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E. Brandenbarg benoemd als
nieuw WD-gemeenteraadslid
Dinsdagavond werd de heer E. Brandenbarg in de raad van Vorden benoemd als
opvolger van mevr. J.C.W. Bogaards. Het nieuwe VVD-raadslid zal in augustus
worden geïnstalleerd. De raad ging akkoord met de verhoging van het renteper-
centage van enkele door de gemeente aan de woningbouwvereniging Thuis Best
verstrekte voorschotten ten behoeve van de woningbouw. Naar aanleiding van en-
kele opmerkingen van CDA-fraktielid W.A. Kok deelde wethouder H.A. Bog-
chelman (VVD) mee dat de woningbouwvereniging akkoord is gegaan met deze
8%. "In de eerste vijfjaren zien wij geen veranderingen. Verder valt op dit mo-
ment moeilijk iets te bekijken", aldus de wethouder.

De raad besloot voor 1980 geen subsidie
te verlenen aan het Jongeren Adviescen-
trum te Zutphen. Bij de begroting 1981
zal een eventuele subsidie-aanvraag van
het JAC opnieuw worden bekeken. De
heer G.Chr. Voerman (CDA) kreeg van
burgemeester Vunderink te horen dat
t.z.t. nader bestudeerd zal worden wat
de toetskriteria zullen zijn. De heer
Voerman liet nog doorschemeren dat de
CDA te Vorden een sociaal kultureel
werker hier ter plaatse voorstaat.
Wethouder Lichtenberg (CDA) deelde
de heer Voerman mee dat de Vordense
verenigingen er via advertenties op
wordt gewezen (of we bellen even, aldus
Lichtenberg) wanneer in het algemeen
subsidies kunnen worden aangevraagd.
Het agendapunt om de verordening op
behandeling van bezwaarschriften en
beroepschriften vast te stellen werd op
verzoek van de raad tot september aan-
gehouden, omdat dan tevens de regeling

"meegenomen" kan worden die door
het kollege en de burgemeester worden
getroffen voor de behandeling van tegen
hun besluiten ingediende bezwaarschrif-
ten.

Op verzoek van de heer J.F. Geerken
(CDA) zal in september tevens de be-
treffende kommissie worden vast-
gesteld. Burgemeester Vunderink wekte
de frakties op kandidaten te stellen. De
heer Ploeger (PvdA) die zitting heeft in
de kommissie ad-hoc, wenste een betere
taakomschrijving. "Zoals wij nu ge-
daan hebben zonder taakomschrijving
is moeilijk werken", aldus de heer Ploe-
ger. Burgemeester Vunderink meende
daarentegen dat bij een afgebakende
taakopdracht de kommissie zich wel-
licht geremd had gevoeld. Wellicht biedt
de kommissie algemeen bestuur wat be-
treft de taakomschrijving "uitkomst",
aldus de heer Vunderink.

KOLLEGE WIL SOEPELHEID
BETRACHTEN
BIJ KAP-AANVRAGEN

Op vragen van de heer J.F. Geerken
(CDA) deelde burgemeester Vunderink
mee dat het kollege soepelheid zal be-
trachten bij kap-aanvragen. In deze
kapverordening, die door de raad werd
aangenomen, werd een kleine wijziging
aangebracht. Wanneer namelijk de ter-
mijn verlopen is en de aanvrager van de
kapverordening heeft om welke reden
dan ook geen bericht ontvangen, dan
volgt automatisch verlenging. (Tol dus-
ver betekende dit namelijk een automa-
tische weigering.) "Het is dus nu: geen
bericht, goed bericht", aldus de heer
Vunderink.

Naar aanleiding van persberichten over
bodemvervuiling in Vorden deelde bur-
gemeester Vunderink op een vraag van
de heer A. Stoltenborg (PvdA) mede
dat uit bodemmonsters is gebleken dat
op het terrein van de firma Ten Have
niet meer chemische grondstoffen zijn
gevonden dan de wet toelaat. Op ver-
zoek van de provincie zijn de gemeenten
verzocht de afvoer van afval in zijn to-
taliteit nog beter te kontroleren. Dit on-
derzoek is nog gaande, aldus burge-
meester Vunderink.

Erwin Kistemaker uit Olüenzaal
wint nieuwelingenkoers i* Vorden
Voor het eerst sinds tien jaren vond er woensdagavond in Vorden weer een wieier-
ronde plaats onder auspiciën van de KNWU. Voor de organisatie daarvan zorgde
de RTV Vierakker/Wichmond.
Aan de wedstrijd voor nieuwelingen werd door 60 conreurs deelgenomen die een
afstand af moesten leggen van 40 kilometer. Vanaf de start werd er gelijk fanatiek
gereden. Rob Hagemeyer uit Den Bosch, Gortfriet ten Barge uit Eibergen en Aart
van de Kruisweg uit Oldebroek waren de jongens die vrijwel de hele race in de kop
van het peloton te vinden waren.

Na 12 ronden gelukte het v.d. Kruisweg
om alleen weg te komen. Hij nam een 60
meter voorsprong, bouwde dat uit,
maar werd toch weer ingelopen. Ook
Gortfriet ten Barge probeerde het een
paar keer, doch ook hij werd weer inge-
lopen. Met nog 5 ronden te gaan ont-
snapte Grego Ernst uit Ruurlo. Ook
voor hem was de vreugde van korte
duur. Het werd duidelijk dat een mas-
sasprint uitkomst moest brengen.
Het was uiteindelijk Erwin Kistemaker
uti Oldenzaal die als eerste over de
streep ging in een tijd van l uur en 6 mi-
nuten; 2. Gerard Dekker, Hoogeveen;

3. Gortfriet ten Barge, Eibergen; 5. A.
Berendsen, Didam; 5. H. Kippersluis,
Bussem.
Bij de strijd voor liefhebbers en vetera-
nen eveneens over een afstand van 40 ki-
lometer werd keihard gekoersd. Ook
hier was het moeilijk om op het klinker-
circuit nabij het station een voorsprong
op te bouwen. Na acht ronden de eerste
serieuze poging door v.d. Plaats uit Wa-
geningen. Hij kwam niet verder dan een
40-tal meters. Halverwege de koers toen
er al zo'n 30 renners waren uitgevallen,
waren het F. v.d. Plaats, Wageningen,
D. Visser, Zevenaar en Roei Hendriks

uit Gorssel die veelal de toon aangaven.
Met nog zes ronden namen Roei Hen-
driks en Hans Lindeman een voor-
sprong van 50 meter die een ronde later
was uitgegroeid tot 100 meter. Het pelo-
ton onder aanvoering van D. Visser uit
Zevenaar, zette evenwel met sukses de
achtervolging in. Ook hier uiteindelijk
een massasprint die heel slim gewonnen
werd door Adri Breure uit Zevenaar; 2.
Cees van Espen uit Didam; 3. Herman
Aalbers uit Haaksbergen; 4. Jan Zieme-
rink uit Oldenzaal.

Erik Pardijs en
Willy Bleumink kampioen
van Vorden
Voorafgaande aan de ronde van Vorden
voor nieuwelingen en veteranen werd er
woensdagavond een wedstrijd gehouden
voor de jeugd tot en met 15 jaar over
een afstand van 5,5 kilometer. Wethou-
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L Kol lek t c vergunning;
2. Ruilverkaveling Ruurlo;
3. Wet Arob-publikaties;
4. Verlenging inspraak ver keersstudie.

ad.l. Kollektevergunning
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode 23 t/m 28 juni 1980 een
kollektevergunning verleend ten behoe-
ve van Sonnevanck en Zonnegloren.

ad.2. Ruilverkaveling Ruurlo
Wij wijzen u er op dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland ter openbare
kennis hebben gebracht, dat blijkens de
uitslag van de op woensdag 31 oktober
1979 te Ruurlo gehouden stemming, is
besloten tot de ruilverkaveling Ruurlo.
Het proces-verbaal van de zitting van
het hoofdstemburo tot het opnemen
van de stemmen en tot het vaststellen
van de uitslag der stemming is overeen-
komstig het bepaalde in artikel 51, lid 2
van het Koninklijk Besluit d.d. 28 au-
gustus 1975, Stb. 466, ter provinciale
griffie voor een ieder ter inzage gelegd.

ad.3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende 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 nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen
— de heer W. Rietman, Zutphenseweg

80 te Vorden, voor het aanbrengen
van een dakkapel aan de woning
staande op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie M
no. 518, plaatselijk bekend Zut-
phenseweg 80;

— de heer H. Kapper, de Horsterkamp
9 te Vorden, voor het bouwen van
een berging op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sek-
tie K, no. 3748, plaatselijk bekend
de Horsterkamp 9;

- de heer H.(J. Wullmk, Dorpsstraat 4
te VOrden, voor het bouwen van een
woonhuis op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie K,
no's 3206 en 3207, plaatselijk be-
kend Dorpsstraat 2;

— de heer C. ten Barge, Dorpsstraat
lOa, voor het wijzigen van de voor-
gevel van het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie K,
no. 3968, plaatselijk bekend Dorps-
straat lOa;

— de heer W. Oortgiesen, Brinkerhof
82 te Vorden, voor het bouwen van
een fietsenberging op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden,
sektie K, no. 4335, plaatselijk be-
kend Brinkerhof 82.

ad.4. Verlenging inspraak
verkeersstudie
Van diverse zijden zijn wij benaderd om
- in verband met de voor de deur staan-
de vakantieperiode - de mogelijkheid
om te kunnen reageren op het ontwerp-
verkeersplan te verleggen naar een latere
datum. Naar aanleiding hiervan hebben
wij besloten om i.p.v. l september,
thans l november 1980 als uiterste da-
tum aan te houden.

der W.A.J. Lichtenberg die de gehele
avond in touw was om de coureurs
"weg te schieten" en de prijzen uit te
reiken, toonde zich verheugd dat de wie-
lersport in Vorden weer van de grond is
gekomen.
Deze voorwedstrijd voor de jeugd lever-
de een overwinning op voor Erik Par-
dijs. Hij mag zich tevens kampioen van
Vorden noemen; 2. Peter Hoevers; 3.
Bertus Rietman uit Wichmond.
Hierna volgde een wedstrijd voor senio-
ren over een afstand van 15 kilometer.
Deze race werd gewonnen door R. Pe-
ters uit Wichmond; 2. Willy Bleumink
uit Vorden (door deze prestatie tevens
kampioen van Vorden); 3. B. Hagge-
man uit Wichmond; 4. P. Ossenkoppe-
ke uit Warnsveld; 5. J. Harmsen uit
Wichmond.
Het voorprogramma van deze zeer
geslaagde ronde van VOrden werd geor-
ganiseerd door de plaatselijke toerklub
"De Achtkastelenrijders".

