niet min-
der dan 443 personen hebben de afgelo-
pen dagen door de Vordense dreven ge-
fietst. Een aantal, waarvan de organisa-
toren in de verste verte niet hebben dur-
ven dromen. "De mensen hadden ge-
woon haast om 's avonds te vertrekken.
Er waren soms al wel een uur van te vo-
ren zo'n honderd mensen aanwezig om
toch maar zo snel mogelijk te kunnen
vertrekken. Voor dan kwart over zes
kon echter niet, omdat wij bepaalde af-
spraken hadden met politie en EHBO.
Gelukkig hebben we toch alles goed op
kunnen vangen", aldus vertelde ons de
heer Dick Regelink, voorzitter van Jong
Gelre.
Onder de aanwezige deelnemers waren
er circa 300 die voor de eerste keer aan
een fietsvierdaagse meededen. Door de

heren J. Visschers en M. Eskes waren
vier routes uitgezet. Niet alleen werd in
Vorden gefietst, ook omliggende plaat-
sen werden door de fietskaravaan aan-
gedaan. Het ligt in de bedoeling van de
organisatoren om de fietsvierdaagse het
volgende jaar wederom in de maand au-
gustus te organiseren.

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse achtkastelentocht,
ditmaal onder leiding van de heer G.
Remmers namen 89 personen deel. Ge-
zien het feit dat de vakanties vrijwel
achter de rug zijn, een flink aantal. De
laatste avondwandeling trok slechts een
handjevol deelnemers. Als gids fungeer-
de de heer H. Weustenenk.

Nutsfloralia
bloemschikkursus
Ook dit jaar geeft Floralia een bloem-
schikkursus. Deze kursus zal geleid wor-
den door onze plaatsgenoot de heer Dij-
kerman en begint woensdag 20 augustus
a.s. 's avonds in het Dorpscentrum. In
totaal bestaat deze kursus uit 6 lessen
van 2 uur.
In de voorgaande jaren hebben al velen
op onze kursussen geleerd, met simpele
middelen van bloemen uit eigen tuin
mooie bloemstukjes te maken. Hebt u
interesse voor deze gezellige kursus, lees
dan de nadere gegevens in de adverten-
tie van vorige week in Contact.
De jaarlijkse bloemententoonstelling
van Floralia, waar u o.a. de eindresulta:

ten van de kursus kunt zien, wordt ge-
houden op 19, 20 en 21 september a.s.
in de grote zaal van Dorpscentrum.

Nutsblokfluit en
melodica klub
De Nuts blokfluit en melodica klub gaat
deze week weer aan het nieuwe seizoen
beginnen. De muzikale leider van de
klub, de heer D. de Boer, hoopt dat er
weer heel wat nieuwe leden bij zullen
komen. Voor de kinderen is het een be-
langrijke stap op de muzikale weg; in ie-
der geval een weg waar de "noten" spe-
lenderwijs worden bijgebracht. Dit zegt
de heer De Boer die vanaf vrijdag en za-
terdag de kinderen graag van dienst wil
zijn in het Dorpscentrum.

Kulturele voorstellingen
Vorden
Belangstellenden worden er op gewezen
dat er vanaf l september a.s. losse kaar-
ten in voorverkoop zijn bij VVV
kantoor/schoenhandel Wullink, Dorps-
straat en kantoorboekhandel Hassink,
Raadhuisstraat (Boekhandel Hassink is
van 1 - 1 2 september wegens vakantie
gesloten). ̂ ^

