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NA DRIE DAGEN FESTIVITEITEN

Vorden moe maar tevreden
Vorden stond de afgelopen dagen in het teken van de broderie en kermis. Een en ander ge-
paard gaande met velerlei andere aktiviteiten. Het weer werkte gelukkig mee zodat de vele
vakantiegangers het gehele gebeuren als een welkome afwisseling op de natte vakantiebe-
slommeringen van de afgelopen week ervaarden.

Voor het zogenaamde handmelken bestond veel belangstelling tijdens de braderie.

Zaterdag vond er een rommelmarkt
en kinderbraderie plaats waarvoor
een goede belangstelling bestond. Za-
terdagavond konden leden van de
plaatselijke VW ter gelegenheid van
het 80-jarig bestaan meedoen aan een
fietstocht langs pittoreske weggetjes
in de verschillende buurtschappen.

Bij de Herberg werden zaterdagavond

rodeokampioenschappen op een me-
chanische stier georganiseerd, waar-
voor de belangstelling enorm was.
Bij de heren werd Henk Wissink win-
naar met Jos Lenselink op de tweede
plaats. Bij de dames werd Jolien Gos-
selink kampioen. Het ligt in de bedoe-
ling dat deze rodeo kampioenschap-
pen een jaarlijks terugkerkend evene-
ment zullen worden.

De plaatselijke middenstand voorzo-
ver die rpet een stand bij de b n > < !

betrokken was, deed goeie zaken, ter-
wijl de horecabedrijven eveneens ver-
heugd^fcren over de grote belangstel-
ling di^Fun zaken ten deel viel.

AVRO's TOPPOP bij de Herberg trok
eveneens veel publiek.

Record-aantal bezoekers
"De Wiersse"
Afgelopen zondag en maandag is het
rondom "De Wiersse" een drukte van
belang geweest. Op zondag j.l. kwa-
men liefst 6.500 bezoekers de tuinen
bezichtigen. De belangstelling ging
vooral uit naar de rozen. Dit maal kon
ook de moestuin, waar verschillende
nieuwe bosplanten en bloemen wor-
den gekweekt - worden bezichtigd.

Maandag trokken de tuinen 3.500 be-
zoekers. Zondagmiddag tussen half
twee en half vier was de toeloop zo
groot, dat ondanks uitbreiding van de
parkeerruimte er op de Ruurloseweg
een fille onstond, tussen de hoofdin-
gang De Wiersse en Staatsbosbeheer.
De tuinen zijn dit jaar nog eenmaal
open en wel op zondag 21 oktober.
Groepsbezoek blijft echter nog wel
mogelijk, zulks echter na afspraak.

Oorkonde
Om toch de deelnemers van de Acht-
kastelen-fietstocht een aandenken te
geven, heeft de VW een oorkonde la-
ten drukken. Na afloop van de tochten
worden deze uitgereikt aan de deelne-
mers.

Na wij hebben vernomen valt dit zeer
in de smaak, men vind het zeer leuk
en origineel en fijn als aandenken aan
Vorden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag-t /m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 u u r e n vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.l7.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uu r voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

1. Informatie over subsidieregeling
goedkope vrye sectorbouw
De provincie Gelderland heeft een
subsidieregeling om de bouw van
goedkope huur- en koopwoningen in
de vrije sector te stimuleren. De subsi-
die bestaat uit een eenmalige bijdrage
van f6.500,- per woning, die aan de ei-
genaar (bewoner of verhuurder)
wordt betaald. Er is f l miljoen voor
subsidies beschikbaar. De periode
voor aanvraag loopt van l augustus tot
l november 1984. De regeling kent
een aantal voorwaarden. De stich-
tingskosten van de huurwoningen
mogen maximaal f 105.000,- bedra-
gen; voor de koopwoningen is de
grens op f 120.000,- gesteld.
De eigenaar die de woning zelf gaat
bewonen mag een maximaal belast-
baar inkomen van f 45.000 per jaar
hebben. Voor de subsidiëring van
huurwoningen is geen inkomens-
grens gesteld. Ook geldt de voorwaar-
de dat de bouwvergunning wel is aan-
gevraagd maar dat met de bouw nog
niet is begonnen.
De subsidie-aanvraag moet bij de ge-
meente waar wordt gebouwd worden
ingediend. Het benodigde formulier is
daar vanaf 19 juli 1984 verkrijgbaar.
Het is raadzaam om bij de concrete
aanvraag de subsidieregeling te raad-

plegen omdat daar alle voorwaarden
en prioriteiten in worden opgesomd.
Die prioriteiten worden gehanteerd
als het aantal aanvragen de beschikba-
re f.1 miljoen te boven gaat. Het aan-
vraagformulieren de subsidieregeling
zijn verkrijgbaar bij de gemeente.

De subsidieregeling treedt in werking
zodra het Rijk er goedkeuring aan
heeft gehecht. Dit "groene licht "
wordt op korte termijn venvacht.
Er kan nadere informatie worden in-
gewonnen bij de provincie Gelder-
land, Dienst Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting, telefoon 080-
262282 (dhr. Overkleeft) of 262435
(dhr. De Gier).

2. Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen

met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 18 juli 1984 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. De heer D.J. Brummelman, Del-

densebroekweg 6 alhier, voor de
vervangende bouw van drie nert-
senhallen aldaar.

3. Militaire oefeningen
Van 31 juli tot en met 3 augustus zul-
len er in deze gemeente militaire oefe-
ningen gehouden worden. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van losse
munitie, particulieren hebben toe-
stemming verleend tot het betreden
van hun terreinen.

4. Tijdelijke verkeersmaatregelen.
In verband met het te houden acht-
kastelenweekend van 27 tot en met 29
juli 1984 aanstaande hebben burge-
meester en wethouders besloten om
de Eikenlaan vanaf café Schoenaker
tot aan de Banekamp af te sluiten voor
alle verkeer behalve voetgangers en
aanwonenden op de bovengenoemde
dagen.

Ingezonden mededeling
buiten verantwoording van de
redaktie.

