
Donderdag 3 juli 1980
42e jaargang nr. 18

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 22 7250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement / 29,08 (inkl. 4% btw)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

40 deelnemers aan de
Paralympics inVorden
"dagje uit" dank zij de Vordens gemeenschap in het
Olympische dorp zeer enthousiast begroet
Een veertigtal deelnemers aan de Paralympics die momenteel in Arnhem
worden gehouden, heeft vrijdag jl. een bezoek gebracht aan Vorden en om-
geving. Dit werd hen mogelijk gemaakt dank zij de grote medewerking van
de hele Vorden.se gemeenschap, zakenlieden en niet in het minst door het
uit de bevolking gevormde aktiekomité. Het betrof hier de deelnemers aan
de Paralympics die om een of andere reden niet meer konden deelnemen
aan de wedstrijden. Het geheel is een groot sukses geworden, getuige de uit-
latingen van de gehandikapte sporters en het na afloop ontvangen rapport
uit het Olympisch dorp dat zeer enthousiast reageerde.

Kranenburg. Tevens kregen allen in drie
talen een overzicht van de gemaakte
tocht aangeboden benevens een VVV-
folder. De firma Sueters had in de zaal
een leuk kraampje geïnstalleerd.
Al met al een zeer geslaagde dag voor de
Olympische gasten en ook voor het ko-
mité en de Vordenaren die dit mogelijk
maakten. De mogelijkheid bestaat dat
er op donderdag 3 juli nogmaals een
groep gehandikapten naar Vorden
komt.

VORDEN
verwelkomt de deelnemers aan

de Olympische Spelen
. voor Gehandicapten
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Het internationale gezelschap werd
's morgens opgewacht bij het Bosmans-
huis in het Hack fort door twee leden
van de Stichting Ons Dorp Kan Schoner
en drie leden van het Vordense aktieko-
mité. Men reisde in drie bussen. Het was
een zeer internationaal gezelschap
waaronder elf Chinezen (Hongkong),
een IJslander, een Zwitser, vier Israë-
liërs, vijf Tsjechen, een Ethiopiër, zeven
Australiërs, vier Engelsen en drie inwo-
ners uit Kenya. Ze werden begeleid door
een aantal tolken en acht hostesses.
De tocht ging hierna via de twee Vor-
dense molens langs de markt naar café-
restaurant Schoenaker waar koffie met
Vordense zwanehalzen werd aangebo-
den. De voorzitster van het aktiekomité,
mevr. I. Snoep-Jager, sprak een wel-
komstwoord. Zij legde er de nadruk op
dat dit bezoek mogelijk was gemaakt
dank zij de inwoners van Vorden en de
medewerking van den die deze dag met
hen mee zouden gaan. Zij hoopte dat ze

zich zouden thuisvoelen in Vorden en
een ontspannen dag zouden hebben.
Vervolgens maakte men een rondrit van
ca dertig kilometer. Eerst ging het naar
kasteel de Wildenborch waarna de Vor-
dense Ponyklub (12 ruitertjes in rood-
wit-blauw) een demonstratie gaven in de
weide van Joh. Pardijs. Dit was een wa-
re belevenis voor de gehandikapten,
vooral toen enkele van hen de ponies
mochten aanraken en een tweetal het
zelfs aandurfde om een ritje te maken.
Vervolgens ging het naar het prachtige
landgoed De Wiersse en via de Lindese
molen naar het landbouwbedrijf van de
heer Kornegoor aan de Kostedeweg.
Hier bezocht men de moderne loopstal
en vertelde de heer Kornegoor een en
ander over het bedrijf, wat men zeer op
prijs stelde. Via de Schuttestraat reed
men naar het kasteel/raadhuis Vorden
waar ontelbare foto's werden gemaakt
van het kasteel, de omgeving en zelfs
van het veulen van bode Brunnikreef.
Burgemeester Mr M. Vunderink, verge-
zeld van de beide wethouders de heren
Lichtenberg en Bogchelman, heette de
gasten hartelijk welkom in de kasteel-
boerderij. De konsumptie liet men zich
goed smaken.
In zaal Schoenaker werd vervolgens het
lunchpakket gebruikt. Zeer enthousiast
was men over het optreden van de Vor-
dense folkloregroep De Knupduukskes
die met explikaties van "zus" Klumper
en begeleiding van de twee accorde-
onspelers oude Achterhoekse en Gelder-
se dansen demonstreerde.
Een aantal Ratti-pupillen boden de
gasten namens de Vordense sportvereni-
gingen een souvenirtegel van Vorden
aan en werden er stickers uitgereikt van
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Spelavond Jong Gelre
in Kranenburg
De aflffing Vorden van Jong Gelre or-
ganiseerde het afgelopen weekend een
sport- en spelavond in zaal Schoenaker.
Er was een goede belangstelling. Men
kon aan allerlei spelletjes deelnemen
o.a. djflimen, kaarten, tafeltennis, fo-
to's flp?n van de Zeskamp Vorden,
van deouitensportdag en de uitwisseling
met Woudenberg.
Op 25 juli wordt er een barbecue-avond
gehouden bij Eskes aan de Kerkhoflaan
en op 12, 13, 14 en 15 augustus de jaar-
lijkse fietsvierdaagse van Jong Gelre.
Start en finish bij hotel Bloemendaal.
Op zondag 17 augustus organiseert men
in samenwerking met de PJGO (Over-
ijssel) de zgn. d'Oostenrit, een fietstocht
die teidt door gedeelten van de Achter-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - 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.

1. Emancipatie-aktiviteiten;
2. Provinciaal Studiefonds Gelderland;
3. Wet Arob-publikaties;
4. Verlenging inspraak verkeersstudie.

ad.l. Emancipatie-aktiviteiten
Ingaande l januari 1980 is de Tijdelijke
Rijksbijdrageregeling ter stimulering
van de emancipatie-aktiviteiten in wer-
king getreden. Voor het jaar 1980 heeft
zich één vrouwenvereniging gemeld bij
de gemeente om voor een bijdrage op
grond van de Rijksbijdrageregeling in
aanmerking te komen. Om voor het jaar
1981 tot een bredere opzet van emanci-
patie-aktiviteiten te komen, besloot het
kollege van burgemeester en wethouders
de besturen van alle hun bekende plaat-
selijke vrouwenverenigingen, te weten
de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen afdeling Vorden; de Neder-
lands Christen Vrouwenbond afdeling
Vorden; de Hervormde Vrouwengroep
Linde; de Katholieke Plattelandsvrou-
wen Organisatie afdeling Vorden; de
Hervormde Vrouwengroep Wilden-
borch; de Vrouwengroep 't Medler; de
Hervormde Vrouwengroep Dorp uit te
nodigen voor een bespreking, te houden
op 26 augustus 1980 des namiddags om
14.00 uur in het Dorpscentrum van Vor-
den. Bij deze bespreking zal tevens aan-
wezig zijn mevr. Schukken van het Bu-
reau Gelderland van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk.

Vrouwenverenigingen die naast reeds
genoemde verenigingen voor een uitno-
diging in aanmerking willen komen,
kunnen zich aanmelden bij de afdeling
Welzijn van de gemeentesekretarie. In
verband met het huren van een ruimte in
het Dorpscentrum is een spoedige op-
gaaf van het aantal deelnemende leden
noodzakelijk.

ad.2. Provinciaal Studiefonds van
Gelderland
Naast reeds eerder verschenen persbe-
richten, treft u onderstaand nog eens de
mogelijkheden en voorwaarden aan om
in aanmerking te komen voor een stu-
dietoelage van het provinciaal studie-
fonds.
— de studietoelage kan alleen worden
aangevraagd voor studies waarvoor
geen rijksstudietoelagen kunnen worden
verkregen (onder andere opleidingen
aan partikuliere onderwijsinstellingen
en in sommige gevallen part-time onder-
wijs);
— wanneer een aanvraag bij het rijk is
afgewezen op grond van studieresulta-
ten kan alsnog een aanvraag bij het pro-
vinciaal studiefonds worden ingediend
(met uitzondering van opleidingen aan
een Hogeschool of Universiteit); deze
aanvraag dient binnen één maand nadat
van het rijk bericht van afwijzing is ont-
vangen te worden ingediend;
— wordt men bij het rijk afgewezen op
grond van een te hoog inkomen of door-
dat de aanvraag te laat is ingediend, dan
komt men bij het provinciaal studie-
fonds ook niet in aanmerking voor een
toelage;
— de toelage wordt verstrekt in de vorm
van een renteloos voorschot telkens
voor ten hoogste één jaar. Voor een stu-
die die langer dan één jaar duurt, dient
dus ieder jaar opnieuw een aanvraag te
worden ingediend;
— aanvraagformulieren zijn verkrijg-
baar aan het gemeentehuis. Deze dienen
zo spoedig mogelijk te worden ingezon-
den, maar in elk geval vóór l oktober
a.s. (met uitzondering van die gevallen
waarbij een aanvraag om rijksstudietoe-
lage is afgewezen op grond van studiere-
sultaten);

— bij de bepaling van de toelage wordt
ten aanzien van de bij de ouders inwo-
nende studerenden alleen rekening ge-
houden met de direkte studiekosten en

eventuele reiskosten. Bij de alleenstaan-
de uitwonende studerenden wordt bij de
bepaling van de toelage eveneens reke-
ning gehouden met de noodzakelijke
kosten van levensonderhoud;
— nadere inlichtingen worden verstrekt
door het Provinciaal Studiefonds, Huis
der Provincie, Marktstraat l te Arn-
hem, telefoon 085-457411, toestel 2159.