NIEUWS
VAN DE KERKEN

DANK!
Zondagmorgen j . l . werd aan het begin
van de kerkdienst tijdens de begroeting
en de adkondigingen (namens de
Kerkeraad) dank gebracht aan allen die
meegewerkt hebben om op de beide
"Kerkepad-dagen NCRV" (zaterdag 14
en zaterdag 21 juni) de .gasten te
ontvangen in de kerk zelf en oofWfF"de
Voorde" (de koffie etc.). Het zijn ook
voor de koster, de he«tn mevrouw
Eggink, drukke dagen gi^Jjst.
Tevens werd aan de gemeente meege-
deeld, dat deze dagen bij zonde goed
verlopen zijn: ongeveer 2500 gasten uit
het gehele land bezochten mede de
Vordense dorpskerk. IJÊtens de Ves-
perdienst op zaterdagm^PP.g/avond j.l.
was de dorpskerk (tot ieders blijde ver-
rassing) geheel gevuld met gasten van
heinde en ver. Ook enige gemeenteleden
woonden deze dienst bi als afsluiting,
als "viering" van Kerkepad.
In deze zomertijd is de Herv. dorpskerk
gesopend voor bezichtiging en als stilte--
centrum op: dinsdagmorgen, woensdag-
morgen en donderdagmiddag. Gemeen-
teleden fungeren als
gastheer/gastvrouw. Een kleine leestafel
is ingericht. Een folder geeft enige
informatie over kerkgebouw en gemeen-
te.

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
De kerkdienst in de dorpskerk zal D.V.
op a.s. zondagmorgen 29 juni een dienst
zijn van Schrift en Tafel, van Woord-
verkondiging en viering van de Maaltijd
van de Heer. Ook de jonge lidmaten
worden voor deze viering uitgenodigd.
In het bejaardencentrum "de Wehme"
wordt, zo is het de bedoeling tenminste,
het Heilige Avondmaal bediend en ge-
vierd op a.s. zaterdagavond 28 juni.

ORGELCONCERT: DIRK JANSZ
ZWART
De bekende organist Dirk Jansz Zwart
uit Rotterdam hoopt in het kader van
het V.V.V.-zomerprogramma een orgel-
concert te geven op het orgel van de
Herv. kerk en wel op dindsdagavond l
juli (Zie ook de V V V-advertentie). Het
orgel in de dorpskerk is een Lohman—
orgel, genoemd naar de orgelbouwer en
stamt uit de jaren 1829-1831. Na het or-
gelconcert is er gelegenheid om samen
koffie te drinken in "de Voorde", het
gemeentecentrum naast de kerk.

DE GEZAMENLIJKE KERKEDAG:-
ZONDAG 1/44 AUGUSTUS
De verschillende commissies die de
gezamenlijke (Gereformeerde,
Hervormde) kerkedag voorbereiden,
ronden in deze weken hun
werkzaamheden af zodat in hoofdzaak

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

voor de vakantie alles "in kannen en
kruiken" is. De gezamenlijke kerkedag
zal D.V. gehouden worden op zondag
24 augustus op het mooie, glooiende
terrein bij Kasteel Vorden, aan de schut-
testraat. Ds. J. Zijlstra hoopt op ge-
noemde dag de verkondiging en de pre-
diking te verzorgen. Er is koorzang,
samenzang, en nog véél, véél meer...
Het thema voor deze buitendag is: Kijk
es om je heen...
Er is ook een nevenprogramma voor de
kinderen. Verschillende stands worden
ingericht.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen
Onderstrouwd: geen
Gehuwd: A.B.M. Besselink en J.H.
Ruesink; W.T. Holmes en J.W. Muis.

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 29 juni 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, dienst van Schrift en Tafel;
kindercrèche in "de Voorde".

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 29 juni 10.00 uur drs. A. Hek-
man, Beilen; 19.00 uur drs. N.J. Dek-
ker, Olst.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
zaterdag 29 juni t/m maandag 30 juni
dr. Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30—
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende consulten
bij de dienstdoende arts van 9.00—9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
zaterdag 28 juni en zondag 29 juni dr.
B. Reintjes, Doetinchem, tel. 08340-
24006 en dr. W. Aarsen, Eibergen, tel.
05454-2088. Spreekuren zaterdag en
zondag van 11.30—12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

zaterdag 28 juni 12.00 uur tot zondag 29
juni 23.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

NOODHULPDIENST
mevr. Brandenburg, tel. 2003. Indien
mogelijk bellen tussen 8.30 en 9.00 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Indien mogelijk,
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.>), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fiets vierdaagse
17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.
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.

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting
17 januari: Pronkzitting
24 januari: Pronkzitting
28 februari: Karnaval
1 maart: Karnaval
2 maart: Karnaval
3 maart: Karnaval

HENGELSPORTVER:

DE SNOEKBAARS

woendsdag 2 juli onderlingewedstrijd
zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
Vorden-Hengelo G.
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
zaterdag 14 mrt. '81 de trad. wedstrijd
voor de paaseieren
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PEPER STEAK
100 gram

Botermalse rosbief 700
500 gram I W M

VARKENSROLLADE
heel kilo

GEGRILDE BACON 100 gram 159
RAUWE HAM 100 gram 175
SALAMI 100 gram 125
Maandag 30/6: Heerlijk gekruide

ROLLADESCHIJVEN per stuk 98
Dinsdag 1/7:

VARKENSLAPPEN kilo 850
Woensdag 2/7:

VERSE BRAADWORST kilo 698

CALVÉ

SLASAUS
otao fles 0,5 liter,

geen 229
of 198

MAAR
NU

groenteman

1 bos jonge worteltjes +
200 gram boterzachte

samen

peultjes
Heerlijke Spaanse

OGENMELOEN 198
2 forse

KOMKOMMERS
2 groene PAPRIKA'S

Volop aardbeien tegen dagprijs, zie ons
aanbiedingenbord voor de winkel

Zware bos

TROSANJERS 10 takken

Pracht nephrolepis varen n en
van 675 voor *f JU

sfeecte? vochtig houden,
verlangt een weinig lichte plaats

slijterij

FLORIJN
JONGE JENEVER 1495
fles 1 liter • ~ fcW

-r?
JÊÜL

PARAt

PARADE VIEUX
fles 1 liter, van 1650 voor 1495

SAROMA

PUDDING
alle^maken
geen 55
of 49

MAAR

f",«\

/\^:>x^
^x-ï-x^

Friese lekkerbek]esl RQ
pak van 179 voor l V W

SMARIUS

BESCHUIT
pak 2 rol

Reuzenzak

KAUWGOM
met verrassing
van 225 voor

ANANAS BLOKJES 'l 9K
zak200gr.van 145voor l mm\M

NESCAFE EXTRA
grote pot 200 gr.
van 949 voor

IGLO

VISSTICKS
pak 10 stuks
van 335 voor

Nieuw!! BAYGON

INSEKTENSPRAY
van 725 voor

Grof volkorenbrood IRQ
800 gr. gratis gesneden l WW

KRENTENBOLLEN l 1 R
zak 4 stuks, nu II w

Volop zuivelvoordeelü

Halfvolle dagmelk
liter

Magere yoghurt
liter

79
95

RAMBOL
150 gram

l LLll.k-klM-rilKk-Mlll.-l.

ERAHALVARINE
kuip 250 gram £ *V

Dl
CHOCOLADEVLA
beker 1/2 liter nu

JOLLY MANNEQUIN

Vruchtenyoghurt
3 smaken, 1/2 liter

TOL
STERIELMELK
fles f|f|ir 99

Spuitbus

SLAGBOOM
250 gram van 495 voor

blik
500 gram
nu

CORSO

CAMPING-
MARGARINE

150

Voor de camping!

JEU DE BOULE
8 ballen in koker,
van 795 voor

VANGBEKER
met bal, van 98 voor

HANSON

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
max. 120 kilo, van 1295 voor'

PLASTIC BAL
diverse kleuren
180 gram, van 219 voor

ZWITSAL

BABYZEEP
pak 2 stuks
van 239 voor

ZWITSAL

BABYSHAMPOO

J_91
398 nu 369

PRODENT FLUOR

TANDPASTA set 3 tubes 31 9

O.B. TAMPONS
normaal pak 20 st. of
speciaal pak 20 st.,
geen 315 maar nu 249

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 26/6 TOT 2/7 1980



Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en zusje

PATRICIA

Agnes en Tonnie
Richard Meyer

Vorden, 23 juni 1980
B. van Hackfortweg 4 -

Allen die ons op enigerlei wij-
ze de l le juni tot een blijde en
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, wordt onze welge-
meende dank betuigd.