Een afzetting
Tijdens de braderie vorige week werd
het verkeer buiten Vorden omgelegd.
De maatregelen genomen voor deze
omlegging dwongen respect af.
Het oranje voorwaarschuwingsbord
was niet aangestraald, de rood/wit ge-
blokte hekken waren niet verlicht en
de borden model 11 en 14 van het
R. V. V. voldeden niet aan het gestelde
in de plaatsingsbeschikking voor wat
betreft de retroflectie.
Bovengenoemde modellen behoeven
niet reflecterend te zijn als ze door de
openbare verlichting voldoende wor-
den verlicht. Op de regenachtige vrij-
dagavond was van voldoende verlich-
ting hierdoor geen sprake. Ook de ob-
stakelverlichting viel in het niet door
de geelachtige kleur van de openbare
verlichting.
Bij navraag bij de betrokken wegbe-
heerder (rijkswaterstaat) bleek dat
zo'n summiere afzetting was goedge-
keurd daar tijdens de omlegging het
verkeer door de politie met de hand
zou worden geregeld.
Vrijdagavond werden aan de Zut-
phense kant van het dorp beide afzet-
hekken stuk gereden. Gelukkig zon-
der persoonlijk letsel.
Laten we hopen dat volgend jaar die
verkeersmaatregelen worden geno-
men die nodig zijn voor een veilige en
vlotte omlegging.
Tot slot: In contact van vorige week
stond vermeld dat de gemeente in ver-
band met de braderie^iverse ver-
keersmaatregelen narrJBl ook de af-
sluiting van de Zutprrcnseweg en
Dorpsstraat.

Kan de gemeente maatregelen ne-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

men op wegen die niet in beheer zijn
bij die gemeenten?

J.H. Beerling,
Zutphenseweg 84
Vorden.

D'n Oost'n rit
Jong Gelre
Zondag 5 augustus organiseren de
drie plattelands jongeren organisaties
in Gelderland en Overijssel voor de
negende maal "D'n Oost'n rit".
Deze rit is een toertocht voor het hele
gezin die met de auto, motor of fiets
verreden kan worden. De afstand be-
draagt ongeveer honderd kilometer.
Jong Gelre Vorden is opgenomen in
de route die via Lochem, Ruurlo, Ei-
bergen, Diepenheim, Laren, Bath-
men en weer terug naar Vorden zal lo-
pen.
Bij elke controle post zal men een op-
dracht moeten uitvoeren waarbij pun-
ten te verdienen zijn. De spel op-
drachten zijn o.a. geluiden raden, mel-
ken, vogelraden, kuikens tellenjeu de
boule.
Bij elke start plaats zijn prijzen te win-
nen en iedere deelnemer ontvangt
een herinnerings vaantje. De routes
kan men met behulp van een route
beschrijving rijden.
De start in Vorden is bij café Schoena-
ker, Ruurloseweg 64, Kranenburg,
tussen 9.00 uur en 14.00 uur.

Gezellige fietstocht 80-jarige V.V.V.
Zaterdagavond werd voor genodigden een fietstocht gehouden in het
kader van het 80-jarig bestaan van de V.V.V. De heer Wentink had
een leuke route uitgezet, ditkeer eens niet langs de kastelen. Velen
hebben,, genoten van deze gezellige fietstocht, onderweg werd een
stop gehouden om de dorst te lessen, dit gebeurde op een originele
wijze aan de kant van de weg.
AFSLUITING MET FEESTAVOND
De voorzitter, de heer G.W. Eijer-
kamp, gaf allereerst een kort overzicht
van het 80-jarig bestaan van de
V.V.V., hij betrok hierin speciaal oud
burgemeester Van Arkel die enorm
veel heeft betekent, door het weke-
lijks begeleiden van de Acht-kastelen-
tocht.
Ook werd dank gebracht aan allen die
op zo'n fantastische wijze hebben me-
degewerkt aan het slagen van de feest-
week.
De heer Van Arkel dankte voor de tot
hem gerichte woorden.

HUMORIST FINKERS
ALLEEN VOOR LIEFHEBBERS
Hierna werd het woord gegeven aan
de Twentse humorist Herman Fin-
kers. De typische droge humor waar-
mee de komiek vooral bij de meer
jeugdigen zoveel succes heeft, kon
niet iedereen zijn waardering wegdra-
gen. Veel grappen kwamen bij de tal-
rijke toeschouwers niet aan.
Zo gingen de doldwaze gebeurtenis-
sen rond chirurg Jansen ("Ik moet

toch wat te knoeien hebben") en zijn
vrouw Ans Velthuis aan vele Vordena-
ren voorbij. Ook de grappen over
het afgehakte handje en de pratende
schoenen lokten bij weinigen een bul-
derende lach uit, terwijl Herman Fin-
kers dit toch op smaakvolle wijze wist
te brengen.
De jonge Tukker bewees met zijn
spitsgevonden absurditeiten en komi-
sche situaties dat hij de konkurrentie
met de erkende conferenciers ruim-
schoots aankan. De enkele liefheb-
bers van de stijl van Herman Finkers,
zaterdagavond, hebben zich evenwel
kostelijk geamuseerd, doch de meer-
derheid in de zaal viel het niet in de
smaak.

Om zo'n artiest voor genodigden te la-
ten optreden is niet zo geslaagd te
noemen, velen ergerden zich aan zijn
dubbelzinnige woorden. Het applaus
in de zaal was dan ook zeer matig.
Gelukkig konden de twee muziekan-
ten de stemming er nog in brengen en
werd het toch nog gezellig in het Pan-
tofieltje.

Vakantiegangers
genieten van
zomertocht
De zomertocht die de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" zondagmiddag
organiseerde heeft in totaal 'n 240 fiet-
sers getrokken. Bij café Wolbrink in
Hengelo gingen 90 personen van
start. In Vorden bij café het Zwaantje
150.
Opmerkelijk hierbij was dat er in to-
taal zo'n 100 vakantiegangers meede-
den. De organisatoren zijn dan ook
vast voornemens deze tocht volgend
jaar te herhalen.
Er werd gefietst in de omgeving van
Vierakker, Bekveld, Varssel, Veld-
hoek en de Wildenborch.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 29 juli 10.00 uur en 19.00 uur
ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 + 29 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 + 29 juli dhr. P. Scheepmaker,
Ruurlo. Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 28 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 05752-1566.

TAFELTJE DEKJE
Maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juli: mevr. Brandenbarg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het

«wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

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 geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



HOGE KWAU
EN LAGE PRIJZEN?

DAT KAN!

CASTOR ASIR nu voor:
"~ Een schitterende nylon tapijtkwaliteit Deze verfijnde berber is een optimaal duur-

met een rulle struktuur en voorzien
van een legklare foamrug. 4OO ent
breed en uitstekend geschikt voor
de slaapkamer.