Zaalvoetbal om het
kampioenschap Vorden
Zaterdag 23 augustus vindt het grootste
zaalvoetbAolaats dat ooit in Vorden
werd geo^Piiseerd. Organisator Fred
Fransen die dit toernooi uitschreef voor
straten van de gemeente Vorden, heeft,
gezien de zaalruimte, de Hanzehal in
Zutphen afgehuurd alwaar om het
"kampioenschap van Vorden" zal wor-
den gespeeld.
In totaal hebben zich vijftien teams op-
gegeven, t.w. De Boonk I en II; Brin-
kerhof I en II; De Haar I en II; Molen-
wijk I en II; De Bongerd; buurtvereni-
ging Linde; Overweg; buurt Almense-
weg; Krabbenborg I en II; Het Vaar-
werk.
De wedstrijden duren 15 minuten. Er
wordt in drie poules gespeeld. De finale-
wedstrijden beginnen 's middags. De
prijsuitreiking vindt plaats in de zaal
van "De Herberg" waar voor de spelers
(ongeveer 120) met hun dames, suppor-
ters, scheidsrechters etc. vervolgens een
gezellig feestje gebouwd zal worden.

Graafschaprijders verslaan
HAMOVE
Voor het eerst in de geschiedenis van
beide verenigingen werd er dit weekend
een uitwisselingswedstrijdcross georga-
niseerd tussen de HAMOVE uit Henge-
lo en De Graafschaprijders uit Vorden.
De plaats van handeling was het circuit
"Wossinkbos" te Hengelo. De cross-
kommissie van de HAMOVE hadden
organisatorisch hun zaken er goed in or-
de.
Er werden wedstrijden gehouden in de
A-klasse; B-klasse; Jeugdklasse met als
inzet een fraaie wisselbokaal beschik-
baar voor die vereniging die aan het eind
van de middag de meeste punten heeft
verzameld.
In de onderscheiden klassen werd er fa-
natiek doch zeer sportief gestreden. Na
afloop van deze geslaagde crossmiddag
werden de volgende uitslagen bekend
gemaakt.
Klasse Jeugd: 1. H. Wolsink, Hengelo;
2. J. Harkink, Vorden; 3. E. Bulten,
Vorden; 4. H. Garritsen, Hengelo; 5. F.
van Hasselt, Hengelo.
B-klasse: 1. Joh. Bijenhof, Vorden; 2.
J. Harkink, Vorden; 3. J. Klein Brinke,
Vorden; 4. H. Visschers, Vorden; 5. T.
Wassink, Hengelo.
A-klasse: 1. J. Oosterink, Vorden; 2. H.
Hellegers, Vorden; 3. B. Wissink,
Hengelo; 4. J. Koop, Vorden; 5. H.
Obelink, Hengelo.
"De Graafschaprijders" behaalde 261
punten, tegen HAMOVE 224, waar-
door het Vordense team de wisselbeker
in ontvangst mocht nemen. In 1981
vindt de return plaats van deze crossont-
wikkeling

SIeervolle start
tennisklubkampioenschappen VTP
Wilma Harmsen, Mark Breunis en Linda Bosman kampioen
De afgelopen dagen werd in Vorden begonnen met de jaarlijkse klubkam-
pioenschappen van de tennisvereniging VTP. De junioren kwamen het
eerst aan bod. Opvallend was dat het nivo van de jeugdleden was geste-
gen. Een aantal van hen durft het aan om in de komende weken hun
krachten met de "ouderen" te meten.

Bij de meisjes zijn inmiddels de kaarten
geschud. Wilma Harmsen kwam in
groep A na een overwinning op Frederi-
que van Overbeeke (6-4, 6-3^ de finale
tegen Tineke Stertefeld die ̂ Wrdien van
Ingrid Seesink had gewonnen. In een

D Het winnende junioren mixed-koppel.

leuke partij waarbij vaak diep werd ge-
speeld, won Wilma Harmsen met 6-3 en
6-2.
In groep B bleek Linda Bosman duide-
lijk de sterkste. Ze won haar drie partij-
en overtuigend, waardoor ze in deze