W. Norde
J.B. Norde-Winkel

Vorden, juni 1980
Ruurloseweg 44

Voor de grote belangstelling
die wij mochten ontvangen na
het plotseling overlijden van
onze lieve man, vader en opa

W. WOLFERINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

H.A. Wolferink-
Smallegoor

en kinderen

Vorden, juni 1980
Hoetinkhof 7

Te koop: Morris Mini bestel,
b.j. 1978 20.000 km gelopen.
Vraagprijs ƒ 4.000,—.
H. Schotsman, Het Kerspel
38, Vorden, tel. 05752-2750

Gevraagd: woonruimte in
Vorden of omgeving.
Telefoon 05752-1215

Start uw eigen TOUR op een
FONGERS

Trim- en racefietsen
- Champion 10 vs./ 440,—
- Sprint T 5 versn. .ƒ628,—

— Sprint R 10 versn./719,—
— Course 10 versn. .ƒ676,—
— Criterium l O versn ƒ 865,—
Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: ± l ha hooigras bij
Keune, Nijverheidsweg 4,
Vorden. Briefjes inleveren
voor vrijdag 27 juni. Gunning
voorbehouden.

Te koop: nieuwe aardappelen
Scheffer, Delden, telefoon
05752-1333

Te koop: herenfiets, merk Ba-
tavus. Hoetinkhof 7, Vorden

Te koop: lx 115 mm Newton
spiegeltelescoop, f 900 mm,
Parall, montering op stevig
houten statief, inkl. 2 oculai-
ren en zonfilter; lx 40 mm
lenzenkijker op handig ta-
felstatief; lx 60 mm telescoop
bouwsel. Telefoon 05752-2782

Te koop: een sjees. B. Wil-
tink, Schoolhuisweg 2, Vor-
den, telefoon 05752-6748

Te koop: 3Vz ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 28 juni 12.00 uur. J.
Oosterink, Almenseweg 59,
Vorden

Te koop: preiplanten.
K. Hoetink, Het Hoge 13

l'j kriegt niks veur niks
as lank haor en dikke luuze.
Behalve onze mest, die ku 'j
gratis halen,
i'j hoeft niks te betalen.
H. J. Graaskamp, telefoon
1602

Te koop: zeildek-overtrek
voor aanhangwagen lengte
2.20 m hoogte 1.30 m.
J.J. Böhmer, Brinkerhof 79,
telefoon 2269

Te koop: 50 are kuilgras.
A. Beeftink, Joostinkweg 12,
Vorden

Te koop: Opel Kadett City 3-
deurs. Te bevragen: Autom.
bedrijf Groeneveld, off. MB-
dealer, Zutphen, tel. 05750-
20344

Te koop: alle soorten kool-,
knolraap-, prei-, selderie-,
peterselie-, sla plan ten en
bieslookpollen. Tevens: jonge
konijnen.
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

JOS BORGONJEN
en
JOKE RIETMAN

gaan trouwen op woensdag 2 juli a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.15 uur in de Hervormde kerk te
Vorden door ds. C. Fortgens.

Receptie van 15.45 tot 17.15 uur in zaal
"De Boggelaar", Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Juni 1980
Vorden, Kerkstraat 13
Wichmond, Lankhorsterstraat 26 v

Toekomstig adres:
,,'t Wissel", Zutphenseweg 115, '7251 DN Vorden

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 4 juli a.s. hopen

H.A. TAKKENKAMP en
H.E. TAKKENKAMP-IJSSELDIJK
met kinderen en kleinkinderen hun 40-
jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op die dag van 20.00 tot
22.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Kranenburg-Vorden.

Vorden, juni 1980
Ruurloseweg 79

Omdat het ons door de enorme belangstelling onmo-
gelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, die ons 40-
jarig jubileum in welke vorm dan ook, tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt, zeggen wij allen harte-
lijk dank.

FAM. H. GROOT ROESSINK

Vorden, juni 1980
Hengeloseweg 7-9

Met droefheid geven wij kennis van het toch nog
plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

Hendrikus Johannes Gerritsen
echtgenoot van C. Gronouwe

op de leeftijd van 70 jaar.

C. Gerritsen-Gronouwe
J. Boers-Gerritsen
G.H. Boers
H.H.C. Zieverink-Gerritsen
J.F. Zieverink
en kleinkinderen

Vorden, 22 juni 1980
Het Hoetinkhof 18

De crematie heeft te Dieren plaats gehad.

OP VAKANTIE?

Vergeet het beste boek voor de Weg des levens niet.
Neem uw bijbel mee!

Het Woord van God is nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de ge-
rechtigheid. (2Tim.3:16)

Een goede vakantie toegewenst. Fam. A. Postma

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het be-
paalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, ter openbare kennis dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluit van 11 juni
1980, nr. 17205/202-RO106, goedkeuring hebben
verleend aan het bij besluit d.d. 30 oktober 1979, nr.
8, door de Raad der gemeente Vorden, vastgestelde
bestemmingsplan "Vorden 1979, nr. l" (partiële her-
ziening ten behoeve van de firma BARGEMAN,
RUURLOSEWEG 53).

Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten en het be-
treffende bestemmingsplan liggen met ingang van l
juli 1980, gedurende één maand voor een ieder ter in-
zage ter sekretarie, afdeling algemene zaken.

Aangezien bij Gedeputeerde Staten geen bezwaar-
schriften tegen genoemd raadsbesluit zijn ingediend,
kunnen gedurende genoemde termijn van een maand,
slechts de gemeenteraad en de inspekteur van de
ruimtelijke ordening bij de Kroon in beroep komen.

Vorden, 30 juni 1980

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink

Siemerink
opticien juwelier

Zutphenseweg 7, telefoon 05752-1505

Goed en dicht bij huis
- !/2 jaar garantie tegen breuk op montuur + glazen
- optimale service

,— oogmeting

W.F. HACCOU, tandarts

afwezig van 26 Juni tot
21 Juli 198O

Voor patiënten met achternamen A t/m K neemt
waar tandarts Edens, Dorpsstraat 5, telefoon 1453;
voor patiënten met achternamen L t/m Z neemt waar
tandarts Houtman, De Steege 41, telefoon 2253

Varkensieren
schooltassen

met leren binnenwerk, 3-vaks, met 2
voorvakken.

Garantie op het leer.

Alleen bij:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Spelletjesdag Speeltuinver.
Woensdag 13 augustus gaan we met alle kinde-
ren die zin hebben van 10.00 tot 16.30 uur naar 't
Zand bij Zelhem. Leeftijd 4 t.m. 11 jaar.

Kinderen van niet-leden betalen f 2,50.
Inlichtingen/opgave vóór 30 juni bij mevr. Schuppers
telefoon 1913

<Esfera gordijnen,
verrassende sfeermakers
in uw interieur.
verrassende variatie van kleuren, dessins en materiaal,
die harmonieus gekombineerd kunnen worden met
uw specifieke woonsituatie en
persoonlijke smaak. Aan
de kwaliteit mag
u best hoge eisen
stellen. Het merk
Esfera is daar een
goede garantie voor.
U w erkende woning
inrichter helpt u graag
uw boeiendste wand
in huis aan te kleden.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

UW VLOTTE
VAKANTIEJURKJE

hangt voor u klaar bij de
grote matenspecialist

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

Te koop: Honda Prelude 1979
Te bevragen: Autom.bedrij f
Groeneveld, off. MB-dealer,
Zutphen, tel. 05750-20344

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

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal,'Dorpsstraat
9, Vorden.

Wij maken van oud
weer nieuw

- staa'stralen
- 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.

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

Te koop: V W Golf D 1978.
Te bevragen: Autom.bedrij f
Groeneveld, off. MB-dealer,
Zutphen, tel. 05750-20344

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

Radio/
TV-servïce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Te koop: motorjacht Water-
land 75AK 7.30x2.85 m met
59 pk inboord motor Ford; 6
slaapplaatsen met achterka-
juit, Davits met roei-zeilboot,
dubbele accu met schakelaar,
elektr. kraan, koelkast, ka-
chel etc. Eventueel met lig-
plaats en verzekering.
Inl. J. Hoogland, Doetin-
chem, tel. 08340-34390

Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 22 1 9

s

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Te koop. Volvo 244DL 1976.
Te bevragen: Autom. bedrij f
Groeneveld, off. MB-dealer
Zutphen, tel. 05750-20344

dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

Gevraagd:

EEN MACHINALE
HOUTBEWERKER
of iemand die hiervoor opgeleid wil
worden.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. Ruiterkamp b.v.
Lindeseweg 22, Vorden, telefoon 05752-6631

Prettige
vakantie

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
/eisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van s tot 55 pk

Honda-carraro

ii JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 26 juni 1980
42e jaargang nr. 17

Vakantie
De komende tijd gaan onze medewerkers ieder op z'n beurt met va-
kantie. We zijn dus niet gesloten, maar blijven voor u klaar staan.
Zou u ons willen helpen deze periode zo goed mogelijk door te ko-
men door uw advertenties op tijd te brengen en uw drukwerk met
een iets langere levertijd te bestellen? Alvast onze hartelijke dank.
Tevens maken wij van deze gelegenheid om ook u een goede vakan-
tie te wensen. DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

Ingezonden
(buiten verantwoording der redaktie)

Betreft: reaküe op het artikel over yoga
in Contact nr. 16 d.d. 19 juni 1980.