—zaam tapijt voor uw slaapkamer. In 6 fraaie
tinten waaronder blauw, grijs, pistache en
'beige. 4OO cm breed, met legklare foamrug.

nu voor:
nu voor:MARITIEM

Fantastische klasse-berber uit wol, versterkt
met synthetische garens en dus oersterk.
4OO ent breed, met legklare foamrug en prima
voor de woonkamer, slaapkamer en trappen!

TIGER nu voor:

Wij kunnen u deze vijf hoog-
waardige kwaliteiten voor —
messcherpe prijzen aanbie-
den, omdat wij samen met _
150 collega's massaal inko-
pen. Uw gespecialiseerde ~
woninginrichter presenteert ~
u bovendien de grote kollek-
ties van Desso, Parade,

Een formidabele berber waarvan u jarenlang
veel plezier zult hebben in de woonkamer,
slaapkamer of op de trappen. Ook op 5OO ent
breedte leverbaar. 4OO cm breed

KRETA nu voor
1OO% zuiver scheerwollen berber op 4OO cm
breedte, geschikt voor woon- en slaapkamer.
Een excellent tapijttype die door zijn hoge
kwaliteit het I.W.S.-label heeft verkregen.

Bergoss, Bonaparte, Louis de
Poortere, etc.
Deze opruiming geeft u de
kans om voor ieder vertrek
waarvoor u vloerbedekking
zoekt, extra voordelig uit te -
zijn. Profiteer ervan!

HELMINK MEUBELEN
Zutphenseweg 14 - Vorden.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Jeugdsoos 't Stampertje
Donderdagmiddag 26 juli

OOK GEOPEND van 2 tot half 6

Entree: gratis.

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van

zwem- en Polo-
vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald.

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

Te koop: 2 kinder-auto-zitjes
en een camping bedje.

l Tel. 05752-2663.

Dit jaar vindt de tocht plaats op maandag
20 augustus. Wij gaan nu met de bus.
Vertrek 's morgens om 8.30 uur vanaf
Kerkplein, terug plm. 20 uur.

Route:
Vorden, Holterberg, Ootmarsum, de Lut-
te, koffie pauze. Via aantrekkelijke route
naar Overdinkel voor koffietafel. Na het
Twentse landschap komen wij in de Ach-
terhoek. Thee pauze in Erve Kots Lievel-
de.
Hierna naar Hotel Moors in Zeddam voor
borrel + diner.

Kosten p.p. i nel. 2x koffie,
koffietafel + kroket, diner, bus 45f-

Opgave voor 28 juli bij:
Hassink, tel. 1332;
Helmink, tel. 1514;
Kluvers, tel. 1318.

Namens het Comité
G. Remmers, G.W. Eijerkamp

Halve prijzen
Alle kindersandelen, diverse heren-,
damesschoenen en sandalen van o.a.
Avang - van Lior - Napolina - Jator -
Salamander - Wolky enz.

Nu allemaal

halve prijzen
Bij uw vakmanschoenwinkelier.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

ÜU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Vehuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Jong Gelre Vorden Jong Gelre

Organiseert de

avondfietsvierdaagse
van dinsdag 7 augustus t/m vrijdag 10 augustus

Afstanden 20 en 35 kilometer

Inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur
(bij) vanaf Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24

Vorden

Beker beschikbaar gesteld voor de grootste groep
deelnemers. Om voor een herinnering in

aanmerking te komen moet men 3 avonden
meefietsen.

Inschrijfgeld f 6,- p.p. en f 5,- voor leden en
kinderen tot 14 jaar.

Jong Gelre Vorden Jong Gelre

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

DOLLE
OPRUIMINGS-
DAGE N
t/m zaterdag a.s. alle konfectie in de etalage voor

HELFT
van de opruimingsprijs.

RUURLO

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1983 CX 2400 Autom. break
1983 Visa Special
1983 ex 14 met Ipg
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1983 2CV6 Special
1982 CX Athena LPG
1982 2CV6 Special

Altijd alle ..
Nieuwe Citroen

modellen in

1982 CX 2500 diesel break
1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982 GS A Pallas
1982 GSA Special Break
1981 Mitsubishi 1200 GL
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa S u per E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special

1981 Renault 5 G TL
1981 Renault 18 TS LPG
1980 GSA Club Break
1980 GSA Club
1980 GSA club matic
1980 BMW 320 automaat
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Honda Accord
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1977 V W Golf diesel

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon en
broertje

ROB

bij de doop krijgt hij de namen

Robert Marinus

Gerard en Ans
Holtslag-Jansen
Hans

19 juli 1984
Burg. Galleestraat 48
7251 EC Vorden.

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en zusje

SANDRA

Wim, Wilma en Irma
Leijenaar

De Steege 17,
7251 CK Vorden.

Op 18 juli 1984 werd onze zoon

Johannes Gerardus

geboren.

Roepnaam

GERBEN

Gerrit Korenblik
Mariëlle Korenblik-

Mentink

7231 RC Warnsveld
juli 1984
Dennendijk 6.

Te koop: prei en andijvie
planten.
K. Hoetink, 't Hoge 13,
Vorden.

Wegens vakantie:

geen praktijk
NJ. EDENS, tandarts,
van 30 juli t/m 17 aug.

Voor spoedgevallen: personen
A t/m H tandarts Houtman, tel.
2253.
Personen l t/m Z tandartsen
Haccou/Vaneker, tel. 1908 en
3372.

Jeugdsoos 't Stampertje

Donderdagmiddag 26 juli
OOKGEOPENDvan2tothalf6

Entree: gratis.

Welke tuinier(ster) helpt
mij?
Mevr. de Waard,
Tel. 2049.

Gewijzigde openingstijden
Schoenmakerij
A.L. VISSER

Dinsdag t/m vrijdag:
8.00tot 12.45 uuren
13.15 tot 17.30 uur.

Vrijdagavond:
7.00-9.00 uur.

Zaterdag:
8.00 tot 12.0p uur.

Te koop: gr. y. beren, hoge in-
dex.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden. Tel. 05753-1526.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

L9GA
UITVERKOOP

VIDEOFILMS

VOOR EEN GEELTJE

L«GA
Raadhuisstraat.
Tel. 05752-3100

Jeugdsoos 't Stampertje

Donderdagmiddag 26 juli
OOK GEOPEND van 2 tot half 6

Entree: gratis.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEIV - KRANENBURG

Heden is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en
mijn zwager, onze zorgzame vader en opa

MARIUS JOHANNES KRONEMAN
echtgenoot van J.C. Jörissen

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: J.C. Kroneman-Jörissen
RA. Jansen-Jörissen

Hoevelaken: AAlbert en Janny

Warnsveld: Marnix en Martijn

Wouter en Christien
Ratna en Woutje

7251 EA Vorden, 24 juli 1984
Burg. Galleestraat 7

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 28 juli
om 10.00 uur in het rouwcentrum van de Monuta Stich-
ting, Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar voor de rouw-
dienst van 9.45 tot 10.00 uur.