groep met de eer ging strijken. Mark
Breunis presteerde hetzelfde bij de jon-
gens B. In de Finale won hij met 6-0 en
6-2 van Paul Wijers.
De jongens A zijn tot de halve finales
gekomen. Ton van Snellenberg won met
6-0 en 6-1 van Reindjan Westerveld die
meer tegenstand bood dan de uitslag
doet vermoeden. Peter Tuin versloeg
Bob van Goethem. In de finale speelt
Peter Tuin dus tegen Ton van Snellen-
berg.
De junioren Mixed partijen leverden in-
teressante wedstrijden op, evenals bij de
jongens dubbel. Peter Tuin en Frederi-
que van Overbeeke kwamen na een zeer
moeilijke overwinning op Rolf 'tuin en
Edith van Houte (6-3, 7-5) in de finale te
staan tegen Ton van Snellenberg en Wil-
ma Harmsen. Eerstgenoemden wonnen
met 6-3 en 6-3.
Peter Tuin en Ton van Snellenberg
speelden bij de jongens dubbel in de fi-
nale tegen Reindjan Westerveld en
Bob van Goethem. Eerstgenoemden
wonnen met 6-2 en 7-6. In de verleizers-
ronde A werd Ruud Ubink winnaar bij
de jongens.
Einduitslagen: Jongens A: 3. B. van
Goethem; 4. R.J. Westerveld (de finale
wordt nog gespeeld)d. Jongens B: 1. M.
Breunis; 2. P. Wijers; 3. M.J. Baten-
burg; 4. F. van Goethem. Meisjes A: 1.
W. Harmsen; 2. T. Stertefeld; 3. F. van
Overbeeke; E. van Houte. Meisjes B: 1.
L. Bosman; 2. N. Roerdinkd Veld-
boom; 3. E. ter Beek; 4. J. de Cruyter.
Verliezersronde A: 1. R. Ubink; 2. R.
van Houte. Mixed: 1. P. Tuin/F, van
Overbeeke; 2. T. Snellenberg/W.
Harmsen. Dubbel: 1. P. Tuin/T, van
Snellenberg; 2. B. van Goethem/R. J.
Westerveld.

Zwemvititdaagse met veel spektakel
De zesde zwemvierdaagse die volgende week in Vorden wordt gehouden zal
beslist niet onopgemerkt voorbij gaan. De kommissie zomeraktiviteiten In
de Dennen heeft voor een randgebeuren gezorgd dat klinkt als een klok.
"Door deze omlijsting willen we de zwemvierdaagse nieuw leven
inblazen", zo zegt de voorzitter van de organiserende kommissie, de heer
M. Westerik. De zwemvierdaagse zal maandagavond 25 augustus officieel
worden geopend door de voorzitter van de bad- en zweminrichting de heer
L. de Boer. In haar funktie van "Miss In de Dennen" zal Irma Olthof ver-
volgens de openingsduik verrichten. Irma zal tevens voor andere officiële
dingen worden ingeschakeld zoals bijvoorbeeld bij de prijsuitreiking. Elke
avond is er namelijk een prijs beschikbaar voor één persoon uit elke leef-
tijdsgroep. Dit wordt bij loting bepaald.

Dinsdagavond vindt er een judode-
monstratie plaats georganiseerd door
Judokwai Vorden. Een dag later,
woensdag, geeft de gymnastiekvereni-
ging Sparta een demonstratie jazzgym-
nastiek. Donderdagavond kan de jeugd
zich naar hartelust uitleven op een groot
luchtkussen. Het disco-team De Valen-
tino's verzorgt die avond een disco-
avond. Dit disco-team verzorgt op de

voorgaande avonden stemmingsmuziek.
Het terras is namelijk alle avonden ge-
zellig aangekleed. Men kan zelf naar
hartelust barbecuen, er is een gezellige
bar, kortom vermaak voldoende. Voor
de kleintjes (of misschien ook wel voor
de groteren) is er elke avond ringgooien,
grabbelton etc.
Vrijdagavond 29 augustus wanneer het
grote afsluitingsfeest plaatsvindt is er