In Contact van 19 juni 1980, stond een
artikel over het beoefenen van yoga.
Yoga, zo lees ik, is geen godsdienst; wel
heeft het zijn diepere wortels in het
scheppingsgebeuren.
Volgens het woordenboek (Koenen) is
yoga echter een Indische Ascetische
Mystiek.
Ascetisch komt van het griekse Asketos
= geoefend. Een Asceet is iemand die
zich aan vrome boetedoening wijdt en
daarin is geoefend. Ascetisch is zich oe-
fenen in een streng vrome levenswijze.
Mystiek is 1) geheimzinnig, 2)
hartstochtelijk streven naar de vereni-
ging van de ziel met God; door contem-
platie = vrome overpeinzing.
Samengevat is yoga dus (volgens het
woordenboek) een geheimzinnige vrome
oefening in de vereniging van ziel en
God.
Volgens genoemd artikel vervreemd de
mens van zijn innerlijk, waaruit span-
ningen voortvloeien, alsmede ziekten en
kwalen. Yoga blijkt dan vaak weer rust
te brengen. Bovendien zullen de beoefe-
naars van yoga worden tot betere men-
sen, betere boedhisten, Hindoes, joden,
mohammedanen en betere christenen.
Graag wil ik daarover opmerken dat de
oorzaak van allerlei spanningen, ziekten
en kwalen ligt in het feit, dat de mens
door de zonde vervreemd is van zijn
Schepper. Velen leven ver bij God van-
daan, in een wereld vol angst, onrust en
spanning en zoeken rust en vrede in ve-
lerlei dingen van deze wereld en gaan
voorbij aan de weg die God ons wijst in
Zijn woord.
De weg naar de hereniging met God
loopt niet via een vrome overpeinzing
(in wat voor lichaamshouding dan ook)
maar loopt uitsluitend via Golgota. Dit
is de plaats waar Jezus is gekruisigd en
gestorven voor de zonde der wereld. Om
op deze weg te komen is nodig een beke-
ring van zonde, een zonde belijden te-
genover God en Hem om vergeving vra-
gen. Dan komt u terecht en een nieuw
leven met de opgestane Jezus die gezegd
heeft: "Komt allen tot mij die vermoeid
en belast zij t en Ik zal u rust geven".
Dan zult u ervaren hoe waar deze woor-
den ook nu nog zijn en wat het zeggen
wil, werkelijk rust te vinden in God.
Lees en bestudeer de bijbel, want mijn
volk (zo spreekt God) gaat te gronde
door gebrek aan kennis.

Dhr. J. Kolkman,
De Hanekamp 2, Vorden

Stichting voor
Maatschappelijke
Dienstverlening
"de Graafschap"
Met ingang van 16 juni 1980 zijn de
maatschappelijk werkers en werksters
van de gehele stichting ook buiten
kantooruren bereikbaar. Dit is thans
gerealiseerd in samenwerking met de
S.O.S. Telefonische Hulpdiensten te
Deventer en Doetinchem.
De Telefonische Hulpdiensten staan in
de telefoonboeken aangekondigd als
diensten die door een ieder kunnen
worden gebeld in geval van geestelijke
en/of sociale nood.
Indien een inwoner van het werkgebied
van de stichting deze dienst opbelt en
dringend een maatschappelijk werker
wil spreken, of ontmoeten, zorgen deze
diensten ervoor dat er contact met één
onzer maatschappelijk werkers tot stand
komt, hetzij telefonisch, hetzij middels
een persoonlijke ontmoeting.
Een ontmoeting kan plaatsvinden bij
degene die opbelt thuis of indien
gewenst elders.

De S.O.S. diensten hebben een lijst met
woonplaatsen en telefoonnummers van
onze medewerkers, die in principe allen
oproepbaar zijn.
De beslissing of er een maatschappelijk

werker zal worden opgeroepen is in de
eerste plaats afhankelijk van de vraag of
degene die opbelt dat ook wenst.

Daarna is het een kwestie van overleg
tussen degene die opbelt en de S.O.S.
dienst over de vraag hoe het contact met
de maatschappelijk werker tot stand
moet komen en indien een persoonlijke
ontmoeting nodig is zal daarvoor een

Tentoonstelling Galerie
Vanaf volgende week is er in de galerie
van de bibliotheek de tentoonstelling
"paper is geduldig ii" te bezichtigen.
Deze expositie is een vervolg op de vorig
jaar gehouden tentoonstelling, waarin
door een aantal Nederlandse
kunstenaars het papier gebruikt is als
uitdrukking van hun bedoelingen. Werd
in de vorige tentoonstelling uitsluitend
werk, dat van papier gemaakt is,
tentoongesteld, in dit vervolg is het
thema weliswaar ook papier, maar dan
met toepassingen uit het dagelijks leven,
zoals verpakkingen, behangselpapier,
boekomslagen enz.
De expositie zal 4 weken duren. De
toegang is gratis.

Openbare les Nutsblok-
f lui t en melodicaclub
Zaterdagavond werd in de grote zaal
van het dorpscentrum weer de jaarlijkse
openbare les van de Nutsblokfluit- en
melodicaclub gegeven. Zoals te doen
gebruikelijke weer onder leiding van de
heer D. de Boer. Na een kort
openingswoord door voorzitter P. de
Vries was het woord of beter gezegd de
daad aan de beginnelingen van de blok-
fluitclub, gevolgd door een optreden
van de gevorderden.
De heer de Boer vertelde de aanwezige
ouders en andere belangstellenden dat
het de bedoeling van hem is om bij de
kinderen liefhebberij te kweken voor de
muziek. Een dusdanige opleiding dat
bijvoorbeeld muziekverenigingen er
later baat bij hebben. Tijdens deze o-
penbare les bleek dat de leerlingen al na
een paar maanden wat liedjes op hun
instrument de blokfluit en in een later
stadium de melodica kunnen spelen. De
gevorderde leerlingen speelden walsjes
etc. Over het algemeen liedjes bewerkt
door de heer de Boer of geschreven door
hem. "Het moeten in elk geval voor de
kinderen "begrijpbare" liedjes zijn",
aldus de Boer. Voor de pianobegelei-
ding zorgde deze avond oud-leerling
Willy Slagman. Aan het slot van deze o-
penbare les traden alle leerlingen samen
op waarbij de zaal vrolijk meezong. Na-
mens de kinderen die deze avond
afscheid namen mocht de Boer een
namaakmelodica in ontvangst nemen en
waren er bloemen voor mevrouw de
Boer.

Geslaagd Concert
Vordens Mannenkoor en
Hengelo's gemengd koor
Met het kasteel Vorden ald decor werd
er zondagmiddag een concert gegeven
door het Vordens Mannenkoor en het
Hengelo's Gemengd koor. Beide koren
onder leiding van dirigent Bert Nijhof.
Ruim 300 personen waren aanwezig om
naar de beide koren te luisteren.
Vordens Mannenkoor opende het zang-
festijn met het welbekende VVV lied
"Er ligt een vriendelijk dorpje ergens in
Gelderland.
Verder werd er een afwisselend
programma gebracht met onder andere
werken van Frans Schubert, Johannes
Verheul. De spiritual "Nobody Knows"
met solo zang van Ludo Eijkelkamp.
Direct na het optreden van het Vordens
Mannenkoor dirigeerde Bert Nijhof het
Hengelo's Gemengd koor. Dit koor be-
gon met het zingen van een stukje uit
een opera van Handel. Verder het
bekende "Schlafe mein Prinzchen
Schlaf ein"; "Mama ik wil een man
hé", Alpengezang. Kortom eveneens
een afwisseledn repertoir waar
aandachtig naar werd geluisterd.

School voor Algemeen
Vormend Biologisch en
Agrarisch onderwijs
Vorden
Van bovenstaande school te vorden
slaagden onderstaande personen.
Theo Alofs, Baak, Evert Jan Berenpas,
Warnsveld, Jan Berenpas, Warnsveld,
Harrie Bieleman, Brummen, Gerrit
Brokken, Eefde, Arend Bongers,
Vorden, Rob Dissel, Zutphen, Erik
Elsman, Hengelo (G), Albert Fokkink,
Vorden, Jan Groot Roessink, Hengelo
(G), Jan Groot Roessink, Hengelo (G),
Rob Havenaar, Vorden, Derk
Heuvelink, Tonden Brummen, Dick
Hiddink, Hengelo (G), Gerrit Hidding,
Baak, Teun Hiddink, Hengelo (G),
Alfons Janssen, Baak, Robert van
Jeveren, Zutphen, Jaap Kaemingk,
Barchem, Henry Koning, Vorden, Hans
Ladrak, Zutphen, Eric van Langen,
Baak,Leo Leunk, Warnsveld, Juli Lim-
burg, Warnsveld, Juanita Lion Sjin
Tjoe, Zutphen, Gerrit Jan Lijftogt,
Hengelo(G), Eric Makkink, Vorden,
Tony ter Maten, Vorden, Henk
Menkveld, Hengelo (G), Erna Ni j huis,
Zutphen, Gerrit Oosterink, Vorden,
Rinus Reesink, Toldijk, Bert Roorda,
Lochem, Peter Rotman, Zutphen, Karli
Scholten, Eefde, Henk Steenblik,
Vorden, Marcel Steenbreker, Vorden,
André Steintjes, Hengelo (G), Cor
Swiers, Zutphen, Vincent Terlouw, Lo-
chem, Jan Teunissen, Warnsveld, Cor-
rie Tiemes, Steenderen, Dik Tjoonk,
Vorden, Roland van Tongeren, Hen-
gelo (G), Rob Veterman, Zutphen, Wim
Wassenaar, Brummen, Han Woerts,
Zelhem, Hans van Zadelhoff, Steende-
ren.