De begrafenis zal om 11.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden plaatsvinden.

Condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlij-
den van ons trouw lid

MJ. KRONEMAN

Meer dan veertig jaar is hij lid geweest, waarvan gerui-
me tijd bestuurslid.
Zijn klein-dierensport was zijn grote hobby en velen
hebben van zijn kennis gebruik mogen maken.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte in dit verlies.

Bestuur P.K.V.
Pluimvee en Konijnen Vereniging
Vorden

Met droefheid, maar dankbaar voor alle liefde en zorg,
die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis
dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan, onze
lieve man, vader, groot- en overgrootvader

ALBERTUS JOHANNES
AALDERINK

echtgenoot van Hendrika Gard/na Kettelarij

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: H.G. Aalderink-Kettelarij
Hengelo (Gld.): W. Aalderink-Zieverinck

Vorden: WJ. Aalderink
G.J. Aalderink-Eggink
Kleinkinderen en
achterkleinkind

19 juli 1984
Joostinkweg 2
7251 HK Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden overleed onze beste zwager en oom

ALBERTUS JOHANNES
AALDERINK

echtgenoot van H. G. Kettelarij

G.M. Aalderink-Regelink
H.E. Aalderink
CA. Aalderink-Weustenenk
G.J. Bijenhof-Aalderink
G. Bijenhof

Vorden. 19 juli 1984.

H.H.P. Vaneker, huisarts

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Vooral uwelectrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

l.v.m. vakantie is er

géén praktijk
van 30 juli t/m 1 7 augustus.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met één van de letters A t/m K
wordt waargenomen door dr. G. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel. 1255.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met één van de letters L t/m Z
wordt waargenomen door dr. W. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Wij zijn iedereen bijzonder dankbaar voor alle
goede wensen tijdens en na mijn verblijf in het zie-
kenhuis.
Tot mijn volledig herstel zal de praktijk nog enige
tijd worden waargenomen door mevr. dr. A. Veen-
de Vries Reilingh.

FAM. VANEKER.

Jeugdsoos 't Stampertje

kinder-disco
woensdag 1 augustus van 2 tot 5 uur.

Leeftijd t/m 14 jaar.

Entree gratis.
DJ: TON.

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 27
juli 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur*
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. W.M. Wassink, Almenseweg 56, 7251 HS Vor-
den om een vergunn i ng i ngevolge de H i nderwet voor
het oprichten of in werking hebben van een veehou-
derij op het perceel plaatselijk bekend Almenseweg
56 te Vorden, datum verzoek 5 juli 1984, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 342;

2. dhr. J.H. Brummelman, Deldensebroekweg 6, 7251
PL Vorden om een vergunning ingevolge de Hinder-
wet voor het oprichten van een agrarisch bedrijf, be-
staande uit melkkoeien, mestvarkens en nertsen op
het perceel plaatselijk bekend Deldensebroekweg 6
te Vorden, datum verzoek 29 juni 1984, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 204.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zei bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met in het ge-
bied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke standaardvoorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hindervoor die
omgeving.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELINGE BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór21 augustus1984. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

* NB. In verband met vakantie is het Dorpscentrum tot 6
augustus a.s. gesloten. Stukken voor de Hinderwet kun-
nen desnoods na telefonische afspraak worden ingezien
ter gemeentesecretarie, enwel voor genoemde datum.

Datum: 26 juli 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J.LA. Doornbos, loco. J.F. Geerken, loco.

GEMI 1N1 ! VORDEN
HINDERWE

met
Televisie

reparaties
-- - direc»

i : naar

uw vakman
~ van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELFVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 13813

Te koop: jonge bouviers
pups.
G. v. Veenhuizen,
Vordenseweg 4, Ruurlo.
Tel. 05735-1303.

Te koop: koolplanten, rood,
wit, bloemkool en boeren
koolplanten, sla, selderie,
peterselie, andijvie en bies
lookpollen.
Jonge konijnen kleurdwer-
gjes, siameesjes, pooltjes,
vlaamse reuzen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

GROEIBUNGALOW
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Rolgordijnen
90 cm Breed f 25,-

120 cm B reed f 55,-
1 50 cm Breed f 65,-
180 cm Breed f 75,-

Fa. J. Kerkwijk
Dorpsstraat 20, Ruurlo

Telefoon 1384

.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Voor al uw hout en plaat
materialen.
Het juiste adres voor tim-
merwerk op maat, ramen,
deuren, kasten enz.

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

S DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GEU)

GELDIG VAN 26-07 t/m 28-07

Gepaneerde Schnitzel
100 gram

Voor de boterham: eigen gemaakte

Boterhamworst
100 gram

1,55

0,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wij gaan met vakantie van 28 juli t/m
13 augustus.

Onze zaak is die tijd

GESLOTEN
Dinsdag 14 augustus wordt weer dat
heerlijke brood en banket gebakken en
staan we weer voor u klaar.

WARME BAKKER

OPLAAT
Telefoon 1373.

Op onze ontwikkel- en reclamestudio
hebben wij plaats voor een

Teken-assistent(e)
De werkzaamheden bestaan voorna-
melijk uit grafische vormgeving.

Onze Nedac-studio werkt voorname-
lijk voor onze verschillende werkmaat-
schappijen. Een allround instelling
wordt op prijs gesteld. Opleiding via
kunstacademie etc. vereist.

Leeftijd 20-25 jaar.

Sollicitaties richten aan:

NEDAC STUDIO
Postbus 12, 7250 AA VORDEN.

Oud Kampen
Nu verkrijgbaar bij:

SIGAREN MAGAZIJN

BRAAM
Burg. Galleestraat lOa, Vorden. Tel. 3260.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Jeugdsoos 't Stampertje

Donderdagmiddag 26 juli
OOK GEOPEND van 2 tot half 6

Entree: gratis.