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 heer G. J. Barink, Nieuwstad 26 te
Vorden, voor het vergroten van een
woon-/winkelpand op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sek-
tie K no. 2636, plaatselijk bekend
Nieuwstad 26;
— de heer W.L. Winkel, Almenseweg
31 te Vorden, voor het bouwen van een
woonhuis en het verbouwen van de
bestaande boerderij tot bedrijfsruimte
op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie M, no. 20, plaat-
selijk bekend Almenseweg 33.

ad.4. Verlenging inspraak verkeersstudie
Belangstellenden wijzen wij er nogmaals
op dat de uiterste datum om te kunnen
reageren op het ontwerp-verkeersplan is
verschoven naar l november 1980.

hoek, Salland en Twente. Voor de Vor-
dense deelnemers is de start bij café
Schoenaker in de Kranenburg. Alle rit-
ten gaan via Diepenheim. ledere be-
langstellende kan hieraan meedoen.

Achtkastelentocht
van start
De eerste Achtkastelentocht per rijwiel
telde ditmaal 25 volwassenen en 4 kin-
deren. Deze bekende fietstocht startte
op het marktplein onder leiding van de
heer De Roode. Men peddelde eerst
naar het Hack fort, daarna Den Bramel,
de Wildenborch, het Medler. Bij café
Eykelkamp werd namens de VVV kren-
tewegge met koffie aangeboden. Via de
Wiersse en het Kiefskamp bereikte men
als laatste het kasteel/raadhuis van Vor-
den. Er blijkt dit jaar, ondanks het
slechte weer veel animo om de tocht
mee te maken, ook door de week wordt
de route gereden met auto's en bussen.

Opbrengst kollekte
De kollekte van Sonnevanck en Zon-
negloren heeft de som opgebracht van
ƒ 2.190,60. Dank aan alle dames en her-
en kollektanten en vooral aan de milde
gevers.

Staringavond
in de Wildenborch
Op het programma van de Vordense
VVV staat a.s. dinsdagavond 8 juli weer
de al bekend geworden Staringavond in
de kapel te Wildenborch. Deze avond
bestaat uit de volgende programmapun-
ten: begroeting en start in de kapel, een
wandeling van ongeveej^rie kwartier
door het fraaie park w^^^.C.W. Sta-
ring (1767—1840) ve^Lren gewoond
en gewerkt heeft. De nTOige kasteelbe-
woner en nazaat van )de dichter Ir.
D.M.W. Staring, hoojg^samen met de
tuinlieden deze tuinv^Beling te bege-
leiden. Na terugkomst m de kapel wacht
daar de koffie, waarna ds. J.C. Krajen-
brink een kort overzicht over het leven
en werken van de dichter Staring zal ge-
ven. Hij leest uiteraard ook enkele ge-
dichten van hem voor. De avond wordt
besloten met een klankbeeld van de heer
J. Dolphijn over de schone omgeving
van de Wildenborch en Vorden. (Zie de
VVV-advertentie in dit nummer)

KAMPVUURDIENST
BIJ KASTEEL DE WILDENBORCH
De Jeugddienstkommissie van de Her-
vormde gemeente te Vorden houdt a.s.
zondagavond 6 juli (weer) een kamp-
vuurdienst bij kasteel de Wildenborch.
Pijlen wijzen de weg naar een heel
mooie open grasplek in de bossen bij ge-
noemd kasteel. Bezoekers worden ver-
zocht de inrit naar het kasteel in te rij-
den. Vlak naast de inrit aan de Nijland-
weg vindt u de toegang naar het kamp-
vuur. Liturgiën worden gestencild en
uitgereikt. Het thema van deze bijzon-
dere jeugddienst rond het kampvuur
luidt: "De vier seizoenen . . .". Ds. J.
C. Krajenbrink hoopt deze dienst te lei-
den samen met leden van de Jeugd-
dienstkommissie. Het Interkerkelijk
Vordens Jeugdkoor en ook het Combo
hebben toegezegd zingend en spelend
aan deze dienst mee te werken. Na de
kampvuurdienst wordt er chocolade-
melk geserveerd. De kollekte is (na af-
trek van de kosten) bestemd voor het
IKA = Interkerkelijke Kampen Achter-
hoek, vakantieweken voor minder vali-
den. Iedereen is zeer welkom voor de
kampvuurdienst a.s. zondagavond 6 ju-
li. Neemt u een klap/vouwstoeltje of
iets dergelijks mee. Bij minder gunstig
weer om buiten te zitten wordt deze
jeugddienst voor iedereen gehouden in
de kapel te Wildenborch. (Zie ook de
advertentie)

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KOFFIE NA DE KERKDIENST
Met ingang van a.s. zondag 6 juli is er
na de morgendienst in de Hervormde
dorpskerk voor gemeenteleden en voor
gasten/vakantiegangers de goede gele-
genheid om samen koffie te drinken in
het gemeentecentrum "de Voorde"
achter de kosterswoning. U bent er wel-
kom.

DE KERKBORDEN
Leden van de Raad van Kerken te Vor-
den/Kranenburg (R.K. parochie, Geref.
kerk en Herv. gemeente) hebben on-
langs de kerkborden weer geplaatst in
de berm van de toegangswegen naar ons
dorp. Zo kunnen wandelende en/of
fietsende gasten de kerkdiensten lezen
van de kerken te Vorden en ook in de
Kranenburg.

Geboren: Patricia Meijer.
Ondertrouwd: J. Wassink en Y.M.C.
Koers; H.Ph. van der Zeeuw en L.J.A.
M. Bos.
Gehuwd: J.B.Th.M. Borgonjen en J.
W. Rietman.

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 6 juli 10.00 uur ds. J.C. Krajen-
brink, koffie na de kerkdienst; 20.30
uur kampvuurdienst bij kasteel de Wil-
denborch ds. J.C. Krajenbrink m.m.v.
Jeugdkoor Interchrist en Combo (bij
minder gunstig weer in de kapel).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 6 juli 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

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 5 juli t/m maandag 7 juli dr.
Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30—10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00—9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
zaterdag 5 en zondag 6 juli dr. W. Ros-
sel, Doetinchem, telefoon 08340-23120
en dr. C. Stratingh, Barchem, telefoon
05734-498. Spreekuren zaterdag en zon-
dag van 11.30—12.00 uur.

WEEKEND/AVOND/NACHT-
DIENST DIERENARTS

zaterdag 5 juli 12.00 uur tot zondag 6
juli 23.00 uur dr. Wechgelaer. Komende
week avond/nachtdienst ook dr. Wech-
gelaer.

NOODHULPDIENST
mevr. v.d. Berg, telefoon 6875. Graag
bellen tussen 8.30—9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
mevr. Wolters, telefoon 1262. Graag
bellen vóór 8.30 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN

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

KARNAVALSVERENIGING
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



slagerij

VERSE KUIKENBOUTEN 75Q
heel kilo I W W

TARTAAR heel kilo

SOEPVLEES 250 gram

ACHTERHAM 100 gram 168
ZURE ZULT 100 gram 50
DE ECHTE . ott

SLAGERSLEVERWORST soogram 198
Maandag 7 juli

SPEKLAPPEN kiio 498
Dinsdag 8 juli

RUNDERLEVER kilo 350
Woensdag 9 juli

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648

groenteman

HEERLIJKE KERSEN
doos, inhoud 1/2 kilo

SINAASAPPELEN
voor de pers, 30 stuks 500
BOTERZACHTE

SPERCIEBOONTJES 185
PRACHT BOEKET

ALSTROEMERI A diverse tinten
pracht snijbloem, u zult er veel plezier van hebben (2 è 3 weken)

450
PRACHT DIEFFENBACHIAflCn
steeds vochtig houden, lichte plaats maar niet in de zon iT^J^J

275
595

MOOIE GUZMANIA
regelmatig water, maar af en toe laten opdrogen

Deze week samen

slijterij

SONNEMA

BERENBURG
fles 1 liter

:3

m&
144553

BACARBI RUM
j wit, fles 0,7 liter 1495

lICCMCMnAAI CIIDCDMADITTCM DU ZUTPHEN • BORCULO - HENGELO (GLD.)VI :NI iNDAAL SUPERMARKTEN BV RUSSEN - GROENLO GOOR • VORDEN

VAN NELLE

SUPRA
KOFFIE
normaal of snelfilter
pak 250 gram
geen 398 of 365

SUPRA

«M» MAAR

EXTRA VOORDEEL!