Systeem P1A3 (rijmelken)
Theo Alofs, Baak, Arend Bongers, Vor-
den, Jan Groot Roessink, Hengelo (G),
Derk Heuvelink, Tonden Brummen,
Alfons Janssen, Baak, Jaap Kaemingk,

van Langen, Baak, Eric
Vorden, Dik Tjoonk,

Vorden.

Systeem PlAx(putmelken)
Evert Jan Berenpas, Warnsveld, Jan
Berecht Warnsveld, Bert Fokkink,
Vordw^Jan Groot Roessink, Hengelo
(G), Dick Hiddink, Hengelo (G), Gerrit
Hiddink, Baak, Rob Havenaar,
Vorden, Teun Hiddink, Hengelo (G)
Henry Koning, Vorden, Gerrit Jan
Lijftogt, HEngelo (G), Gerrit Loman,
Toldijk, Henk Menkveld, Hengelo (G),
Henk Steenblik, Vorden, Jan
Teunissen, Warnsveld, Wim
Wassenaar, Brummen, Han Woerts,
Zelhem, Hans van Zadelhoff, Steende-
ren.

Lassen voor beginners
T.J.M. Alofs, Baak, G.J. Berenpas,
Warnsveld, H. Bieleman, Brummen,
H.J. Groot Roessink, Hengelo (G), R.
Havenaar, Vorden, T.G. Hiddink,
Hengelo (G), A.H.M. Janssen, Baak,
E.G.T.J. van Langen, Baak, J.M.
Reesink, Toldijk, H. Steenblik,
Vorden, J.T.V. Terlouw, Lochem, J.A.
Woerts, Zelhem.
De examens hiervoor duren voort.

Machineschrijven
Willy Addink, Vorden, Theo Alofs,
Baak, Evert Jan Berenpas, Warnsveld,
Jan Berenpas, Warnsveld, Gerrit Brok-
ken, Eefde, Bert Fokkink, Vorden, Jan
Groot Roessink, Hengelo, Jan Groot
Roessink, Hengelo, Rob Havenaar,
Vorden, Dick Hiddink, HEngelo,
Gerrit Hiddink, Baak, Alfons Janssen,
Baak, Erik van Langen, Baak, Leo
Leunk, Warnsveld, July Limburg,
Warnsveld, Juanita Lion Sjin Tjoe,
Zutphen, Erik Makkink, Vorden,
Gerrit Oosterink, Vorden, Rinus
Reesink, Toldijk, Bert Roorda,
Lochem, Henk Steenblik, Vorden,
André Steintjes, Hengelo, Vincent Ter-
louw, Lochem, Jan Teunissen, Warns-
veld, Dick Tjoonk, Vorden, Roland van
Tongeren, Hengelo, Wim Wassenaar,
Brummen, Hans van Zadelhoff, Steen-
deren.

Vordense scholieren te
gast bij de Snoekbaars
Woensdag 18 juni organiseerde de
hengelaars vereniging "De
Snoekbaars", een viswedstrijd voor de
hoogste klassen van de lagere scholen in
de Gemeente Vorden. Na dat zich
aanvankelijk 68 kinderen hadden opge-
geven kon de voorzitter 's middags om
twee uur 42 scholieren, waaronder 2
meisjes welkom heten. Onder

begeleiding van 21 volwassenhengelaars
gingen ze samen naar het viswater. Daar
werd eerst door de begeleiding een in-
stuktie gegeven hoe men het best een
visje kon verschalken. Dat deze
instrukties goed werden opgevolgd
bleek later wel, daar 18 vissertjes één of
meer visjes op het droge wisten te
brengen. In samenwerking met de
begeleiders werden de visjes onthaalt,
gemeten en daarna weer voorzichtigd
terug gezet in het water. Er werden 34
visjes gevangen met een totaal lengte
van 4.45 meter. Tijdens de wedstrijd
werd door enkele dames van het bestuur
frisdrank en ijs uitgereikt aan de kinde-
ren.
De uitslag was, l. B. Boesveld 56 cm., 2.
W. Hulshof 49 cm., 3. P. Haccou 47
cm., 4. G. Harmsen 40 cm., 5. J.W.
Boesveld 36 cm., 6. Chr. ten Haaken 28
cm., 7. M. Seesing 24 cm., 8. H.
Berenpas 24 cm., 9. K. Duin 23 cm., 10.
M. Gotink22cm.
Tot slot dankte de voorzitter de
deelnemers voor hun deelname en allen
die hadden meegewerkt tot het slagen
van deze middag, welke zeker voor
jaarlijkse herhaling vatbaar is.

14 Prijs winnaars Vivo
Martinair aktie
De aktie die de Vivo supermarkt B.
Oonk samen met Martinair Holland
georganiseerd heeft, hebben 14
hoofdprijs winnaars een rondvlucht
gewonnen. De gelukkiggen zijn:
Mevr. Leegstra, brinkerhof 29 vorden,
mevr. Wagenvoort, v. Lennepweg 3,
Vorden, mevr. Eijkelkamp, Pr.
Bernhardweg 12, Vorden, mevr.
Remmers, B. v. Hack fort weg 11,
Vorden, mevr. Buunk, v.
Heeckerenstraat 16, Vorden, mevr.
Langwerden, Nij land weg 3, Vorden,
mevr. Ligtenberg, Almenseweg 44,
Vorden, mevr. Schoenaker, H.K. v.
Gelreweg 20, Vorden, mevr. Jellema, de
Bongerd 6, Vorden, m^^Bruggink,
H.v. Bramerenstraat 2, ̂ Pten, mevr.
Uenk, Vordenseweg 29, Warnsveld,
mevr. Krabbenborg, Almenseweg 14,
Vorden, mevr. Sligtman, Nijlandweg 6,
Vorden, mevr. Pardijs,
Wildenborchseweg 5, Vorten
Al deze mensen gaan op^H^aterdag in
september een geheel verzorgde dag uit
naar Lelijstad met als hoogtepunt een
rondvlucht boven nederland. De
kinderen die een kleurplaat ingeleverd
hebben kunnen hun prijs afhalen bij de
supermarkt ze hebben allemaal een prijs
gewonnen.
De hoofdprijs is naar de jongste
deelnemer gegaan. Het is Erico Kos, de
Haar 15, voor haar staat een mooie step
klaar (3 jaar)

Aanwinsten
Openbare bibliotheek
Volwassenen:
Cookson, C. MaryAnn van huis,
Cookson, C. MaryAnn in tweestrijd,
Andries, M. Berichten van het
thuisfront, Havekamp, K. De liefdeval,
Dulleman, I,van. De vrouw met de
vogelkop, Reen, R. van. Katapult, Dali,
S. Mijn leven als genie, Hoeven, J. van
der. Wie doof is kan niet zingen, Winse-
mius, D. Afgeschreven, Götze, H. Over
diaseries, Weel, H. van der. Alle
klokken luiden; over carrilons...

Jeugd:
Gerritse Smits, R. alarm!, Mijn vriendje
de zeeschildpad, Aichele, D. Water,
waterplanten en wat er dieren.

Expositie; Beeldhouw-
werk, Tekeningen en
Schilderijen
7 juli t/m 9 augustus in zaal boven

Amrobank, Toegang gratis.
Ook dit jaar kunnen de inwoners van
Vorden en de vakantiegangers welke in
bovengenoemde periode in Vorden
vertoeven van deze attractie genieten.
De vakantiegangers worden in de VVV-
folder op deze expositie ook
geattendeerd.
Het leuke van deze expositie dat ook
Vorden vertegenwoordigd is. Frank Let-
terie woont reeds enige jaren in Vorden
en vervaardigd prachtige
bronzenbeelden en allerlei andere kunst
op dit gebied.
Frank Letterie werd op 11 oktober 1931
in Den Haag geboren. In Eindhoven
kreeg hij tekenlessen van Kees Bol aan
de kunstnijverheidsschool.
Beeldhouwen leert hij aan de

Rijksakdemie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam en aan de Koninklijke
Acedemie in Den Haag.
Zijn werk voert hij voornamelijk uit in
brond. Een enkele keer hakt hij het
beeld in de steen. Sommige van zijn
beelden omvatten een moment uit een
actie tussen dieren of tussen mens en
dier.
Frank Letterie maakt daarnaast ook
penningen. De laatste tijd modelleert hij
de penning vaak niet meer uit de was,
maar wordt de vorm rechtstreeks uit het
materiaal gestoken. In 1961 ontving
Frank Letterie de Prix de Rome met
gouden erepenning. Hij geeft les aan de
beeldhouwafdeling van de Koninklijke
Academie in Den Haag.
Op de expositie kunt u het één en ander
van hem bewonderen. Nell Schültz, die
vorig jaar haar schilderijen, exposeerde
is ook vertegenwoordigd.
Wat zij uit de verf kan toveren is bijna
onvoorstelbaar. Haar schilderijen
spreken, stralen iets uit en leggen gevoel
en sfeer vast.
ach u heeft het geproefd vorig jaar. Fijn
dat Nell Schültz weer aanwezig is op
deze expositie. Zo is er nog wel een boek
te schrijven over al die anderen, die deze
expositie tot een waar festijn maken.
Het zijn kunstmensen van de eerste
orde. Vordenaren en vakantiegangers
laat deze expositie niet aan U voorbij
gaan.

Onze plaatselijke predikant, dichter, en
kunstkenner, zal deze expositie zaterdag
5 juli a.s. officieel openen.