H eren-
werkschoenen

hebben we v.a. 49,95
Ook voorradig met stalen neus

en binnenzool.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind ie niet

S5« Wes£ \ti£g»
f20

Ook al wil 't nog steeds maar af en toe zomeren. Ik blijf het zonnetje in de prijzen houden,
Bekijk 't altijd van de optimistische kant, zei mijn moeder altijd, na regen
komt zonneschijn. Hoe dan ook, 't is nog steeds vakantie. Dus heb ik

deze week als Super-trekkers een paar aanbiedingen die er zijn mogen.
Snoep voor de kinderen, koffie voor de gezelligheid, hapklare brokken

voor de kat en een fles allesreiniger onh de boel weer netjes aan kant te
hebben. Trouwens, als u de aanbiedingen hieronder even bekijkt, ziet u
nog een paar suggesties waarmee u 's lekker kunt uitpakken. Ik bedoel

maar, met een beetje goede wil is overal wat van te maken.

Diamant
frituurvet
pak 500 gram 2,65
Blok ontbijtkoek 1 QC
Peynenburg, per stuk 310 gram » jr^Jftfc»

1,59Tolet w.c.-bloc
floral, per stuk ca. 60 gram

Heinz tomaten
ketchup
fles 850 gram

Aktie aanbod doseerpomp

Met de handige Heinz doseerpomp past

u precies de juiste hoeveelheid van uw
favoriete ketchup af. Bestel de speciale

doseerpomp door f 3,50 over te maken
op girorekening 812960 t .n .v . Heinz Eist
onder vermelding van doseerpomp. U
ontvangt de pomp dan binnen 3 weken

per post bij u thuis. Zie de halshanger

Roomboterbiesjes 1 UK
Gulden Krakeling, pakje 200 gram l y*«P W

Honig bakmeel of
cakemeel | flÜ
pak 500 gram l fU«J

Volkoren of
harde broodjes $ '

i '.ier, pak a 4 stuks 'f'

Zo af en toe iets extra's hoeft u geen hoofdbrekens te kosten.
Kijk 's hoe makkelijk dat kan, en hoe voordelig. Met mijn

diepvries-aanbiedingen kunt u iedereen verwennen op ieder uur
van de dag. Van kleine tractaties tussendoor tot welkome

aanvullingen bij het avondeten.

Friesche
Koe
choco
ijslollies

Ola Classic
schepklaar
••
IJS
aardbeien/vanille of
vanille, literbak

mullipak a 10 stuks 3,98

Hfty-fifty
ijslollies
multipack è 10 stuks

Mora
Smulrol
pak 4 stuks

Pizza
Crossa
Venetiana
per stuk 300 gram

• Ook deze week weer
volop vers inrde aanbieding.

Donderdag 26. vrijdag 27 en zaterdag '4

KIIO 9981 KILO
VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 1 augustus

Gehakt
h.o.h.

Donderdag 26, vri|dag 27 en zaterdag 28 |i Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juli

Kotelet DSuisse l 69 Bospeen
100 gram l fltFfj|

Donderdag 26. vrijdag 27 en zaterdag 28 juli

Champignons

6,95 B* 7,49 t. Rode bessen
500 gram 1,98

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

BOERENBRUIN
GESNEDEN
CA. 800 GRAM

ZWAN
WESTMALSE
MEIWORST

Maandag 30 en dinsdag 31 juli

Punt- Belegen
broodjes t oq kaas RAI;
zak a 6 stuks j:-p.. JTf̂ JMi 500 gram .^Jfj^Tf^Jj:

Snijworst
speciaal, Zwan. 100 gram

Katenspek
Boekos, 100 gram

Coburger rauwe ham
100 gram

Kipvlees
Zonnenberg, met tuinkruiden, 100 gram

Hele kip
kilo

1,09 Slavinken

6,45

Alleen bij Leo Stein:

William Lawson fles 18,95
Bovengenoemde aanbiedingen jijn geldig van 25 juli t/m 31 juli 1984, tenzij andere vermeld. Prijswijzigingen en'ol uitverkocht voorbehouden

14,95 Citroen brandewijn 11,95
Dit is het vignet van onze dub 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Warnsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308
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Ontvangst voor Amerikanen Internationaal motorsportweekend
"De Graafschaprijders"
Over een paar dagen vindt in Vorden voor het zeventiende achtereenvolgende jaar het "Achtkastelen-
weekend" plaats. Een motorsporthappening die tot de grootste op dit gebied in Nederland wordt gere-
kend. Vorig jaar trok dit festijn in totaal 650 deelnemers te weten 400 inschrijvingen plus bovendien zo'n
250 passagiers. De helft van deze motorsportenthousiasten /ijn afkomstig uit het buitenland.
Onder hen rijders uit vrijwel alle
Westeuropese landen.

Een onderdeel van dit evenement de
"sterrit" houdt in feite in de rit van de
plaats van herkomst naar Vorden.
Voor de verst komende club, rijder, de
grootste club, de verst wonenende
deelnemer(ster), de oudste motor, de
oudste motorrijdster, voor al dit soort
dingen stelt het bestuur van "De
Graafschaprijders" in samenwerking
met de plaatse l ij ke.VW een aantal
prachtige prijzen beschikbaar.

Het motorsportweekend vindt plaats
in en om café-restaurant Schoenaker
aan de Ruurloseweg. Hier is een cam-
ping gecreëerd, waarbij de deelne-

mers tevens een warme hap kunnen
gebruiken.
Zaterdagmiddag vindt er een toer-
tocht plaats met het echtpaar Horsting
als gids. Een lange sliert van motoren
zullen zich dan door de omgeving van
Vorden begeven. Tussen 15.30 uur en
15.45 uur komt de stoet door het cen-
trum van het dorp.

Zaterdagavond is er het grote verbroe-
deringsfeest, waarbij Heinrich, Bill,
Sjefke, Jean-Paul, ClifT, Sören of hoe
al die gasten ook moge heten onge-
twijfeld het glas stevig zullen heffen.
Altijd een feest dat klinkt als een klok.
Zij die dan nog wat energie over heb-
ben kunnen zich de andere morgen
om 9.30 uur klaar maken voor een

ochtendwandeling onder leiding van
Jan v.d. Peyl. 's Middags om 14.00 uur
wordt het sportweekend afgesloten
met een orienteringsrit welke is uitge-
zet door de heren J. Luyten en A.C.
Weevers. Jan Slagman, sekretaris van
"De Graafschaprijders" en daardoor
nauw bij de organisatie betrokken ver-
wacht niet zoveel deelnemers als
voorgaande jaren, omdat dit jaar in
het zelfde weekend de FIM ralley in
Zweden wordt gehouden.
Een soort gelijk motortreffen maar
dan georganiseerd door de landelijke
bond. Omdat "De Graafschaprijders"
altijd traditiegetrouw haar happening
in het laatste weekend van jul i organi-
seren, vond men het niet juist vanwe-
ge de FIM ralley de datum te wijzigen.