MWIPERS
É AQQ

5 pak 1 2 stuks.. .*¥U W

pak 60 stuks....

ORANJE
pak 24 stuks

l&KototN"01

2,ï

& 5&S*«fiSi

RED BAND
DROP- OF
WINEGUMSLEUTELS m f* f*
zak 200 gram *{Q
van 175 voor l WW
LUTTI
Oh la-la
vruchtenstaafjes RQ
pak 1 %J \J

Tuc zoutjes CQ
groot pak van 98 voor w W

Tijgerbrood 1 r>r
800 gram, 11 •
gratis gesneden l WW

Picnic puntbroodjes 1 1 Q
zak 10 stuks 1 1 W

Goudse kaas on c
v.v. jong belegen H U •%
heel kilo WWW

MONA 1QO
FRUITYOGHURT 1 liter 1 03

JOLLY OR
DRINKYOGHURTnu 9ü

COBERCO DAGVERSE

Vanille vla 110
1 liter 119

KAKELVERSE J^Lri

Bruine eieren /Q
doos 10 stuks • • ̂ ^

De echte C.P. ranja non
alle smaken, J fl|
per fles van .... nu voor mm \M W

PEIJNENBURG

Ontbijtkoek 11R
500 gram, van 198 voor 1 f W

Bonduelle hele Franse

Sperziebonen 1 1 R
1 literblikgeen 139 maar 1 1 W

MIP

Rundvleesgoulash 1 QO
blik 400 gram 1 WW

MAGGI

Goudbouillon 1 QO
pak 6 liter, van 255 voor 1 WW

S
^

krat 24 fles, 4 4 A A
geen 12, 50 of 11,75 XK
maar 1 1 £• W

Anco Mie 1 OR
pak 500 gram 1 êm\M

Bonzo diner m AAP10 kilo QQh
van 23, 95 voor l WW W

HOUTEN

{/ Klapkrukje
Ik voor kinderen
\ of planten O AA

van 449 voor J%^^^1

HOUTEN

Wasknijpers i AC
pak 36 stuks, ^ïl
van 195 voor l Jbw

PLASTIC

Brandweerboot A AC
met waterkanon /^l ••
van 395 voor fciWW

STYROFOAM A

Vliegtuig 4OC ^Aê
op kaart £U^\ ^^^^
van 575 voor ^ïïmm W ^f^

Limonadeglazen AC A
set a 6 stuks %"^U
van 595 voor WWW

n:i nf iiiouOH of Ulay A t\C.
flacon 150 ml fclM il
van 675 voor H» W%r

B DE LI AL
Zonnebrand-i*

J (•) olie
flacon 125 ml
van 575 voor

(Mini cen
DD«I
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Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's die
ons 45-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

G.J. Onstenk
M.G. Onstenk-

Wassink

Vorden, juli 1980
Holskampweg 5

Hartelijk dank aan allen voor
uw overweldigende be-
langstelling en attentie in wel-
ke vorm dan ook die ons 50-
jarig huwelijk tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

Z. Regelink
H. Regelink-Winkel

Vorden, juli 1980
Warkenseweg 2

Voor uw medeleven en be-
langstelling tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis wil ik u
langs deze weg hartelijk dank
zeggen.

R. Scholten-Bijenhof

Vorden, juli 1980
Zutphenseweg 45

Voor uw blijken van medele-
ven dat wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

Gerrit Brandenbarg

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Fam. Brandenbarg

Vorden, juli 1980
Zelledijk l

AFWEZIG
van 12 juli t/m 3 augustus

mevr. A. LEEFLANG
pedikure

Telefoon 2737

Op Anjerlot 94460, verkocht
door muziekvereniging Con-
cordia, is een prijs gevallen
van ƒ 50,—

Rijdt uw eigen TOUR op een
FONCERS

trim- en racefietsen
- Champion 10 vs.. .ƒ 440,-

— Sprint T 5 vs ƒ628,-
— Sprint R 10 vs ƒ719,-
— Course 10 vs ƒ676,-
— Criterium 10 vs.. .ƒ 865,-

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: Fiat 127 b.j. 1972,
goed onderhouden, prijs n.o.
t.k. Claudy Gille, Het Jeb-
bink 59, telefoon 2151

Te koop: 1,25 ha hooigras.
Inlichtingen W. Nijenhuis,
Lindeseweg 2, tel. 05752-2423
Briefjes inleveren voor vrij-
dag 4 juli 12 uur.

Te koop: aardbeien op bestel-
ling. Bellen voor 12 uur en na
18 uur. H. Weenk, Schut-
testraat 12, Vorden, telefoon
05752-6659

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

Te huur: flat in Arnhem voor
vakantie van 10 juli tot 15 au-
gustus. Telefoon 085-217007
b.g.g. 05457-1202

Die van de liefde zijn gesteken
En sien nog vlecken en
gebreken.
Wie overtuigd is van het nut,
van onze natuurlijke prut.
Die komt maar bij ons halen,
Je hoeft er niet voor te betalen

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Denkt u aan het DCI-
dens volksfeest
op vrijdag 4 en
zaterdag 5 Juli?

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

Op zaterdag 5 juli a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

B. UENK
H.J. UENK-MEMELINK

Receptie op vrijdag 11 juli in café-rest.
"De Boggelaar" te Warnsveld van
15.30 tot 17.00 uur.

Warnsveld, juli 1980
Vordenseweg 29

JOH. BESSELINK
A.E. BESSELINK-LENSELINK

hopen op 11 juli samen met hun kinde-
ren en kleinkinderen hun 40-jarige echt-
vereniging te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in de zaal van "De Herberg",
Dorpsstraat lOa te Vorden.

Vorden, juli 1980
Deldenseweg 8

Op zaterdag 12 juli a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

J. KETTELARIJ
G. KETTELARIJ-ZWEVERINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat lOa,
te Vorden.

Vorden, juli 1980
Prins Clauslaan 17

Voor ons geheel onverwacht, nam God op Zijn tijd
tot Zich, mijn geliefde man en onze vader en opa

CHRISTOFFEL VAN OOIJEN

op de leeftijd van 72 jaar.

"Hij was bereid om heen te gaan"

Vorden: G. J. van Ooijen-Grakist
Eerbeek: A. van Ooijen

A. van Ooijen-v.d. Burg
Apeldoorn: J.C. van Ooijen

D.B.J. van Ooijen-Vister
Groenlo: P.Chr. van Ooijen

A.C. van Ooi j en-Kost
Warnsveld: J.G. Kamphuis-van Ooijen

G.J. Kamphuis
en kleinkinderen

Vorden, 28 juni 1980
De Wehme, Nieuwstad 32

De begrafenis heeft inmiddels op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden plaats gehad.

DR. VAN TONGEREN

Is afwezig vanaf maandag
7 Juli t/m 25 Juli

Patiënten wiens achternaam begint met een van de
letters A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Vaneker,
Zutphenseweg 62, telefoon 2432.

Patiënten wiens achternaam begint met een van de
letters L t/m Z kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, telefoon 1255.

Vakantiepret. . .

begint pas goed met

zonnige
zomerprijsjes
Er is vast wel iets voor u bij!!

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Op maandag 7 juli 1980 gaat de nieuwe varkens-
wegerij met overslag open

ZATERDAG 5 JULI A.S. HOUDEN
WIJ

OPEN HUIS van 15-19 uur

Wij nodigen u gaarne uit een kijkje te komen nemen
en een drankje met ons te drinken.

W. ARENDSEN
Koningsweg 2, 7255 KR Hengelo (G)

Het telefoonnummer van de waag is: 05753-
3062 (b.g.g. 1310)

STICHTING JEUGDSOCIËTEIT
VORDEN

Wij wensen iedereen een fijne vakantie
toe. Ook wij hebben vakantie en zijn dus

gesloten van 2 Juli tot en
met 2 augustus.

Tot ziens dus op 2 augustus in het "Stampertje".