een demonstratie kunstzwemmen, ver-
zorgt door de kunstzwemafdeling van
De IJssel uit Deventer. Direkt na het
kunstzwemmen zullen de medaljes uit-
gereikt worden. Hierna zal de Hofkapel
van de karnavalsvereniging De Deur-
dreajers voor een gezellige voortzetting
van de avond zorgen. Het terras zal
feestelijk worden verlicht, het kamp-
vuur wordt ontstoken zodat deze zwem-
vierdaagse niet als de bekende nacht-
kaars zal uitgaan. Integendeel!
De kommissie is momenteel nog bezig
met de plaatselijke middenstand om op
de dinsdagavond een soort mini-brade-
rie te organiseren.
Wat betreft het zwemmen zelf, de vol-
wassenen dienen elke avond 500 meter
af te leggen. Voor de jeugd geldt tien
baantjes (250 meter). Men kan maanda-
gavond nog inschrijven. Eventueel nog
dinsdagavond want er dient tenminste
vier avonden gezwommen te worden om
voor een medalje in aanmerking te ko-
men.

Steunde
collecte

Kankerbestrijding. Je kunt en mager niet omheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Centraal Bureau
Koninginneweg 28,1075 CZ Amsterdam. Tel. 726000. Giro: 26000.

Laatste keerVoetbal
Vorden l heeft de vriendschappelijke
wedstrijd thuis tegen babberich met Zaterdagmorgen 30 augustus is er voor
1—3 verloren. Bij de rust was de stand de laatste keer in Vorden gelegenheid
0—2. om een zwemdiploma te halen voor het

jaar 1980. Dit geldt voor alle diploma's.
's Middags vindt er het zogenaamde
prestatiebrevettenzwemmen plaats. Be-
paalde afstanden in een bepaalde tijd
zwemmen. Dit is meer voor kinderen die
niet in wedstrijden uitkomen. Overigens
mag iedereen hier aan meedoen. Het
proefzwemmen voor het diplomazwem-
men vindt plaats op zaterdagmorgen 23
augustus.

Klubkampioenschappen
Vorden '64
Zaterdagmiddag 23 augustus worden in
het zwembad In de Dennen de klub-
kampioenschappen voor uitsluitend le-
den van de zwem- en poloklub Vorden
'64 verzwommen.

Zondag 24 augustus toer-
tocht Achtkastelenrijders
De Vordense rijwiel- en toerklub De
Achtkastelenrijders organiseert voor
een ieder die een fiets heeft en graag wil
fietsen, zondag 24 augustus een toer-
tocht.
Voor hen die van de natuur willen genie-
ten is de tocht van 40 kilometer bijzon-
der geschikt. Voor hen die wat sneller
willen fietsen is de 80 kilometer de aan-
gewezen tocht. De start is zondag bij ca-
fé 't Zwaantje aan de Hengeloseweg.
Aan de finish is er voor iedere deelne-
mer een medalje.



Tulnbouwtrekkers
2- en 4-wiellg

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze welvaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

ASSELT

Een dansschool
kies je met zorg
Daarom:

KOM JE INSCHRIJVEN BIJ:

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

op VRIJDAG 22 augustus van 17.00-19.00 uur en

op ZONDAG 24 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in:

Borculo: op woensdag 20 augustus van 19.45-21.00
uur in café-restaurant Marktzicht.

Ruurlo: op donderdag 21 augustus van 18.30-19.45
uur in De Luifel

Zutphen: op donderdag 21 augustus van 20.00-21.15
uur in het D.W.K.-gebouw

Vorden: op zaterdag 23 augustus van 18.00-20.00
uur in het Dorpscentrum

Tevens inschrijven mogelijk per telefoon dagelijks na
16.00 uur.

Inschrijfgeld f 7,50 per persoon.

Ook speciale clubs voor verloofden en gehuwden.

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

Tel. 05750-13813

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

WEEKAANBIEDIIMG

pukkel
in zwaar groen canvas

deze week
slechts 11,50

Wullink
vooraan in schoenm\

DORPSSTRAAT4
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30 aug. -31 aug. - 1 sept.