Geslaagd

Ds. J. Zijlstra

De heer D. Vlogman slaagde te Utrecht
voor het diploma slagersondernemer.
Hij volgde de patroonskursus 2e leer-
jaar van het slagersvakonderwijs.
Gefeliciteerd.

Aktiegroep inzake
verkeersplan opgericht
Onder voorzitterschap van de heer
Lammers, voorzitter van de Vordense
Winkeliersvereniging, werd er in hotel
Bloemendaal een bijeenkomst gehouden
waarin gesproken werd over het
ontwerp-verkeersplan. De heer Lam-
mers haalde in zijn openingswoord de
voorbespreking aan die is gevoerd met
een deskundige van het KMOV op het
gebied van de ruimtelijke ordening.

Besloten werd om een aktiegroep op te
richten om alle bezwaren en opmerkin-
gen die er ten aanzien van het ontwerp
verkeersplan zijn gemaakt te bundelen.
Deze aktiegroep zal bestaan uit twee le-
den van de Vordense Winkeliersvereni-
ging, twee leden KMOV, twee leden ga-
rage/pomphouders, twee leden horeca,
drie leden Horsterkamp, twee leden uit
plan Brinkerhof. Enkele belangengroe-
pen konden nog geen afgevaardigden
toezeggen omdat eerst nog nader over-
leg met elkaar moet worden gepleegd.
De aktiegroep komt binnenkort bij el-
kaar. De vergadering werd verzocht te
wachten met het invullen van het enquê-
teformulier voor deze verkeersstudie.

Gezamenlijk uitstapje
De afdeling Vorden van de GMvL, de
CBTB en ABTB zullen vrijdag 4 juli
hun jaarlijkse uitstapje maken. De reis
gaat dit keer naar Drente en Groningen.

Spelavond Jong Gelre
Vrijdagavond 27 juni organiseert de af-
deling Vorden van Jong Gelre een spela-
vond in zaal Schoenaker. Behalve diver-
se spelletjes is er een grote bingo met ve-
le prijzen. Tevens worden foto's ver-
toond van de Zeskamp en de provinciale
sport dag.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zo vrouwlief, nou gaan we nog even kijken wat ze met onze belasting-
centen aan kasteel Vorden gedaan hebben, 't Moet hier ergens dicht bij
het dorp liggen."
Meneer Tindemans was met zien vrouw vegange zaoterdag op "Kerke-
pad", net as meschien wal duuzend anderen met um. Zee waar n vanmar-
gen al vrog uut Utrecht vetrokken en via Zutfen, Almen, Lochem hier in
Vorden trechte ekomm'n. Zee hadd'n bewust de route zo uutekoazen um-
me nao die tied hier in Vorden nog un paar olde kastelen te könn'n be-
zien, 'n Auto könn'n ze hier mooi op 't markplein laot'n stoan en un paar
fietsen waarn gauw genog ehuurd bi'j Kuivo.
"Weet je welke kant we uit moeten?"
'"k Zal 't wel even vragen."
Meneer Tindemans klampen un paar jonges an die kenneluk "eigenhei-
mers" waarn. Welke kante ze naor 't kasteel too moss'n.
"Die kante op, maor i'j kont 't daor op 't bord veur 't bankgebouw ok
zelf wel zeen. Da's pas ni'j, daor steet alles op wa'j hier in 't darp te
zuuken hebt."
Meneer Tindemans ging veur alle zekerheid maor effen op 't bord kieken.
En 't mos ezeg wodd'n: 't bord zaog t'r goed uut, un pracht plattegrond,
allene de oriëntering veel um neet met. Nao nee d'r uut wies kon wodd'n
hadd'n um de jonges veur de gek eholl'n. Want at e veur 't bord ston mos
e nao rechts, daor lei 't gemeentehuus/kasteel. 't Mos zo wean want boa-
venan ston un pijl nao de chinees nao links. Dat klopp'n want daor
hadd'n zee zich net un goed posjen nasi achter de kneupe eslagen.
"We moeten die kant op", zei e tegen zien vrouw en ging veurop richting
Zutfen. Bi'j 't benzinestation an 't ende van 't darp stapp'n ze af. "Als we
nu maar wisten of we links of rechts moeten."
"Dat zal die man daar wel weten."
Fietsen Arie had t'r net ene veur viefentwintug gulden in 'n tank egooid en
wol net weer nao de werkplaatse gaon too meneer Tindemans um reep en
vroog welke kante of e op mos nao 't gemeentehuus.
Fietsen Arie krabb'n zich us achter de oorne en begon eur veurzichtug te
vetell'n dat ze an de vekeerde kante van 't darp waarn en weerumme
moss'n.
"En ik heb nog wel zo goed gekeken", menen meneer Tindemans.
"Dan zö'j ow toch wel vekekk'n hebben", von Arie.
Ze fietsten weerumme nao darp en bekekk'n 't bord nog us weer goed.
"Je kunt wel zien dat we hier in een achtergebleven gebied zitten. Van
plattegronden hebben ze geen snars verstand. Daar kan geen mens iets uit
wijs worden."
En daor kon meneer Tindemans wel us geliek an hebb'n. Maor dat de
schuld bi'j de mensen uut 't achtergebleven gebied ligt, dat dacht ik neet.
Da's gewoon ekomm'n deur de jonges die dat bord inmekare heb eflanst.
Die wiss'n waor e kwam te staon en hadd'n daor ok nao mott'n teikenen.
At ze 't now an de andere kante van de weg zet liekt 't al heel anders. Dan
hoef i'j teminste neet op de kop te goan stoan umme te zeen wao'j hen
mot. Maor dan wel de pijl nao de chinees veranderen, of de chinees mot
gaon vehuuzen nao de Zufenseweg.
Zoat 't t'r now steet kan d'r nog gin Vordensen iets uut wies wodd'n, laot
staon de anderen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

P.S. At ze 't onderhand al veplaatst heb, he'k natuurluk niks ezeg!



Raadhuisstraat 22, Vorden Telefoon 1367

po/lunette

Fitt

Naadloze stretch sport
BH van katoen/Lycra
f 29,95. In wit en skin.
Cups AB en BC.
Art.nr. 700-10/20.

Heupslip van badstof
f 9,95. In wit.
Maten S-M-L.
Art.nr. 900-13/23.

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

VOORAL UW
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Wapen- en Sporthandel

Marlens
itttdt doellrtfftnJI

Zutphenseweg Vorden

Vrijdag 4 juli geen
koopavond

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks 17,50

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

PAARDRIJDEN
„De Hessenkamp

Kerkhoflaan, Vorden

Voor u op
vakantie gaat. ..

0129

ZONNIGE VAKANTIEPRIJZEN
Een bezoek aan Modecentrum Teunissen-Ruurlo
is nu beslist de moeite waard

Dames- JAPONNEN nu 29,- 19,- 55,
afdeling RECENMANTELS nu 89,- 98,-129,

BLAZERS EN JACKS vanaf 59,
ROKKEN EN BLOUSES vanaf 15,
T-SHIRTS vanaf 5,

Heren- ZOMERKOSTUUMS 98,
afdeling ZOMERPANTALONS vanaf 59,

JACKS vanaf 69,
Grote kollektie shorts, overhemden (ook kleine
maten), polo-shirts en T-shirts en sweaters

Kinder- JACKS bekende merken, vanaf 55,-
afdeling SPIJKERBROEKEN EN

ZOMERBROEKEN vanaf 20,-
JURKJES, OVERCOOIERS EN
ROKJES vanaf 10,-
T-SHIRTS vanaf 5,-

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond - woensdags de hele dag open
Maandags gesloten

TIJDELIJK ONGEKENDE

KEUKENAANBIEDING
nog nooit eerder vertoont:
Prachtige, allernieuwste model kunststof keuken, met massief eiken handgrepen, zeer
kompleet.
Met inbouwkoelkast: flinke koel- en vriesruimte, automatische ontdooi-inrichting, zeer
zuinig met energie: slechts 1,4 kW per dag.
Inbouw-elektrische oven, mooi bruin, glad glazen deur/front, kompleet met bakblik en
aansluiting voor grill. Hierop aansluitende gas-kookplaat, uitgevoerd in mokka-bruin.
Allernieuwste wasemkap, geheel achter een kastdeurtje ingebouwd, afvoer traploos
regelbaar en uiteraard voorzien van verlichting.

Bovenomschreven keuken heeft bovendien zeer veel bergruimte, is totaal 270 cm lang,
en kan naar eigen wensen ingedeeld worden.

Deze keuken bieden wij slechts tijdelijk,
zolang de voorraad strekt, aan voor 2.2O2,54 exkl. 18% BTW

ofwel 2.599,- inkl. BTW

Onze showroom is geopend: dagelijks tot 17.00 uur; vrijdags bovendien van 19.00 tot 21.00 uur Mij
zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Holtslag
bouwmaterialen
Spoorstraat 28, Ruurlo, telefoon 05735-2000

Chique gekleed

voor overdag

en 's avonds.

WULLINK
Vooraan in schoenmode.
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Makelaars- en assurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531

NederlandscheL__l Middenstands
Spaarbank

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

'̂̂ >^V^*^<^t^t^ '̂̂ «'̂ «^*^V^^V^V^V^V^X^U^V^<^1t̂ V^V^>^<^^

AUTOCROSS TE KEYENBORG
Ruim 125 deelnemers in
verschillende klassen

Terrein aan de
Bronkhorsterstraat

tt̂ X^K^X t̂t̂ K t̂U

op zondag 29 Juni ^
aanvang
13.00 uur



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Welkoop biedt ruime keus..;
Iff • fllf •%%^^B*9 Beestachtig goed als het om voeding of

verzorging gaat.