Bestuur/werkgroep

De gehele bouwvakvakantie

GEOPEND
HUBO/DOLPHIJN

Barchemseweg 13, Ruurlo

KAMPVUURDIENST
BIJ KASTEEL DE WILDENBORCH

a.s. zondagavond 6 Juli om
2O.SO uur.

U bent er welkom!

Neemt u een stoeltje mee? Bij regen in de kapel

JUK

zondag 6 Juli

Evenmg
Stars

zondag 20 juli optreden van

Jack Jersey
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

g VERS GEPLUKTE
AARDBEIEN
voor konsumptie en diepvries.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keyenborg, telefoon 05753-1395

wegens vakantie gesloten
van vrijdag 4 Juli tot en
met zaterdag 12 Juli

G. ESKES levensmiddelenbedrijf

JONGE
GILDESTER
FINDLATER ^ A n-
WHISKY 14, "t)

MARTINI
rood, wit, rosé nu. 4,95

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel

de eerste week open,
daarna twee weken
gesloten.

Bestellingen vroegtijdig opge-
ven a.u.b. twee dagen van te-
voren. Hartelijk dank voor
uw medewerking.

Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meester schilder - Ruurlose-
weg 35, Vorden, tel. 05752-
1523

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

NAFHYTO
NIEUW...

SLANK-0-LINE
slankheidsdruppels

DROGISTERIJ/PARFUMERIE

J.G.W. TEN KATE
Vorden, Zutphenseweg 2, tel. 2219
Warnsveld, Rijksstraatweg 60
telefoon 05750-23009

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

Siemerink
opticien juwelier

Zutphenseweg 7, telefoon 05752-1505

Goed en dicht bij huis

- !/2 jaar garantie tegen breuk op montuur -f- glazen
- optimale service

,— oogmeting

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

VAKANTIE
PRIJZEN

/
•

/ I \ \ \ Een bezoek aan

Modecentrum Teunissen - Ruurlo
is nu beslist de moeite waard

Damesafdeling
Japonnen 29,- 39,- 49,00
Regenmantels vanaf 85,üO
Blazers en Jacks vanaf 49,oo
ROkken gebloemd, vanaf 25,OO
ROkken denim en wit 1O,OO

T-ShlrtS vanaf 5,OO

Herenafdeling
Zomerkostuums 98fOO
Zomerpantalons vanaf S5,OO
JaCkS vanaf 69,OO
Herenpolo s 5,- 10,- 19,5O

Kinderafdeling
JaCkS bekende merken vanaf 35,OO
Lakjasjes 10,00
Spijkerbroeken en
zomerbroeken vanaf 20,00
Jurkjes, overgoolers
en rokjes vanaf 1O,OO
T-ShlrtS vanaf 5,00

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten





CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 3 juli 1980
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Zwem/rekreatiebad In de Dennen
officieel heropend

Diploma/brevetzwemmen KOStCH VBH JlCt GrOCttC KflUS

Vorden stijgen

In aanwezigheid van vele plaatselijke notabelen werd zaterdagmorgen het
gerenoveerde zwembad In de Dennen officieel heropend. Nadat de heer
J.J. van Dijk de aanwezigen namens het bestuur had verwelkomd werd het
woord gevoerd door voorzitter L. de Boer. Deze dankte het kollege en de
raad van Vorden voor het zich garant stellen van de tijdige betaling van
rente en aflossing van de aangegane geldlening. De heer De Boer memo-
reerde dat de zwembadvereniging op 6 juli 1934 was opgericht en dat er in
datzelfde jaar een perceel grond werd aangekocht voor ƒ 1.735,—. Vol-
doende om op deze plek het zwembad te bouwen. In 1963 vond de eerste re-
novatie plaats. In de jaren 1976/77 was duidelijk dat het bad opnieuw gere-
noveerd diende te worden. Het toen ontworpen plan was gezien de finan-
ciën geen haalbare kaart. Wel werd in 1978 een gedeelte gerenoveerd.

Datzelfde jaar trad het zwembadbestuur
af en kreeg het nieuwe bestuur de op-
dracht verdere plannen te maken. Toen
in januari 1979 de heer De Boer de voor-
zittershamer overnam werden in het
bestuur spijkers met koppen geslagen.
De voorzitter zelf maakte een bouwkun-
dig plan dat door de raad en het kollege
werd goedgekeurd. De raad voteerde
800.000 gulden en het badbestuur kon
aan de slag. Er werd kontakt opgeno-
men met Sportbouw BV uit Kedichem.
In september vorig jaar werd met de re-
novatie gestart. Alles verliep vlot, in fei-
te veertien dagen eerder dan was gep-
land.
Namens de firma Sportbouw werd het
woord gevoerd door direkteur Van
Schayk. Deze prees de inbreng van de
voorzitter. "Het was toch wel het mini-
mumbedrag waarvoor we geleverd heb-
ben", aldus de heer Van Schayk. Na-
mens zijn firma bood hij het zwembad-
bestuur een klimrek aan dat reeds nabij
het kleuterbad is geplaatst.
De heer H.A. Tjoonk overhandigde een
geschenk onder couvert namens de Ra-
bobank.
Vervolgens werd het woord gevoerd
door de voorzitter van de zwem/polo-

klub Vorden '64 H. Elbrink. "Als
grootste en enige huurster zijn wij bij-
zonder ingenomen met dit "zomerver-
blijf" voor ons. Hij verzocht het bad-
bestuur te blijven strijden voor een
overdekt zwembad. Hier is nog steeds
behoefte aan, want in de wintermaan-
den zijn we steeds aangewezen op de ba-
den in andere gemeenten", aldus de
heer Elbrink.

Het kado dat de zwemklub schonk werd
op zeer originele wijze aangeboden door
"Neptunus". Het was de sleutel van
vertrouwen. "Wij hopen hiermee een
goede basis te hebben gelegd voor de
toekomst", aldus de heer Elbrink.
De officiële opening van het bad werd
vervolgens verricht door de heer W.A. J.
Lichtenberg, wethouder van sportza-
ken. Deze kwam er eerlijk voor uit dat
hij nu niet bepaald een waterrot ge-
noemd kan worden. "De zwemkunst
van mij kan gelijk gesteld worden met
die van een steen", zo merkte hij op.
De wethouder vond dat de gemeentelij-
ke overheid en het partikuliere initiatief
geresulteerd heeft in deze fraaie renova-
tie. "Het is een kompleks geworden
waar alle Vordenaren trots op kunnen

zijn", aldus de heer Lichtenberg die ver-
volgens nog enkele speldeprikken uit-
deelde. "De tarieven en tijden van
openstelling hebben mij niet onberoerd
gelaten", aldus de wethouder. Bij nade-
re informatie bij het badbestuur was het
hem wel duidelijk geworden dat gezien
de hoge kosten de extra onrendabele
uren geschrapt dienden te worden (de
inkomsten uit de bezoekers dekken na-
melijk maar \*>or éénderde de kosten).
"Wel adviseer ik u de openingstijden in
het ver volg ̂ fcder aan de plaatselijke
bevolking k^^&ar te maken", aldus de
wethouder die zei met lege handen te
zijn gekomen. "De gemeentevlag die ik
had willen aanbieden is helaas nog in de
maak."

Met het hijHr van de vlag van In de
Dennen, gemaakt en ontworpen door
moeder en dochter Hazekamp en ge-
schonken door de zwemklub, verklaar-
de de heer Lichtenberg het bad officieel
voor heropend.

Over de renovatie kan nog worden op-
gemerkt dat de oude entree en kleed-
hokjes zijn afgebroken en vervangen
door nieuwe, terwijl er bovendien meer
ruimte is geschapen voor de vertrekken
voor het bad personeel. Er is een kantine
gebouwd, een bosplantsoen aangelegd,
een ruime berging voor de zwemklub.
Kortom alles ziet er bijzonder fraai uit.
En dan niet te vergeten de zon/speelwei-
des die met 800 m2 zijn uitgebreid. Wat
betreft de kosten (800.000 gulden): met
de nieuwe technische installatie is een
bedrag gemoeid van 300.000 gulden.
Groenaanleg 50 mille, inventaris 30 mil-
le terwijl de rest 420.000 gulden is opge-
soupeerd door het bouwkundig gedeel-
te.

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.

Vergadering Rode Kruis
afdeling Vorden
Vorige week dinsdag vergaderde het
Ned. Rode Kruis afdeling Vorden.
Voorzitter Joh. Norde heette allen wel-
kom en deelde mee dat dit meer een af-
scheidsvergadering was omdat het voor
hem de laatste bijeenkomst was als
voorzitter. Het deed hem goed een op-
volger voor te kunnen stellen nl. de heer
A. Enzerink, die het werk van het Rode
Kruis al kent en werkzaam is in de ge-
zondheidszorg. De vergadering ging met
de voordracht akkoord.