GROTE BEURS in 80 m lange tent
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Tevens show van landbouw
werktuigen en trakteren

OPENINGSTIJDEN
zaterdag van 14.00 - 22.00 uur
zondag van 14.00 - 22.00 uur
maandag van 10.00 - 18.00 uur

TELEFOON 1342

ij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

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

Wintervakantie?
Wie het eerst boekt,
boekt het best.

Rabobank S
Óók goed in reizen.

'n Droom
van een ledikant.

Uw slaapkamer is alle aandacht waard
als onderdeel van het totale interieur.

Woonvisie weet dat en legt u luxueus te
slapen in ledikanten van ongekende klasse.

Klassiek zowel als modern.

Voortreffelijk is de afwerking van dit geheel eiken ledikant. De twee
nachtkastjes vormen één geheel met het gestulpte hoofdeinde

Ledikant (140x 200 cm)

1295.-
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Helmink b.v.
GCZAMCLUK MKOPCN MAAKT STIEDS DC
SCHERPST* P«U«N MOGEIUK OAI IS Df
KRACHT UAN MHXW ll.RCXP WOONVIS* VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

NUTS BLOKFLUIT EN
MELODICA CLUB
AANVANG LESSEN IN HET DORPSCENTRUM
Vrijdag 22 augustus:
gevorderden melodica 4.30— 5.30 uur

Zaterdag 23 augustus:
beginnelingen blokfluit
gevorderden blokfluit
beginnelingen melodica

10.00-10.45 uur
10.45-11.30 uur
11.30-12.15uur

Het bestuur

Herinnering
Bootreis voor bejaarden op a.s. dins-
dag 26 augustus.

Gaarne 's morgens om 8 uur op het Marktplein, dan
kunt u misschien nog iemand meenemen naar
Zutphen.
Diegenen die geen vervoer hebben worden vanaf het
Marktplein naar Zutphen gebracht en worden na af-
loop weer gehaald.

Het komité

ers.

4 typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

ZONDAG 24 AUGUSTUS

Rendes
vous

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

De "nieuwe mode" hangt in een bescheiden aantal
al voor u klaar . . .

velours pakjes en Japonnen van wahls
"Hammer rokken" In mooie ruiten en
unie kleuren
Blouses van "Marlanne Paris"
In moderne kleuren

Komt u rustig kijken, oriënteren en passen

Modecentrum

Ruurlo



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Bi'j ons in d'n Achterhook
Toon van de Spitsmoes ston zaoterdagmargen al bi'jtieds klaor um-
me uut te gaon, zee woll'n 't t'r vandage maor us goed van
nemm'n. Al un paar keer eerder hadd'n ze 't plan ehad um met eur
buurleu, Dark van 't Winkelshuus en zien vrouw Diene, d'r un dag
op uut te trekk'n maor altied wat t'r wat tussen ekomm'n. Maor
now zaog 't t'r dan toch nao uut dat 't deur zol gaon. Dark had
Toon van 't veurjaor duftug eholpen met 't opknapp'n van de kok-
ken. Toon had dat in eerste instansie wel zelf helemaol will'n doen
maor was toch techniek tekot ekomm'n. Dark had daorbi'j nogal
un schappeluk uurloon erekkend, Toon vuul'n zich zodoende ve-
plich um ze van 't Winkelshuus dizzen dag an te biën en eur vri'j te
holl'n.
Dark en Diene stapp'n precies op tied bi'j Toon de kokken in, de
oppas had 't gelukkug neet af laoten wetten, oaver de kinder
hadd'n ze vandage gin zörge. Toon wol eur de Flevohof us laoten
zien. Zelf was e daor al wel us ewes maor dat was al wel weer un ja-
or of wat elene en daor schienen nogal wat veranderd te wean zodat
't veur eur de moeite ok nog wel weerd zol wean um d'r hen te gaon.
En dat was 't ok wel want zee vemaak'n zich t'r un helen dag bes.
Zee mossen daor wel un heel ende in 't ronde maor dat had ok zien
goeie kante want zoas wel meer gebruukeluk wol Toon 'n dag
besluuten met un goed ettentjen. Toon, die oaveral in de weald
scheen thuus te wean, wis nog wel un ding wao'j veur un redelukke
pries un groot stuk vleis kregen, 't Ding, waoroaver Toon eproat