Operation Friendship heeft gisteren haar gasten opgehaald van Schiphol voor een verbhjf van drie weken
in Nederland. Donderdagmorgen ontving de heer J.F. Geerken, loco-burgemeester van Vorden, de groep
jongelui op het gemeentehuis Huize Vorden.
Hij heette de groep van harte welkom
in de kamer van burgemeester M.
Vunderink (die op vakantie was).
Voorafgaande sprak de heer J. Rigte-
rink, voorzitter van Operation
Friendship Nederland, een paarwoor-
den om uit te leggen wie de heer Geer-
ken is en wat zijn funktie binnen de
gemeente is.
De heer J.F. Geerken sprak de hoop
uit dat het verblijf in Vorden prettig
zal verlopen en dat de Amerikanen
veel van Nederland te zien zullen krij-
gen.

Namens de groep Amerikanen over-
handigde Catherine Anne Curry (die
deze dag haar verjaardag vierde) een
sleutel van de stad Indianapolis in In-
diana, waar mee ze wilde zeggen dat
de heer Geerken van harte welkom is
in Indianapolis.

Voor deze speciale gelegenheid werd
er een rondleiding gegeven in het
kasteel, door de heer H.D.J.G. van
Woudenberg, werkzaam op het ge-
meentehuis. Deze rondleiding vorm-
de het sluitstuk van de ontvangst, ook

vanwege de entourage waarin dit ge-
beurde.

Het oude kasteel vonden ze interes-
sant om te bekijken en vele foto's wer-
den gemaakt.

De komende drie weken zullen wor-
den gevuld met verschillende aktivi-
teiten, waaronder een bezoek aan
Amsterdam en de Polder. Het komen-
de weekend zal er een aantal dagen
gekampeerd worden op het terrein
van cBnni l ie Graaskamp.

Contact
graag

gelezen

Kranenburg"s Belang
Zaterdag 4 augustus organiseert Kra-
nenburg's Belang in plaats van een
avondwandeling nu eens een oriënte-
ringsfietstocht. De aktie-radius is dus
veel groter. Men kan al starten des
avonds zeven uur vanaf Café Schoe-
naker. Jong en oud, inwoner en tourist
kan deelnemen.

Geen camping-
touwtrektournooi
De voor donderdagavond geplande
touwtrekwedstrijden voor camping-
ploegen gaat niet doo^Niet dat er
geen belangstelling vo^Bi, maar nu in
het vakantie-hoogseizoen rijzen er
toch bij diverse campinghouders pro-
blemen. O.m. zijn veel eigen evene-
menten gepland. De organisatie
houdt het dus nu maa^op volgend
jaar. Intussen kan de s^Phvereniging
Medler a.s. donderdag weer van haar
banen gebruik maken.

Sociaal Kultureel Werk
presenteert "De kleine holte"

In het kader van de V.V.V. festiviteiten werd zaterdagmorgen achter
de Amrobank een kinderbraderie gehouden. Er bestond een goede
belangstelling en de jeugd deed goede zaken met hun spulletjes.

Er waren echte kramen opgesteld wat
voor de jeugd een verrassing was. De
aangekondigde Play-Back-Show ging
niet door evenals de vliegerwedstrijd
in verband met te weinig deelname.

De kinderbraderie is zeker voor her-
haling vatbaar, ook het punt achter de
Amro-bank voldeed goed, geen ge-
vaar voor verkeer, wat zeer belangrijk
is.

Ons achtkastelen-darp hef de leste wekke nogal in de belangstelling es-
taone. 'n Plaetsken in de 'Touristische tips" op de tillevisie hef un neet te
onderschatten reclameweerde. Van wied en zied komp ze op de dinge,
die in zo'n programma enuumd wod, af. Dat na'öst de "Wiersse" ok heel
Vorden hiervan profiteert zal iederene duudeluk wean. Allichte komp de
luu, die eenmaol met ons mooie darp heb kennus emaakt, nog 's un maol
weerumme en dan meschien ok wel veur langer as enen dag. Waormet
wi'j wilt zeggen dat de bloomen van de Wiersse veur Vorden, as touristen
plaatse, van buutengewoon belang bunt.

Volle volk, maor dan oaver 't algemeen wat kotter uut de buurte, was t'r
ok bi'j de straotencross. De besunderheden, zoas wie of't ewonnen hef,
he'j al wel in de krante können leazen. Wat mien bewondering 't meeste
had was de meniere waorop in zo'n kotten tied alles opebouwd, en nao
de race, weer operuumd wier. 'n Knap staaltjen van organisatie en dege-
ne die daor en metewarkt heb bunt veur mien eerste ewodden!

Wie in dit veband ok enuumd dient te wodd'n bunt de luu van gemeente-
werken, die d'r veur ezörgd heb dat zaoterdag- en zondagmargen tegen
de tied dat de mensen wakker wodd'n, de pruttel weer netjes allemaole
operuumd was en 't darp d'r weer "kas" bi'j lei.

Of de vri'jdagaovund (koopaovund) wel de meest geschikte aovund is
umme 't hele centrum veur 't vekeer af te sluuten, daoroaver ko'j natuur-
luk van mening veschill'n. Waor 't volk is, is de nering zegt ze wel maor
dat geldt natuurlijk neet veur iederene en allemaole.

Jammer veur 't bestuur van de jeurugge VW en de anderen die d'r bi'j
waarn dat de kearl, die de luu nao afloop van de fietstoch zaoterdagao-
vund, nog wat mos vemaak'n, hierveur 't ene schuttingwoord nao 't an-
dere menen te motten gebruuk'n. Dat levern meer argenisse as plezier
op en 't was t'r maor un stuksken van 'n aovund vepest. En wieter maor
hoppen dat de kearl 't nooit zo wiet brech dat e nog 's op de tillevisie
kump, hoppeluk blieve wi'j veur zoiets espaord.