De heer Bleumink deelde mee dat hij om
gezondheidsredenen eveneens zijn funk-
tie als kommissielid neer te leggen. Voor
hem zal nog een opvolger gezocht wor-
den. De heer Bargeman dankte de heer
Bleumink die vanaf 1963 zijn werk voor
het Rode Kruis met volle tevredenheid
heeft verricht. Daarna richtte hij het
woord tot de heer Norde die vanaf 1958
zijn werk heeft verricht, eerst als kom-
missielid en later als voorzitter van de
plaatselijke kommissie waarbij hij vele
vergaderingen in Zutphen heeft bezocht
als afgevaardigde. Hij dankte hem ook
voor het vele werk dat hij verder voor de
afdeling Vorden had verricht.

De heer A. Enzerink hoopte zijn werk
in de voetsporen van de heer Norde te
kunnen voortzetten en sprak de wens uit
op een prettige samenwerking met alle
kommissieleden.
Onder het genot van een glaasje bleef
men nog gezellig bi'j elkaar.

Op zaterdag 5 juli vindt in het zwembad
In de Dennen het diplomazwemmen
plaats voor A en B. Gedurende het di-
plomazwemmen is het diepe bassin
gesloten voor het publiek.
Voorts bestaat er de mogelijkheid om
naast het diplomazwemmen ook te kun-
nen deelnemen aan het brevetzwemmen
in KNZB-verband. Hieraan kunnen le-
den en niet-leden van een zwemvereni-
ging deelnemen. Men kan zwemmen vor
de prestatiebrevetten l tot en met 4. In
de publikatievitrine van het bad en bij
het badpersoneel kan men nadere inlich-
tingen krijgen.
Het brevetzwemmen wordt gehouden
op zaterdag 23 augustus. Men kan zich
hiervoor opgeven aan de kassa van het
bad tot en met vrijdag 4 juli; op woens-
dag 20 augustus kan men hiervoor
proef zwemmen. Proef zwemmen voor
het diploma A of B kan op vrijdag 4 ju-
li.

Leesprogramma 1980
openbare bibliotheek
Vanaf nu kunnen de kinderen van de
basisschoolleeftijd in de bibliotheek
meedoen aan het leesprogramma 1980.
Wat houdt dit in? In de jeugdbiblio-
theek hangt een groot affiche waarop
een wereldkaart getekend is. De kinde-
ren kunnen een boek of een verhaal kie-
zen uit een boekenlijst die in de biblio-
theek verkrijgbaar is. Zo'n boek gaat
meestal over een land. Het thema van
het programma is: "Vlieg er eens uit".
Als het boek gelezen is dan moet er een
vraag beantwoord worden. Is het ant-
woord goed dan mag er een vlaggetje
geprikt worden op de wereldkaart met
de naam er op.
De kleuters kunnen ook meedoen door
een tekening bij een rijmpje of versje te
maken. Het duurt tot ongeveer septem-
ber.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Aleid Scho'^erman
is aan de lerarenopleiding "Ur j Em-
mius" geslaagd voor een twc^^graads
bevoegdheid HuishoudkuncWen Wis-
kunde. Zij is benoemd als lerares aan de
chr. school voor LHNO en MHNO te
Hardenberg.

Onder voorzitterschap van de heer N.J. Edens hield de afdeling Vorden
van het Groene Kruis haar jaarvergadering in het wijkgebouw. Van de 2060
leden was één lid aanwezig. Uit het jaarverslag van sekretares.se mevr. A.
Drijfhout-Sijtsma bleek dat de vereniging weer een uitermate aktief jaar
achter de rug heeft.

Aan de bejaardengymnastiek namen het
afgelopen jaar 40 bejaarden deel. De
kleuterkursus werd bezocht door 20 da-
mes. Het afgelopen jaar werden er geen
kinderen naar een medisch kindertehuis
gezonden.
Ook in 1979 is er door de werkgroep die
zich bezig hield met de voorbereiding
van de totstandkoming van de basiseen-
heid Zutphen/Warnsveld/Vorden regel-
matig vergaderd. Deze basiseenheid
werd per l januari 1980 een voorwaarde

"om voor rijkssubsidie vor de wijkver-
pleegkundigen in aanmerking te blijven
komen. Momenteel is men er nog niet in
geslaagd een hoofdwijkverpleegkundige
aan te trekken.
Penningmeester P. de Vries maakte in

zijn jaarverslag melding van een nadelig
saldo van ƒ 10.655,18.
De werkzaamheden van de wijkver-
pleegkundigen stijgen doordat men eer-
der uit het ziekenhuis wordt ontslagen.
Het totaal aantal verpleegbezoeken dat
het vorig jaar door deze wijkverpleeg-
kundigen is verricht, bedraagt 2837.
Mevrouw Drijfhout bedankte zuster
v.d. Schoot en zuster Jansen voor het
vele werk dat zij voor het Groene Kruis
hebben verricht. Ook de plaatselijke
doktoren Van Tongeren, Sterringa en
Vaneker alsmede mevr. Van Dijk uit
Wichmond, mevr. Van Waveren, mevr.
Korenblik en de heer Brummelman wer-
den dank gebracht voor hun werkzaam-
heden.

Volksfeest Delden
op 4 en 5 juli
Het aloude volksfeest in de buurtschap
Delden zal op vrijdag 4 en zaterdag 5 ju-
li gehouden worden. Het feestkomité
heeft een attraktief programma samen-
gesteld. Op vrijdag 4 juli zal de toneel-
klub uit Delden het blijspel "De avond
van de 7e juli" voor het voetlicht bren-
gen in de grote feesttent die op het ter-
rein van de familie Hummelink wordt
neergezet. Er spelen vijf dames en zes
heren in mee.
On zaterdae 5 juli wordt het eigenlijke

volksfeest gehouden. Men start met het
vogelschieten en dogcarrijden voor da-
mes, het vogelgooien voor dames en het
kegelen. Daarna is er doelschieten,
schieten op vaste en vrije baan, stoelen-
dans, busgooien, sjoelen enz. Voor de
kinderen is er een leuk programma met
allerhande spelletjes als knikkers zoe-
ken, ratten slaan, ballon trappen enz.
Aan het eind van het programma zal
voorzitter Hummelink de prijzen uitrei-
ken en wordt de nieuwe schutterskoning
gekroond. 'sAvonds begint het dans-
festijn met medewerking van de Hurri-
canes.

Aan de R.K. school voor TèÊnniek en
Ambacht te Borculo slaagden de vol-
gende Vordenaren.
Mechanische techniek: V.A. Eulink.
Bouwtechniek afdeling timmeren: G.J.
Buunk, H.A.S. Heuvelink, P.W.A.
Wiggers.
Algemene konsumptieve technieken: H.
J.M. Schotman.

Prettymarkt zwem/polo-
vereniging Vorden '64
Zaterdag 12 juli organiseert de Vorden-
se zwem/polovereniging weer de jaar-
lijkse prettymarkt. Zoals vanouds vindt
deze manifestatie plaats op het markt-
plein.
Maar voor het zover is, organiseren zij
eerst een ophaalaktie om nog spulletjes
op te halen die gebruikt kunnen worden
voor de rommelmarkt. Leden van de
vereniging komen op zaterdag 5 juli met
een vrachtauto door de bebouwde kom
van Vorden. Als u spulletjes heeft waar-
van u denkt dat zij ze kunnen gebrui-
ken, kunt u ze dan meegeven.

Een voorzitter vertrekt
Op zaterdag 28 juni jl. heeft de Stich-
ting Jeugdsociëteit Vorden afscheid ge-
nomen van haar voorzitter Ben Besse-
link. Na vele jaren van "noeste arbeid"
en met een onmiskenbaar doorzettings-
vermogen was voor hem de tijd geko-
men om zich terug te trekken uit het
bestuur om zich met andere dingen be-
zig te kunnen houden.
In zijn korte afscheidsrede vertelde de
scheidende voorzitter dat hij erg veel
had geleerd en meegemaakt bij de
Jeugdsoos. Er waren ook hier, net als
overal, fijne tijden maar ook nare ogen-
blikken geweest. Maar, zo zei hij, het
afscheid van de Jeugdsoos en haar be-
zoekers doet me echt wat. Ik zal jullie
ook vast nog wel eens missen. Hierna
wenste hij het (gewijzigde) bestuur en de
werkgroep veel sukses toe in de toe-
komst.
Dit bestuur, welke bestaat uit G. Wul-
link als voorzitter, B. Lebbink als pen-
ningmeester, T. Huetink als algemeen
kommissaris en T. Lauckhart als sekre-
taresse, zette hierna Ben Besselink op
een stoel en sjouwde hem hoog in de
lucht door de Jeugdsoos in een polonai-
se met de bezoekers. Na afloop hebben
de werkgroep en het bestuur nog op ge-
paste wijze een afscheidsfeestje gehou-
den ter ere van de afzwaaier.
Het bestuur zegt, namens de gehele Vor-
dense jeugd, dank voor hetgeen hij
heeft gedaan en wenst hem sukses met
zijn studie.