Welkoop voor de hond
nondebrok, hondediner, hondebrood,vleesbrokjes, kluiven,

biefballetjes, puppievoer, opfokvoer, vlooienband, e.a.

HONDtN

Welkoop voor de kat
knabbeldiners, zeebanket, droog katmenu, lever kat-
menu, vleesbrokjes, kattebrokjes, complete vlees/vis-

maaltijden, kattevlooienband, kattebakvulling, e.a.

Welkoop voor knaagdieren
caviavoer, gemengd konijnevoer, hamstervoer.

Andere diervoeders paardebrok, geitekorrel, schapekorrel.

Welkoop voor de gevleugelde vrienden sterhoendervoer, tropisch
zaad, opfokmeel, legkorrel, kuikenzaad, parkietezaad, papagaaienvoer,
zangzaad, duivevoer./\ M

wcllc00|)
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Te koop: Sunbeam LS 1.3
Te bevragen: Autom. bedrij f
Groeneveld, off. M B-dealer,
Zutphen, tel. 05750-20344

grasr ers.

«typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snllbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

l

^.•••i~<-ï~<HK-^'--ï*1?.<-ï-xWi:^---'.

zondag 29 Juni

rake it
Easy

zondag 2O Juli optreden van

Jack Jersey
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

Batavus • Union
Lejeune - Mercier

tour/sport/kinder/trim/race- en
crossfietsen

(keuze uit ± 100 stuks)

Ook voor tassen/onderdelen/racekleding is het adres

REIND ZWEVERINK
Hengelo (Gld.), lekink 8, telefoon 05753-2888

Elke dag VERS GEPLUKTE

AARDBEIEN
voor konsumptie en diepvries.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keyenborg, telefoon 05753-1395

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

05752-1314 en 05750-23346

Voor orgel- en pianoles is

HANS SCHEERDER
het juiste adres.

Muziekschool Hans Scheerder
Sarinkdijk 1, Varssel/Hengelo (Gld.), tel. 05753-7328

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

«BsS^s*

pBBa STUKS

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tol. 05752-2124
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Vordens zwemkampioenschap
Jaap Stertefeld wint "Jan Verstoep" wisselbeker

In het zwembad In de Dennen werden zaterdagmiddag de Vordense zwemkampi-
oenschappen gehouden waarvoor de belangstelling ditmaal niet zo groot was als
andere jaren. De "Jan Verstoep" wisselbeker werd dit jaar namens de jury uitge-
reikt aan Jaap Stertefeld. Dit gebeurde door de heer Venhuis. Marieke Timmer die
deze beker het vorig jaar had gewonnen, reikte de overige prijzen uit.

De uitslagen van de verschillende zwe-
monderdelen waren als volgt.
Meisjes t. m. 8 jaar 25 meter vrije slag:
1. Richelle van Biljouw; 2. Mieha
Westerik.
Jongens t. m. 9 jaar schoolslag: 1. Riek
Groot Roessink; 2. Rob Oplaat; 3.
Mark Nieuwenhuis.
Idem vrije slag: 1. Riek Groot Roessink;
2. Gerben te Velthuis; 3. Mark Nieu-
wenhuis.
Meisjes 10 jaar 50 meter schoolslag: l.
Carla Addink; 2. Dianne Bulten; 3. Eli-
ne Timmer.
Idem vrije slag: 1. Cada Addink; 2. Di-
anne Bulten; 3. Annelies Nijenhuis.
Idem jongens 50 meter schoolslag: 1.
Jacco Venhuis; 2. Ernst te Velthuis; 3.
Hans N orde.
idem vrije slag: l. Ernst te Velthuis; 2.
Jacco Venhuis; 3. Hans Norde.
Meisjes II jaar 50 meter schoolslag: 1.
Pauline Kip; 2. Ester Nieuwenhuis; 3.
Leonie van Biljouw.
idem 50 meier vrije stag: l. Leonie van

Biljouw; 2. Pauline Kip; 3. Petra de
Greef.
Jongens 11 en 12 jaar 50 meter
schoolslag: 1. Arnhoud de Koning; 2.
Freddy Dijkman; 3. Han Berenpas.
Idem vrije slag: 1. Freddy Dijkman; 2.
Han Berenpas; 3. Arnhoud de Koning.

Meisjes 12 jaar 50 meter rugslag: 1. Ge-
ra te Velthuis; 2. Marieke Timmer; 3.
Hennie Harmsen.
Idem vrije slag: 1. Hennie Harmsen; 2.
en 3. Marieke Timmer en Gera te Velt-
huis.
Meisjes 13 jaar 50 meter rugslag: l. Ma-
rian Pardijs; 2. Ingrid Addink; 3. Josin
Gosselink.
Idem 100 meter vrije slag: 1. Marian
Pardijs; 2. Ingrid Addink; 3. Simone
Zents.
Jongens 14 jar 100 meter rugslag: 1.
Jaap Stertefeld; 2. Peter Nijenhuis; 3.
Jan Groot Jebbink.
Idem vrije slag: 1. Jaap Stertefeld; 2.
Jan Groot Jebbink; 3. Peter Nijenhuis.

WATERPOLO

Gelijkspel heren
X)e heren van Vorden hebben de water-
polowedstrijd tegen de Berkel uit Lo-
chem na een spannende strijd met 3—3
gelijk gespeeld.

Vordcn keek driemaal tegen een achter-
stand aan maar wist via Henco Elbrink
en Gerrit van Bemmel (2x) telkens weer
langszij te komen.
De dames van Vorden hadden minder
moeite met hun tegenstandsters te weten
-de dames van de Berkel. Vorden won
met niet minder dan 9—O dank zij doel-
punten van Desiré Westerveld, Hermien
Kamerling, Hermien Tiessink, Jacqueli-
ne ter Huerne en Marieke Velhorst.

MOTORSPORT

Vordense motorcrossers
verslaan Hamac
Op het "DelderT'-circuit werd dinsda-
gavond de tweede crosswedstrijd gehou-
den tussen De Graafschaprijders uit
Vorden en Hamac uit Harfsen.
In de B-klasse gingen niet minder dan 52
rijders van start. De eerste plaats werd
behaald door H. Vissers, Vorden; 2. H.
Koeleman, Harfsen; 3. W. Tuitert,
Harfsen; 4. J. Klein Brinke, Vorden; 5.
Th. Pragt, Vorden. Vorden behaalde
daardoor 198 punten tegen Harfsen
156.
Bij de crossers in de A-klasse zegevierde
Jan Oosterink, Vorden; 2. D. Woes-
sink, Harfsen; 3. H. Heilegers, Vorden;
4. A. Amelink, Harfsen; 5. J. Weuste-
nenk, Vorden. Vorden behaalde 173
punten, Harfsen 157 punten.
Met nog een wedstrijd voor de boeg in
Harfsen staan de crossers van Hamac er
het beste voor. Zij hebben nog een
voorsprong van 77 punten. De prijzen
in Vorden werden uitgereikt door DJ.
Pardijs.

PAARDESPORT

Ringsteken
Op zaterdag 28 juni a.s. organiseert ma-
nege "de Hessenkamp" ringstee-
kwedstrijden op haar terrein aan de
Kerkhoflaan. Er wordt gereden in drie
leeftijdsgroepen nl. 8-12 jaar, 13-15 jaar
en 16-80 jaar. Voor iedere klasse-
winnaar is een prachtige prijs beschik-
baar gesteld.»t het ringsteken worden nog ver-

dene andere aktiviteiten met be-
trekking tot het paard georganiseerd.
Zo kunnen op een speciaal daarvoor af-
gezet parcours ritten gemaakt worden
door hen die nog nooit in het zadel heb-
ben gezeten. Uiteraard kunnen ook

zadel-kenners een ritje maken. Deelna-
me aan het ringsteken kan geschieden
op het paard of met paard en wagen.
Al met al een dag die de mogelijkheid
biedt om op een gezellige wijze wat na-
der tot het paard te komen. Daarnaast
ook nog een demonstratie van leerlingen
in de les, springen en een Arabische
hengst onder het zadel.

Nutsblokfluitklub
In Steenderen heeft oud-Vordenaar
Wim de Boer een paar maanden geleden
de leiding op zich genomen van een
blokfluitklub, onderdeel van de muziek-
vereniging Nieuw Leven. Vader de Boer
trok met zijn Nutsblokfluitklub naar
Steenderen om samen met zoon Wim te
spelen. De aanwezigen in Steenderen
konden op die manier eens zien en ho-
ren wat de Boer jr in korte tijd met zijn
leerlingen bereikte en wat voor moge-
lijkheden er allemaal zijn voor de gevor-
derde klub uit Vorden onder leiding van
de Boer sr.
De oudste groep van de Vordense
blok fluit- en melodicaklub trad deze
maand nog een keer op en wel voor het
bejaardencentrum "Bornhof" te Zutp-
hen. Dit koffieconcert werd door de be-
woners zeer gewaardeerd. Zo zelfs dat
velen zich op het laatst nog aan een
dansje waagden.