Jammer ok dat 't bestuur van de VW in 'n krantestuksken 't dee veur-
kommen of't tussen eur en de winkeliersverenugging vuur en vlamme
was. Juust nao un bestuurswisseling bi'j die lesten stelt ze doar een goeie
samenwerking arg op pries en heb daor ok de contacten al veur eleg.
Juust bi'j un tachtugjaorug bestaon zo'j iets meer vedraagzaamheid nao
buuten motten dragen. Gin enkele verenugging wöd groot deur 'n ande-
re verenugging un schup nao te geven. Al bu'j dan ok zowat de oldste ver-
enugging op dit gebied bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Drie achtereenvolgende dagen zal het Doetinchemse theatergebeu-
ren "De kleine holte" in Vorden voorstellingen geven. De optredens
worden gepresenteerd door het Sociaal Kultureel Werk, die hiermee
haar activiteiten in de zomerperiode uitbreidt.
"De kleine holte" maakt momenteel
met een tent een toernee door de Ach-
terhoek. Na o.a. in Winterswijk en
Ruurlo te hebben opgetreden is het
deze week de beurt aan Vorden.
Op 26, 27 en 28 juli zal de groep haar
tent opslaan bij het veldje op Het Wie-
melink.

Dan wordt het volgende programma
aangeboden: Donderdag 26juli wordt
het stuk "Koning Ubu" opgevoerd.
Dit toneelstuk handelt over een ko-
ning die door machtshonger gedreven
wordt, maar in zijn handelingen door
zijn vrouw, moeder Ubu, gedreven
wordt. De produktie is bedoeld voor
mensen vanaf 16 jaar, aanvang 20.30
uur.

Vrijdag 27 juli begint om 10.00 uur het
kindercircus "vanzelf met een work-
shop voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
De kinderen krijgen dan de eerste
kneepjes van het circusvak bijge-
bracht.
's Middags om 14.00 uur zullen die
kinderen voor iedereen een voorstel-
ling geven. Wie met de workshop mee
wil doen, moet zich donderdag al op-
geven.
Zaterdag 28 juli besluit theatergroep
"Link" 's middags het programma met
het toneelstuk "Peer". Peer is een jon-
gen die met zijn fantasie de meest
spannende avonturen beleeft. De
voorstelling is bij uitstek geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar. Aanvang 16.00
uur.

Adverteren? in Contact!
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OVERLEDEN: A.J. Aalderink, oud
83 jaar.

Geslaagd
Op 6 juli slaagden in Utrecht voor het
Danckaerts Costumière-diploma de
dames I. Olthof (Vorden), J. Drop-
pers-Brouwer (Eefde), M. van Wijn-
gaarden (Lochem) en J. Gerritsen
(Dieren).
Op 10,11 en 12 juli deden A. van Hou-
te-Dierkx en A. Bosman-Hogenkamp
(beide uit Vorden) examen voor het
diploma Coupeuse Kostuum- en
Mantelvak. Zij slaagden hier. Al deze
dames werden opgeleid door de
Danckaerts-modevakschool T. Leu-
verink-Eykelkamp te Vorden.

Record wedstrijden
Jong Gelre
Jong Gelre Vorden heeft dezer dagen
enkele record wedstrijden gehouden.
Bij het bierkrat stapelen met hinder-
nissen behaalde Frans Nijenhuis uit
Vorden de eerste plaats met 17 bier-
kratten, C. ter Maten uit Twello werd
tweede met 16 stuks en met 14 stuks
werd A. Eskes derde.
Bij het handmelken onder een "kunst-
koe" werd Theo ten Have uit Vorden
eerste met 1,12 liter in twee minuten.
Gert Nijenhuis uit Vorden werd twee-
de met 1.02 liter. Reini Groot Nue-
lend werd derde met l liter. Alle win-
naars ontvingen een herinnering aan
het gebeuren.
Bij het raden van de namen van de
kalveren werd na loting Bert Eggink
uit Vorden winnaar. Voor deze kalve-
ren, die ook meedoen aan de regiona-
le eindkeuring van de kalveropfok-
club bestond een grote belangstelling
aan de zijde van de kinderen.

Politienieuws

Bromfietser gewond
Doordat een automobilist komend
van de Rondweg geen voorrang gaf
aan een uit de richting Warnsveld na-
derende bromfiets moest een jonge-

Bevolking op
1 januari 1983

Gemeente

Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld
Hengelo

M

3682
2294
3677
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4161

V

3594
2178
3597
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T
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geboren

M

32
23
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65
45

V

33
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33
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M
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V

17
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dan overleden

M

-1
7
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V
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1
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2

Bevolking op
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M

3697
2316
3636
4366
4165

december 1983

V

3605
2194
3587
4412
3956

T

7302
4510
7223
8778
8121

man uit Kortenhoef terplaatse door
een arts worden verbonden. De brom-
fiets is uit het verkeer genomen voor
onderzoek.
Een andere bromfietsbestuurder reed
zonder helm voorbij het politiebu-
reau, nogal provocerend tesamen met
een groep andere bromfietsers.
Een proces-verbaal wegens het rijden
zonder helm volgde daarop.

Weer een andere bromfietsende jon-
geman uit Vorden moest een bon ac-
cepteren omreden zijn vihikel diverse
mankementen vertoonde. Hij dien t
na reparatie de bromfiets aan het poli-
tiebureau te tonen.

Diefstal scheerapparaat
Een plaatselijke winkelier deed aan-
gifte van diefstal van een scheerappa-
raat. Dit werd vermist nadat een drie-
tal jongelui de winkel hadden verla-
ten.

Omleidingsborden omver
De omleidingsborden op de T-krui-
sing Rondweg/Zutphenseweg moes-
ten het afgelopen vrijdag ontgelden.
Eerst werd om kwart over tien de bor-
den omvergereden. De autobestuur-
der kon worden achterhaald. Hij was
nog ter plaatse. Om kwart voor twaalf
werden de borden opnieuw omverge-
reden. Ook werden een drietal waar-
schuwingslampen vernield. De be-
stuurder van de auto die het tweede
ongeval veroorzaakte is nog niet ge-
vonden.

Ree contra auto
Op de Riethuisweg kwam afgelopen
vrijdag een ree in botsing met een per-
sonenauto. De bestuurder trachtte
nog het dier te ontwijken, maar raakte
daarbij zelf met zijn auto in de sloot.
De ree ging - vermoedelijk gewond -
aan de haal. De schade aan de auto be-
loopt naar schatting f 12.000,-. De
jachtopzieners zijn omtrent het ver-
moedelijk gewonde dier ingeseind.