Bent u nog geen abonnee
van het weekblad Contact
Als u zich nu opgeeft als abonnee ontvangt u we-
kelijks Contact voor slechts f 10,— tot eind de-
cember 1980.

U blijft dan op de hoogte van het plaatselijk gebeuren en
de enorme aanbiedingen van de plaatselijke winkeliers.

Ondergetekende geeft zich op als abonnee voor f 10,-
tot eind december 1980

Lever deze bon in aan ons kantoor Nieuwstad 12 Vorden
Drukkerij Weevers b.v.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Mag dan now heel bes weer wean veur de kikvörse, de vekansiegangers
zölt wel neet al te bli'j wean met de nattugheid van de leste wekk'n. Ze
kriegt 'n pokkei en de vuute nogal 's nat ondanks de goeie reagenpSkke
die d'r tegeswoordug te koop bunt. Van hogerhand is iederene wel anera-
on umme de vekansie in eigen land deur te breng'n, de luu die d'r geheur
an heb egeven zit t'r maor met. Wat zö'j jao anvangen met zuk weer.
I'j kont wel nao un museum gaon maor neet iederene holt daor van en de-
gene die 't wel mooi vind is op die paar die'w hier hebt met twee dage ok
wel uutekekk'n. Dan kont ze weer in hotel of tente gaon zitt'n kiek'n hoe
de "Freiherr" met zien trekker umme kan gaon.
Veur de luu die un braderie, zommermarkt, aovundwandeling of natuur-
tochten organiseert is 't now natuurluk ok huul'n eblaozen. En wat ons
eigen Vorden betreft: ik zol mien veur könn'n stell'n dat de belangstelling
veur de achtkastelentocht now neet stik zo groot is as bi'j mooi weer.
Gelukkug wod t'r hier en daor nog wel us wat binn'n georganiseerd, dan
hold de luu de rugge teminsten nog dreuge. In Vorden staot ze wat dat be-
treft lange neet achteran met eur boernbrulfte, gelderse aovund, dia-
aovund en Staring-aovund.
Veural dat leste schient nogal iets besunders te wean al spölt 't zich ok
veur un deel nog buuten af. Van wied en zied komp de mensen d'r nao too
umme zo'n aovund met te maken, 'n Aovund die zien besundere karakter
ok meschien wel krig deurdat e deur 'n domeneer eleid wöd, iets wao'j
vrogger neet an moss'n denken, 'n Domeneer die VVV-wark dut en
buuten die Staring-aovund ok nog andere dinge veur zien rekkening
nemt. Now zal dat ok wel komm'n deurdat e zelf van huus uut Achter-
hooker is en dat in zien harte ok altied is ebleven. Maor i'j mot 't dan ok
moar will'n. En dat e dit naost zien gewone wark wil doon, volt in dizzen
domeneer (Krajenbrink) allene maor te priezen.
A'j um ok us wilt heurn buuten de karke: ankommende dinsdag is t'r
weer zo'n aovund op 'n Wildenborch. 't Begint um half achte maor zorg
wel da'j d'r op tied bunt want de kapelle zit soms gloepend vol nao'k heb
heurn vetelFn. Anders mo'j soms buuten blieven en daor is 't weer neet al-
tied nao bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Denkt u aan het Del-
dens volksfeest
op vrijdag 4 en
zaterdag 5 Juli?

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is t» huur bij:

'HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

COPPERANT
ZIT ...

VOOR JAREN
De houtverf voor nieuwbouw

en onderhoudswerk in 50
dekkende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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

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

Lage prijzen
in een

duur jaar
dat is wat u past. Doe nu de voordelige stap voor uw
voeten. Nu de prijzen laag zijn en de kwaliteit toch
hoog.

Wullink
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Vrijdag 4 juli geen koopavond

NU DE ECHTE HOUTEN
TUINMEUBELEN
ZEER VOORDELIG .

met 15%
korting
Op alle andere
tuinmeubelen met

10%
korting

JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.)

"Solar"
badkleding

UW ZAAK:

TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

OPEN HAARD
bron van gezelligheid en energiebesparend

Open haard, bron van gezelligheid, reden voor sfeervolle gesprekken. In de loeiende vlammen staren en
bedenken welk blok er nu op moet.

Dat is het helemaal. Zulke haarden levert H.C.I. in verschillende uitvoeringen, geheel naar eigen wens zoals

INBOUWHAARDEN MET STEENMOTIEF
VOORZET OPEN HAARDEN

HANG OPEN HAARDEN
OPEN HAARDEN MET LUCHTVERWARMING

OPEN HAARDEN OP C.V.-INSTALLATIE (energiebesparend tot 40%)
GAS OPEN HAARDEN

H.C.I. levert ook alle accessoires voor sfeervol stoken.

Om een indruk te krijgen van wat mogelijk is met een open haard, moet u eens in onze showroom kijken.

BOUWMAT.CENTRUM! U.B.l

T Binnenweg 4, Ulft, tel. 08356-3141 lf

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G.), tel. 05753-2121

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen • Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KeikhoflHiin 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

wegens vakantie gesloten van 7-12 Juli

DROGISTERIJ "DE OLDE MEULLE"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9, Vorden

Slgarenzaak blijft geopend

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, maar de
insecten buiten.

Kom kijken. Het verplicht u tot niets.

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

' Een wettig gedeponeerd handelsmerk van O Hunter Douglou
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Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Mededeling van uw ziekenfonds
Wijziging ziekenfondspremie vrijwillige verzekering 1 juli 1980.
De Besturen van de hieronder vermelde ziekenfondsen, die zijn aangesloten bij de
Verrekenkas "Oost-Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat
de premie voor de vrijwillige verzekering per 1 juli 1980 is gewijzigd.

De wijziging houdt een verlaging in als gevolg waarvan de premie per 1 juli 1980

als volgt komt te luiden:

ƒ 126,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder.
/ 189,— per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen.

De overige premies, zoals: de gereduceerde premie, de premie voor de bejaarden-
verzekering en die voor de aanvullende verzekering blijven ongewijzigd.

De ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. - Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds -
Deventer

O.G.Z.O. - Goor

Tiels Ziekenfonds - Tiel
St. Liduina - Utrecht
Rijnstreek - Velp
A.N.O.Z. - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.

Vaste handbagage
voor vakantiegangers.

Huur-bestel-
wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagensMerce- |
des-Benz heten, l

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren! ..,

^̂  Automobielbednjf _ _

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercefes-Benz

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestel wagen
perfekt onderhouden worden.

Reischeques
Reisverzekeringen
Buitenlands gad

BONDSSPAARBANK
met kantoren te:

Vorden, Ruurlo, Barchem.

WILT U EEN SCHILDER BES^LLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

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: boerenkoolplanten.
A. Dimmendaal, Ruurlose-
weg 102, Vorden

voorgoed
antiek

DE
"VELDT^OEK"

tuiten Doetinchemen Ruurl
Veldttoekuweg 11-13

057J*-491

O

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 1 V2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Te koop gevraagd: stukje
grond of te huur gevraagd:
groentetuin in Vorden of om-
streken. Telefoon 2829

Aangeboden: kruisbessen.
Telefoon 1705

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: gashaard en open-
haard-hout. Telefoon 05753-
2440

PAARDRIJDEN

„De Hessenkamp"
Kerkhoflaan, Vorden
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

éd J U W> volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

MERCEDES 20TO schuifdak,
getint glas, tr^Baak 1977
TOYOTA Corolla 1200E 1974
TOYOTA SPORTWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs '77/1978
TOYOTA Carina 1978/1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
OPEL Ascona 19, 4-deurs, gas 1977
OPEL Kadett Special 4-deurs 1978
MAZDA 323ES 1979
DATSUIM 1400Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1973/1978
FORD Taunus 1600L Stationcar. . . 1977
FORD Transit 100 1976
FORD Escort Station automaat 1976
FORD Granada 28G l automaat 1979
FORD Granada 2L 1978
RENAULT 6L 1977
RENAULT R4 1974
MINI 1000 1974
ALFA ROMEO Alfetta 1977

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Discount Centrum
HET centrum voor uw vitrage en overgordijnen,
eventueel gemaakt in eigen atelier!