hadde, was wel iets veurnamer as de Winkelshuuze gewoon waarn
maor dat deern neet, Toon betaaln toch.
"Ik nemme un biefstuk champions en at i'jluu daor ok zinne an heb
dan bestelt maor, 't is wel neet 't goedkoopste maor dat is mien ow
hulpe wel weerd."
Zo zatt'n zee un half uur later un biefstuk die rejaal an de maote
was en zeker neet van un olde koe. "Daor nemme ik t'r zo nog ene
van", zei Toon.
"A'j 't maor laot, 't kost jao zowat dattug gulden", was 't kom-
mentaar van zien vrouw. "Dat kost e mien neet, dat zö'j wel zien."
Too Toon de biefstuk veur driekwat op hadde, vuuln e effen in tes-
se, lei iets op 't bord, en gooien too met un smak zien mes en vörke
op 't bord onderwiel e un vies gezichte trok. Un attente ober kwam
bi'j um en vroog of t'r iets niet goed was. "Da'k dattug gulden veur
un biefstuk mot betaaln vin'k neet arg maor dan mot t'r gin viezen
knoop tussen de champions zitt'n." "k Zal zorgen dat u een andere
krijgt", zei de ober onderwiel e de resten van Toon zien biefstuk
metnom. Tien menuten later had Toon weer un kanjer van un
biefstuk veur zich stoan. "Zie'j now wel dat e mien neet zovölle
kost." Zien vrouw wol d'r neet te volle op zeggen.
Met twee biefstukken achter de kiew'n ging Toon met de anderen
op huus an, argens bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

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

KNIPTIP

Kijk voor u gaat fil-
men even of er nog
wel voldoende film
in de kassette zit.

KNIPTIP
Een filnftzon is een
welkome licht-
brenger voor wie
binnenshuis wil
filmen.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAi*
Kantoor: Christinalaan 10. Vorden, tel. 05752-1468

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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 l

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

JUDO
Judokwai-Vorden hervat
vrijdag 29 augustus a.s. de
lessen

Te koop: jongensfiets leef-
tijd 6-8 jaar en eetaardappe-
len. Telefoon 1705

Gehuwde vrouw zoekt werk
voor 2 è 3 morgens in de week
van 9.00 tot 12.00 uur.
Brieven onder nr. V-1 buro
Contact

Te koop: 3 ha kuilgras.
J. Oosterink, Almenseweg
59, Vorden

Voor 2 morgens in de week
zoek ik z.s.m. goede hulp.
Mevr. Krajenbrink, Ruurlose-
weg 19, telefoon 1366

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Lekkerland en Parel.
Van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

presenteren
de nieuwe
herfst- en
winterkollektie
1980-1981

BRUIDSJAPONNEN
EN AVONDKLEDING
Prachtige kollektie voor bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

maandag l september
dinsdag 2 september
maandag 15 september
dinsdag 16 september
woensdag 17 september

ZUTPHEN
ARNHEM
DOETINCHEM
GROENLO
DEVENTER

Ontmoetingscentrum Hanzehof
Hotel Haarhuis
Schouwburg Amphion
Hotel Meijer
Postiljon Motel

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Nederland:

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
even nameten!

bovenstebeste
Bunnies

l nier wilmi

M- q)KKINK
Nieuw.! .

DE
"VELDB0EK"

iMn Doctinchemrn Ruurlo
Vrldhocfcttweg I I - i )

0 .•

'. ƒ Beltrum bij Groenio, tel. 05448-222; Hengelo (O), tel. 074-11983; Enschede, tel. 053-317877
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Kaarten inkl. koffie a ƒ 6,50 4 XN

Aanvang van alle shows om 20.00 uur

RESERVEER TIJDIG
ook in het weekend (alleen 05448-222)
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de
nostalgiezaah

van de
^ achterhoek
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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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of benkstel 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:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514