Auto tegen boom
Toen een inwoonster uit ons dorp op
de Wildenborchseweg een stelletje
fietsers wilde inhalen zag zij te laat een
tegemoetkomende personenauto.
Door de schrik remde mevrouw zo he-
vig dat de auto tegen een boom tot stil-
stand kwam. Geen persoonlijk letsel,
wel veel schade aan het vervoermid-
del.

Braderie en motorcross
goed verlopen
Op een enkele uitzondering na - er
werden nog enige bonnen uitgedeeld
wegens het niet houden aan het par-
keerverbod - kan de Rijkspolitie spre-
ken van een goed verloop van het ver-
keer en de daarmede samenhangende
verkeerszaken tijdens braderie en
cross. Over het algemeen heeft het pu-
bliek zich goed aan de voorschriften
gehouden. Waarvan akte.

FOTOCOPIEN
Met de mogelijkheid van

VERGROTEN
EN

VERKLEINEN
A3-A4-A5

Haarscherpe afdrukken

DÜÜKKERIJ
WEEVERS B.V

NIEMkTAD 12, VORDEN
TELEFOON 05752-1404

Pedro Tragter en Erik van Ark
winnaars motorsportgala

De bestuursleden van de Vordense VW zy n slimme mensen. Spelende met de gedachte we moeten de va-
kantiegangers tijdens de braderie wat meer spektakel brengen, kwam men op het lumineuze idee om de
jongens van de motorclub "De Graafschapryders" eens te benaderen en die te vragen iets bij/ouders op
touw te zetten.
Welaan, de heren motonj^^rs alt i jd
"in" voor een stunt, aarzeiBen niet
lang. "We organiseren een motor-
sportspektakel op straat en je zult zien
dat wordt een knaller", zo luidde hun
reaktie. ^^
In een rekord time werde^^ een af-
gesloten circuit in het centrum van het
dorp enkele hindernissen opgewor-
pen zodat de gecombineerde cross/

tr ial met in totaal 33 coureurs van start
kon gaan.
Ruim 5000 toeschouwers omzoom-
den het parcours en genoten van het
spektaculaire gebeuren waarbij de
EHBO gelukkig buiten schot kon blij-
ven.
In de klasse senioren kwamen uitein-
delijk 12 coureurs in de finale. Pedro
Tragter werd winnaar; 2. Jan Woes-

sink van de Hamac uit Harfsen; 3.
Henny Wullink; 4. Walter Arendsen;
5. Gerrit Pardijs; 6. Rolf Oosterink.

De klasse jeugd tot en met 17 jaar re-
den twee manches. Winnaar werd
Erik van Ark met op de tweede plaats
zijn broer Adri; 3. Tjeerd Stapelbroek;
4. Michel Ritsma; 5. Frank Arendsen;
6. Rob Golstein.

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!
V V

zomerprogramma

V.V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Telf.
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het Markt-
plein om 13.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 p.p., beneden 13
jaar f 1,50. Te beginnen woensdag 27 juni laatste tocht woens-
dag 29 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fiet-
sen te huur. Fa. Kuypers, tel. 1393; Fa. Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Voetbalvereniging Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vor-
den.

Amrobank, Raadhuisstraat 1
14 juli t/m 18 augustus: Inwoners van Vorden tonen het werk van
hun handen: "Je bekijkt het maar". Geopend maandag t/m za-
terdag van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis.

WOENSDAG 25 JULI:
Touwtrekken Camping Toumooi. Aanvang 19.30 uur. Terrein
clubhuis T.T.V. Vorden, Ruurloseweg 110. Halfweg Vorden-
Ruurlo.

DONDERDAG 26 JULI:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" met
medewerking van de boerenkapel "De Achtkastelendarpers".
Entree f 2,50 tot en met 12 jaar f 1,50. Aanvang 20.00 uur bij
Kasteel Vorden. Bij slecht weer in de boerderij.

VRIJDAG 27 TOT EN MET ZONDAG 29 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelen evenement georganiseerd door de
VA.M.C. de Graafschaprijders. Plaats van handeling: in en
rondom café Schoenaker, Ruurloseweg 64.

ZONDAG 29 JULI:
Oriëntatierit voor auto, motor of bromfiets VA.M.C. de Graaf-
schaprijders. Acht Kastelen Rit; start om 13.00 uur, café Schoe-
naker, Ruurloseweg 64, Vorden. De tourklasse is speciaal be-
doeld voor beginners met een eigen erg eenvoudig reglement,
een ieder kan hieraan meedoen.

MAANDAG 30 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden.
Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00 p.p.

DINSDAG 31 JULI:
Dia-avond over het Achterhookse boerenleven. Plaats: boer-
derij Kasteel Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Verzorgd door de heer van Roekei uit Zel-
hem. Entree f 2,50 incl. koffie.

DINSDAG 31 JULI:
Bezichtiging Pinetum (landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50 p.p. Geen hon-
den, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V. kantoor. Aanvang
19.00 uur.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
Boerenbruiloft in boerderij 't Schimmel nabij Kasteel Vorden
met medewerking van dansgroep "De Knupduukskes" en de
Acht Kastelen Darpers uit Vorden. De huwelijksvoltrekking
vindt plaats om 19.00 uur in de boerderij van Kasteel Vorden.
Kosten f 3,50 tot en met 12 jaar f 2,00.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw Bomen". Aanvang 19.30
uur verzamelen Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel,
Kosten deelname f 2.00 p.p.

ZATERDAG 4 AUGUSTUS:
Het l.V.N. afd.de Oude IJsselstreek organiseert een natuurwan-
deling "Kieftskamp". Aanvang 14.00 uur. Plaats van samen-
komst: Kieftskampweg, een zandweg, zijweg van de Lieferink-
weg.

ZONDAG 5 AUGUSTUS:
Jong Gelre Vorden. D'n Oost'n Rit. Toertocht van ca. 80 km per
auto, motor of bromfiets voor de gehele familie met allerlei
spelopdrachten. Start tussen 09.00-14.00 uur bij café restau-
rant Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vorden.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer Men-
nink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Optreden van het Huisvrouwenorkest uit Vorden in zaal De Her-
berg, Dorpsstraat 10. Aanvang 20.00 uur. Entree f 2,50 tot 13
jaar f 1,50.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten f 2,50 p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij
V.V.V. kantoor. Aanvang 19.00 uur.

DINSDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 10 AUGUSTUS:
Avondfietsvierdaagse. 4 avonden fietsen door de mooie om-
geving van Vorden e.o.
Start vanaf 18.30 uur bij Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24,
Vorden.