HET centrum voor al uw tapijt waaronder Bergos,
Desso, Parade, Comfort enz. enz. in nylon, wol,

acryl, katoen enz.
Praktisch al ons kamerbreed tapijt gratis gelegd!

15% korting als u het zelf haalt
en legt! I

Bezoek met ons geheel vrijblijvend één van de regio-
nale toonzalen voor een enorme meubelkeuze.

Bovendien 10% korting

HET centrum voor al uw zonwering, zowel binnen
als buiten.

HET centrum voor Luxaflex produkten

HET centrum voor uw nachtrust: garantiematras-
sen, donzen en synthetische dekbedden, ge-

zondheidsbodems, kussens etc. etc.

HET centrum voor mode- en prijsbewuste dames.
De nieuwste stoffen, enorme kleinvak sortering.

Alle Burda-patronen.

HET centrum voor al uw DMC borduurgaren, Du
rable katoen, borduurstramiens.

HET centrum dus voor ledereen

Depot stomerij Good Clean Lochem
25-uurs service

DORPSSTRAAT 29 LOCHEM

Voor exclusieve

trouwreportages

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

.Telefoon 2219

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

reisbureaus IS UW adres

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen \

oooQooooooooooooooocxw

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)
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Oostelijke touwtrekkampioen-
schappen op 6 juli in Zieuwent
Nog enkele dagen en de grote strijd om het oostelijk touwtrekkampioenschap van
het seizoen 1980 zal zijn gestreden. Met dit achtste en laatste toernooi - dat georga-
niseerd wordt door de touwtrekvereniging DES op het terrein aan de Waareise te
Zieuwent - zal een seizoen worden afgesloten dat een summum aan spanning heeft
gekend. In slechts enkele klassen van het gewest Oost van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond is de kampioen - officieus - bekend zodat a.s. zondag de meeste
beslissingen nog moeten vallen.

In de belangrijke 720 kg klasse is het
Borculose Heure eigenlijk de grootste
favoriet omdat het met vijf punten
voorsprong op Eibergen - dat vorig jaar
nationaal kampioen werd - met "een
been" kampioen is. Niettemin zal het
team van Jan Groot Wassink alle moge-
lijke moeite doen om de titel te prolon-
geren. Ook Bekveld, dat zondag jl. in
Erichem verrassend voor de dag kwam,
en Twente l kunnen het Heure nog
lastig maken. Wint Heure de titel dan
zal het met nummer twee en drie uit de
720 kg klasse mogen deelnemen aan de
nationale kampioenschappen touwtrek-
ken. Op 10 augustus wordt het eerste
nationale toernooi gehouden in Bussloo
waarbij ook de gewesten West en Noord
in aktie komen.
In de 560 kg klasse heeft Vorden zich,
na de uitstekende prestatie jl. zondag,
mede kandidaat gesteld. Koploper Ei-
bergen, Vorden en Bekveld l zullen het
hier met elkaar uitvechten.
In de A-klasse van de jeugd wordt Bek-
veld kampioen en heeft een grote voor-
sprong op de rivalen Treklust en Ooster-
wijk. In de B-klasse gaat het tussen Ei-
bergen en Bekveld; in de C-klasse tussen
leider Eibergen en Vorden.

'sMiddags gaat de meeste belangstelling
uit naar de verrichtingen van de teams
in de 640 kg klassen. De Beltrumse Bi-
sons zijn met leider Eibergen momenteel
de grootste kandidaten voor het kampi-
oenschap. Eibergen zal er alles aan gele-
gen zijn om de nationale en Europese ti-
tel - die men in Zweden behaalde - te
prolongeren. De Bisons - die in septem-
ber in Bazel ons land vertegenwoordi-
gen op de Wereldkampioenschappen -
zullen ook al hun reserves in de strijd
gooien.

In de 640 kg B-klasse heeft zich een ver-
rassende ontwikkeling voorgedaan. Lei-
der Noordij k werd zondag verslagen
door het Holtense OKIA dat nu drie
punten voorsprong heeft. Of de rollen
in Zieuwent weer worden omgekeerd
hangt mede af van het sterke EHTC-
team.

Erichem heeft in de 640 kg C-klasse de
titel al onofficieel in bezit, daar kan het
Warnsveldse Treklust niets meer aan
veranderen.
In de D-klasse staat Twente met vijftien
punten voorsprong op EHTC aan kop
en zit dus ook veilig.

Zomerinspektie KNRS
Bij de gehouden zomerinspektie van het
KNRS zijn door inspekteur J.. Nieu-
wenhuis uit Steenderen dieren inge-
schreven van de volgende eigenaren:
A. Roerink, Ruurlo 5 stuks met resp. B
76, B 75, B 77, B 76 en B 76;
J. Wentink, Ruurlo 3 stuks met resp.
B + 80, B + 80 en B 79;
A.J. Wassink, Ruurlo l stuks met resp.
B+ 83;
G.J. Steenman, Barchem 2 stuks met
resp. B 77 en B 78;

J.W. Meerbeek, Barchem l stuks met
resp. B 79;
H.J. Broekgaarden, Barchem 3 stuks
met resp. B 77, B 76 en B 78;
J.H. Morgenstern, Barchem 7 stuks met
resp. B 75, B 79, B 78, B + 80, B 77, B +
80 en B 79;
M. Flicrman, Ruurlo 4 stuks met resp.
B 78, B + 82, B 78 en B 79;
G.E. Vruggink, Ruurlo 5 stuks met
resp. B + 80, B 78, B 78, B 77 en B -l- 82;
H.J. Lievestro, Ruurlo 4 stuks met resp.
B 77, B + 80, B + 82en B 78;

M. Dijkman, Ruurlo 3 stuks met resp. B
79, B 79 en B 78;
J.A. Hendriksen, Ruurlo 5 stuks met
resp. B 79, B 76, B + 80, B 78 en B + 81;
G.J. ter Haar jr, Barchem 9 stuks met
resp. B+ 80, B 79, B 77, B—73, B 79, B
78, B 79, B+ 81 en B 79;
H. Dijkman, Ruurlo l stuks met resp. B
78;
A. J. Winkel, Ruurlo 7 stuks met resp. B
78, B+ 81, B 76, B 77, B 79, B+ 80 en
B 79;
J. Berenschot, Barchem 4 stuks met
resp. B 77, B 76, B 78 en B 77;
G.J. Pasman, Ruurlo 3 stuks met resp.
B + 80, B 78 en B 79;
Chr. Boomkamp, Ruurlo 5 stuks met
resp. B 79, B 79, B + 80, B + 81 en B 79;
A.J. Toevank, Ruurlo 4 stuks met resp.
B + 82, B 77, B 77 en B 78;
A.J. Langenbarg, Ruurlo l stuks met
resp. B 79;
E. J. van Zadelhof f, Ruurlo 4 stuks met
resp. B 79, B 76, B 78 en B + 80;
W. Bussink, Ruurlo 4 stuks met resp. B
+ 82, B 78, B+ 80 en B 77;
B.H. Dijkman, Ruurlo 7 stuks met resp.
B 79, B 78, B 77, B 77, B + 80, B 79 en
B + 82;
H.J. Lindenschot, Ruurlo 3 stuks met
resp. B 78, B 79 en B 78;
J.W. Steenblik, Ruurlo l stuks met
resp. B 75;
J. Tragter, Ruurlo 6 stuks met resp. B +
81, B 79, B 78, B + 82, B 76 en B + 80;
H. Norde, Ruurlo 4 stuks met resp.
B + 83, B 78, B 7 8 e n B + 81;
H.J. Wezinkhof, Ruurlo 3 stuks met
resp. B 76, B 78 en B 79;
H. Nijen-Es, Ruurlo 3 stuks met resp. B
78, B 78 en B+ 80;
H.J. Arfman, Ruurlo 7 stuks met resp.
B 78, B 79, B 77, B 79, B 78, B + 80 en
B 78;
J. Oosterink, Ruurlo 5 stuks met resp. B
79, B 78, B 78, B 79 en B + 80;
J. Groot Jebbink, Ruurlo 2 stuks met
resp. B 78 en B 79;
H.W. Visschers, Ruurlo 2 stuks met
resp. B 75 en B 78;
J.W. nijland, Ruurlo l stuks met resp.
B 78;
H.J. ten Arve, Ruurlo 7 stuks met resp.
B 77, B + 80, B + 80, B + 83, B + 80, B +
80 en B + 8jHt
H. J. Sieve^^, Ruurlo 5 stuks met resp.
B 75, B—74, B 76, B 78 en B 78;
Mts. Klein Winkel, Hengelo 2 stuks met
resp. B 76 en B 79;
F. Sieverink, Ruurlo 4 stuks met resp. B
78, B + 8UJ^80en B + 82;
K. Meen i t l ^o rden 7 stuks met resp.