Café Jan Klein Hekkelder
zaalvoetbalkampioen
In de sporthal te Hengelo werd een zaal-
voetbaltoernooi gehouden met als inzet
het kampioenschap van Vorden voor
café's. Het werd een spannende strijd
waarbij café Jan Klein Hekkelder met 5
punten winnaar werd; 2. "de Herberg";
3. Schoenaker; 4. Rotonde/Pantoffel.
Bij de kampioen aan de Nieuwstad werd
vanzelfsprekend diezelfde avond menig
glaasje op de titel gedronken.
Eind augustus, begin september wordt
er wederom een zaalvoetbaltoer»Df» ge-
houden en wel voor straten, wijken en
buurten/buurtschtffcen. Per team is
één gastspeler toe^liaan met dien ver-
stande dat deze speler wel in Vorden
woonachtig dient te zijn. Tot 10 au-
gustus kan men zich hiervoor opgeven
bij Fred Fransen ,^f Bongerd 3.

Een foto van de rekreatiedag

Hierbij drukken wij nog een foto af van de rekreatiedag welke vorige week zater-
dag werd gehouden in het zwembad In de Dennen,

Schietwedstrijden Gelderse jagers
WISSELBEKER VOOR CASTRICUM

De nimrods van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters afdeling Gelder-
land gaan eens per jaar hun krachten met elkaar meten. Meer dan 70 jagers namen
ditmaal deel aan de grote schietwedstrijden op haas, doubletten, d warsvliegers, in-
komers en buks. Het jaarlijkse evenement werd gehouden op de schietbanen "De
Beukersweide" van de heer Velhorst. Onder hen bevond zich ook de voorzitter
van de afdeling Gelderland, de heer E. van Woudenberg Hamstra uit Eefde. Zo-
wel op de vaste als vrije baan werd uitstekend geschoten.

In de morgenuren gaven 73 schutters ac-
te de presence. Van de ouderen boven
de 55 jaar die "in het geweer" kwamen
was de heer W. Veldmaat (op 4 banen)
de beste schutter. Hij knalde liefst 231
punten bijeen. Tweede werd G. Veld-
kamp met 217 punten, derde J. Bouw
uit Laag-Keppel met 197 punten.
Van de deelnemers beneden de 55 jaar,
die eveneens 'smorgens in aktie kwa-
men, bleek de heer Castricum uti de Fle-
vopolder veruit de beste. Hij haalde in
totaal 257 punten en kwam daardoor in
het bezit van de wisselbeker, beschik-
baar gesteld door de heer Velhorst.
Tweede werd de heer Oosterloo met 228
punten, derde de heer D. v.d. Kaa uit
Leuvenum met 211 punten.
In de middaguren werd er ook volop ge-
schoten. Zelfs de dames waagden een
kansje op de buksbaan en wisten ver-

schillende keren de roos te treffen. De
uitslag was hier: 1. mevr. Eefting, Niers-
sen; 2. mevr. ten Brinke-Geerdes; 3.
mevr. ten Grotenhuis, Westendorp.
Op de vrije baan behaalde de heer Reu-
genbrink een eerste prijs met 45 punten;
2. Joh. Koning, Uddel 42 punten; 3.
Smith, Nierssen 39 punten.
Verdere uitslagen. Dwarsvliegen: 1. B.
Brinkman, Doetinchem; 2. Ten Dam; 3.
Wunderink.
Inkomers: 1. J. v.d. Wetering; 2. B.
Brinkman; 3. L. Hendriks.
Doubletten: 1. B. Brinkman; 2. A.C.
Verkuyl; 3. J. v.d. Ridder.
Hazenbaan: 1. Joh. Koning; 2. Bouw-
man; 3. Wolters.
Na afloop van de wedstrijden reikte
voorzitter B. van Woudenberg Hamstra
met een toepasselijk woord op het ter-
rein de prijzen uit.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterij en parfumerie

Telix en Marianne Takkenkamp
Ruurioseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

n n

schildersbedrijf
bennie hormsen
verf B- wandbekleding
spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

000wevo-druk
laarstraat 49 - 51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

vonden



Wijziging openstelling
postkantoor Wichmond
Met ingang van 30 juni a.s. zal de
openstellingstijd van het postkantoor
Wichmond worden gewijzigd. Het kan-
toor zal dan geopend zijn van 10.30—
12.30 uur.

Autocross te Keijenborg
Voor de liefhebbers van autocrossen is
te Keijenborg weer volop gelegenheid
dit mee te maken. Zondag 29 juni a.s.
start op het terrein aan de
Bronkhorsterstraat de autocross
courreurs in de verschillende klassen.
Naast de "sportklasse" en ook de
Standaardklasse, waar het gaat om de
punten voor de competitie van Oost
Gelderland, zullen ook de rijders uit
plaatselijke kringen in het startschol
vallen. Uit Hengelo - Keijenborg -
Ruurlo en Vorden zijn deze liefhebbers
aanwezig om hun sport te bedrijven.
Keijenborg verwacht veel van dit
evenement, temeer omdat het nog in het
begin van het seizoen is, derhalve zal om
elke punt gestreden worden.
Prijsuitreiking na afloop daarvan in
Hotel De Eikeboom. Ziek ook de
advertentie in dit blad.

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

't Is gek, maar als je nogal veel foto's maakt, dan komen de mensen
wel eens vragen welke kamera ze het beste kunnen kopen. Gewoon-
lijk adviseer ik deze mensen om naar de fotohandelaar te gaan, want
die weet er veel meer van dan ik. Maar misschien is 't toch wel prettig
om dan in elk geval iets te weten van de verschillende soorten
kamera's, die er in de handel zijn. Dat zijn er vier: die eigenlijk
allemaal hun eigen groep van fotografen hebben. De eerste kamera-
soort is: de pocket-kamera. Dat is (gewoonlijk) een eenvoudige
kamera met een vaste afstandinstelling, meestal ook met een vaste
belichtingstijd, zodat je voor geslaagde foto's alleen maar het juiste
symbool voor de belichting hoeft in te stellen.

De zoekerkamera wordt graag gebruikt door een
grote groep fotografen. Omdat-ie licht van gewicht
is en veelal een automatische belichtingsregeling
heeft. Het negatief formaat is fors genoeg om er
flinke vergrotingen van te maken. Het derde type
kamera geeft fotoplezier a la minute: de direkt
klaar-kamera. Levert stralende kleurenfoto's
binnen enkele minuten, dus altijd zekerheid. Ook
als u iets moet bewijzen. Of als u iemand wilt ver-
rassen. Of anderen iets moet laten zien als dat ding
zelf niet vervoerd kan worden.

En dan is er nóg een kamera-type, dat u moet
kennen: de spiegelreflex-kamera. Dat is de kamera,
die alles kan omdat-ie verwisselbare lenzen heeft.
Die de verte dichterbij kan halen (foto l, gemaakt
met een telelens). Of die de dingen van heel dichtbij
kan laten zien (foto 2, genomen met een voorzet-
lens). En die een "gewone" foto kan maken, maar
met een groothoeklens de wereld ook breed en hoog
kan zien (foto 3). Dat is de spiegelreflex-kamera, de
droomwens van elke serieuze amateurfotograaf.

Ga niet op vakantie zonder...
uw Eurocheques <m 5dagen leverbaar) of Reischeques en uw ideale reis- en
internationale automobilistenverzekering van de ...

Rabobank C3
Nadere informatie aan de balie van onze kantoren

Huur
Mister Steam
•n reinig zalf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

JHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

1

<

voo* goed
antiek

DE
"VELDTjOEK"

tuuen Doctinchemcn Ruurlo
YeMhoeluewcg n- i»

0*7*0-49»

MORGENNACHT BEGINT DE MÜGGENJACHT1
Hoe gaat u de strijd aan tegen stekend en zoemend

kleinwild? Met pantoffel oude krant, handdoek,
insecticiden, kleefstrook, stroop en handpalm?

Kies liever voor de 'Luxaflex' methode. 'Luxaflex':
horren, hordeuren en de unieke oprolbare horren, die
jarenlang op of in het kozijn kunnen blijven hangen.
Gemaakt van aluminium en stevig fiberglas. Exact op
maat gemaakt. Het meten en monteren doen wij.
Ze laten jaar na jaar de zomer binnen, ma^fc
insecten tuiten.

Kom kijken. Het verplicht u tot niets.

'Luxaflex' horren, oprolbare horren en hordeuren...
voor wie geen vlieg meer kwaad wil doen.

O o

Bouwkundig adviesburo
G.H. Vaags Het Hoge 11, 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Wij zijn met vakantie van 6 t.m. 20 juli
Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

WIJ gaan met vakantie
van maandag 30 Juni tot en met zaterdag 12 Juli

Gedurende die tijd zijn wij gesloten. Vanaf maandag 14 juli
bakken wij weer dat heerlijke brood en gebak.

Warme bakker Oplaat
Dorpsstraat 11, telefoon 1373

reisbureaus

J.L. HARREN <ƒ«
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758 1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen '<

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Munter Dougin

: nu \\.nn~.,1.1

-KUNSTHANDEL*
LIJSTENMAKERU

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
'wan 3O Juni tot 15 Juli a.s.

na de vakantie op maandag geslo-
ten, woensdag de hele dag open.

Sorbo huishoudprodukten

Op onze exportafdeling hebben wij plaats voor een

export assistent(e)
• opleiding minimaal Havo-nivo, met talen
• leeftijd 18-23 jaar

Tevens hebben wij plaats voor een

kantoorassistent(e)
• opleiding Havo-nivo
• leeftijd 18—23 jaar

Sollicitaties te richten aan:

SORBO NEDERLAND B.V.
Postbus 12, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1773 af d. personeelszaken

Niet alle
sandalen zijn

goede
sandalen

Bij Wullink is het belang van uw voeten altijd no. 1.
En dus zijn daar sandalen waar u in uw vakantie zor-
geloos in kunt wandelen.

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

WOLSINK
Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Vrijdag 4 juli geen koopavond
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