B + 80, B 77, B 78, B + 80, B 75, B 76 en
B 76;
J.W. te Veldhuis, Ruurlo l stuks met
resp. B + 80;
W. Bouwmeester 2 stuks met resp. B 77
en B 79.

Keurstamboek
J. Wentink, Ruurlo: Inge 45 met AB 86
KS, Inge 39 met B+ 84 KSE, Doortje 7
met AB 87 KSE;
J. Tragter, Ruurlo: Beatrix met B + 83
KS;
H.J. Broekgaarden, Barchem: Gerry
met B+ 81 KS;
J.H. Morgenstern, Ruurlo: Jozé met
B + 80 KSE, Gerrie met B + 80 KS, Dina
met B + 82 KSE;
A.J. Langenbarg, Ruurlo: Sandra met
B + 83 KSE, Margriet 2 met B + 80 KS;
H.J. Wezinkhof, Ruurlo: Minie met B
+ 82KS;
Mts. Klein Winkel, Hengelo: Gretha 31
met B + 80 KS;
H.J. Lindenschot, Ruurlo: Jo met B +
84 KSE;
H. Norde: Dora 7 met B + 80 KS;
J. Groot Jebbink, Ruurlo: Lieze 57 met
B + 80KS;
H. J. ten Arve, Ruurlo: Erna 13 met B +
80 KS;
F. Sieverink, Ruurlo: Hennie 19 met
B + 82KS.

Stieren
H.J. Lindenschot: l voorlopig met B 77

Bij gehouden inspektie van het KNRS
zijn door inspekteur Van Gent dieren
ingeschreven van de volgende eigenaar:
J.W. te Winkel, Ruurlo 10 stuks met
resp. B + 81, B + 84, B + 80, B 79,
B + 82, B + 83, B + 81, B + 83, B+ 82 en
B + 82 .

Keurstamboek
J.W. te Winkel, Ruurlo: Jenny met B +
81 KS, Gerrie 2 met B + 84 KSE, Chef
70 met AB 86 KS.

Ringsteken in manege
De Hessenkamp
Ondanks het bijzonder HEite weer
hebben veel liefhebbers de regen getrot-
seerd en op zaterdag 28 juni jl. deelge-
nomen aan de ringsteekwedstrijden.
Nadat in de diverse klassenjAvoorron-
den waren afgewerkt kon^P publiek

genieten van een demonstratieles door
vijf leerlingen, uitgevoerd onder leiding
van Suzanne Sonneveld. Hierbij werd
het publiek duidelijk gemaakt wat bij
paardrijden beslist mag en zeker niet
moet.
Na de middagpauze kon worden begon-
nen met het afwerken van de finaleron-
de. In de paard en wagen-kombinatie
van de zeer bekwaam mennende Hen-
drik Jan uit Cortenoever (o.a. bekend
uit het boek "Te hooi en te gras" van
Rien Poortvliet) werd zeer fel om de
hoogste plaatsen gestreden.
Voordat de uitslag bekend werd ge-
maakt, kon het publiek vaststellen wat
een Arabische volbloedhengst vermag
aan schoonheid en perfektie in een dres-
suurproef in het zadel uitgevoerd door
Carla Hylkema uit Doetinchem. Niet
zonder trots begeleidde mevr. Hennie
Keune deze demonstratie door te vertel-
len dat afstammelingen van deze "Fa-
rouk van Gelre" bij manege De Hessen-
kamp in eigendom staan. Deze hengst,

afkomstig uit Stal Gelria van de heer J.
de Weyert uit Drempt, is dan ook de
beste in Nederland gefokte hengst onde
het zadel.
Na deze demonstratie werden de uitsla-
gen bekend gemaakt. Met Gerard de
Vries als woordvoerder van het organi-
satie-team Keune/Sonneveld/de Vries
werden alle medewerkers aan deze zeer
geslaagde paardesportdag vriendelijk
bedankt voor hun medewerking waarbij
een speciaal woord van dank aan de ook
hier weer keurig aanwezige EHBO zeker
op zijn plaats was.
Uitslagen: klasse 8/12 jaar 1. G. J. Kroe-
ze, Vorden; 2. D. Lodewijck, Doetin-
chem.
Klasse 13/15 jaar 1. H. van Zuilen,
Doetinchem; 2. W. Klein Gotink, Hen-
gelo.
Klasse 26/80 jaar 1. J. Lodewijck, Doe-
tinchem; 2. K. Klein Gotink, Hengelo;
3. mevr. Woltering, Vorden.
Klasse ongezadeld 1. Y. Wisselink,
Ruurlo; 2. M. Kruitbosch, Vorden.

KNIPTIP
Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da'secht
genoeg voor een
avond.

boekdruk „ . v
offset IVClW

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

Ja, het is weer zover, Hengelose kermis, en wij gooien de beuk er weer in met X
het vanouds bekende grandioze

TUINFEEST
bij bruin café/discotheek

DE ZWAAN

met barbecue
VRIJDAG 11 JULI A.S

Spalstraat 3, Hengelo (GId.)

Woensdag 9 juli ... . .
deheiedag gezellige stemmingsmuziek

met medewerking van

LES MIRAGES
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NORMAAL
Zaterdag 12 en
zondag 13 juli vanaf 20.00 uur m.m.v. de suksesvolle 5-mans formatie

SUPERFLY
Onze discotheek i's tijdens de kermisdagen geopend woensdagavond, vrijdagavond,
zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond.

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot
--bij:

CAFÉ/BAR/DISCOTHEEK

DEZWAAN
gelegen nabij het lunapark Spalstraat 3
Hengelo (GId.)

H. Waenink en medewerkers

EN DANVI t

Feesttent Flophouse Toldijk
tent open 19.30 uur

Voorverkoopadressen: café Sesink, Baak; tapperij de Zwaan, Hengelo (GId.);
platenshop Sutterland, Doetinchem



Trettige
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
reisverzekering.
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.

Schoolvakantie .

Iaat tijdig uw
schooltassen
repareren

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14- Vorden -Telefoon 05752-2386

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

Tel. 05750-13813

bruca
aluminium

droogmolen

•compleet met grondanker
•draait vederlicht in de top
• leverbaar mat 40, 50 of 60

meter drooglijn
•5 JAAR GARANTIE

40 meter M29,- f 99,
50 meter f 139,- M09,
50 meter luxe model
M55,- M37,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

HET SUPERCENTRUM VOOR
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Vorden

JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.)

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

zomerprogramma
1980

Door toename van de werkzaamheden vragen wij met spoed:

a. een ervaren gereedschap-
maker

b. een medewerker voor de
stamperij

Wanneer u interesse hebt, verzoeken wij u telefonisch of
schriftelijk kontakt met ons op te willen nemen (maandag
tot en met vrijdag van 8.00— 16.30 uur).

GOMA METAALWARENFABRIEK
Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2710

B.V.

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

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

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen f2,50
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, telefoon
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256. Bij
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30 uur. Kosten
f 1,— per persoon. Te beginnen maandag 23 juni, laatste
wandeling 11 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen". Om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 26
juni, laatste tocht 7 augustus. Kosten deelname f2,— per
persoon.

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

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

3 juli - 24 juli - 7 augustus - 21 augustus.

DINSDAGS JULI:
De welbekende Staringavond met een korte wandeling naar
het kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de ei-
genaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de
Wildenborch. Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van
de Wildenborch/Vorden en omgeving. Deze avond wordt
o.a. verzorgd door ds. Krajenbrink uit Vorden. Dia's door
J. Dolphijn. Kosten f3,— inklusief koffie met koek in de
pauze.

WOENSDAGS JULI:
Optreden van het Huisvrouwenorkest uit Vorden in zaal ,,de
Herberg", Dorpsstraat 10a. Aanvang 20.00 uur. Entree
f 2,50 tot 16 jaar f 1,50.

DONDERDAG 10 JULI:
Optreden folkloristische dansgroep De Knupduukskes met
medewerking van de boerenkapel De Achtkastelendarpers.
Entree f 2,50. Aanvang 20.00 uur bij kasteel Vorden. Bij
slecht weer in de boerderij.

000000000(2(3(300(3(30(30(3000^


	CVO27-03-07-1980 deel 1
	CVO27-03-07-1980 deel 2
	CVO27-03-07-1980 deel 3

