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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

"Kastelenrit" met historische rijtuigen
trok veel toeschouwers

kon het publiek tevens genieten van
kledij uit vroeger jaren. Onder de
historische rijtuigen fantastische exem-
plaren. Bijvoorbeeld de fraaie Landauer
uit 1900 van de heer Rougoor uit
Bredebroek, voortgetrokken door 2 frie-
zen. Een beierse sjees eveneens uit 1900
van de heer te Brake uit Rheden met 2
Gelderse paarden. De heer Cornelissen
uit Sint Anthonis in een Landaulette. De
Beierse huifwagen van de heer Warge-
rink uit Vorden; de heer Jochems uit
Apeldoorn met een fraaie Engelse Vic-
toria; Willem Bakker uit Vorden met
een jachtwagen en een Spider. "Tante
Bets" uit Breukelen in een door twee
friezen voortgetrokken sportrijtuig. Ge-
woon te veel om op te noemen.

Het publiek kon het geheel uitstekend

volgen temeer daar voor de stoet leden
van de organiserende vereniging pro-
gramma's verkochten met daarin alle
wetenswaardigheden over het soort rij-
tuig, paard en deelnemer. De stoet met
voorzitter Johan Norde en Gerrit te Velt-
huis in een open Brik uit 1906 op kop,
werd voorafgegaan door bereden politie
en gesloten door een vijftal ruiters te
paard. De route voerde de deelnemers
langs verschillende kastelen. Bij kasteel
de Wildenborch werd een "natte stop"
gehouden. De lunch werd gebruikt bij
kasteel de Wiersse, waarbij "De Knup-
duukskes" een optreden verzorgde. Aan
het slot van de 25 kilometer lange rit
kregen de deelnemers bij kasteel "Vor-
den" een herinneringsvaantje aangebo-
den.

De "Kastelenrit" die de Vordense aanspanning "In de Reep V zondag voor het
tweede achtereenvolgende jaar organiseerde, heeft heel wat toeschouwers op de
been gebracht. Zondagmorgen toen de stoet om precies kwart over tien by het
stationsecplacement vertrok [de tyd moest vanwege het passeren van de trein op de
Almenseweg exakt worden aangehouden], hadden zich al honderden toeschouwers
langs de route geschaard om toch vooral niets te missen van dit unieke schouwspel.
Een fantastisch gezicht al deze aanspanningen, waarbij het UJkt of de klok weer is
teruggedraaid en dat we even vergeten dat we in het drukke wereldje anno 1978
leven.

De organisatie van "In de Reep'n" heeft
kosten noch moeite gespaard om al deze
aanspanningen (ca. 70) naar Vorden te
halen. Het werd tevens mogelijk ge-
maakt door de steun van een 25 tal

sponsors. De crème de la crème uit de
wereld van het aangespannen paard was
aanwezig. Veel van de deelnemers pas-
ten zich uitstekend aan bij de jaartallen
van waaruit de rijtuigen stamden. Zo

Kapel in de Wildenborch "afgeladen"
tijdens Staringavond
Aan het slot van de Staringavond welke in de kapel in de Wildenborch werd
gehouden zette sekretaris G. W. Eyerkamp van het plaatselijke VVV ds. J. C.
Krajenbrink danig in het zonnetje. De heer Eyerkamp sprak waarderende woorden
voor het initiatief van de heer Krajenbrink om dit soort avonden te organiseren.

Ook ditmaal was de kapel in de
Wildenborch tot de laatste plaats bezet.
Onder leiding van Ing. Staring maakten
de aanwezigen allereerst een wandeling
door de fraaie tuinen van kasteel "De
Wildenborch". Weer terug in de Kapel
vertoonde de heer G. van Roekei uit
Zelhem prachtige dia's over het kasteel,
de Wildenborch en de Achterhoek. Ds.
Krajenbrink droeg enkele gedichten

voor, waaronder die van de bekende
dichter Staring.

Achtkastelentocht
Oud-Burg A.E. van Arkel loodste deze
week weer een flink aantal vakantie-
gangers langs de acht kastelen in het
dorp. Ditmaal waren het er 216. Nog
driemaal bestaat deze zomer de moge-
lijkheid de achtkastelentocht te fietsen.

Avondwandeling
De avondwandeling nabij kasteel Den
Bramd^ekken ook veel deelnemers. Er
staan ̂ ^ twee wandelingen op het pro-
gramma t.w. op 17 en 24 augustus.

bezichj^ig "De Belten"
Het pinetum bij landgoed "De Belten"
is nog te bezichtigen op 18 augustus, l
september en 15 september.

3e Ronde

van Wichmond

het Oranje feest van Vierakker-Wich-
mond haar jaarlijkse ^Herrond. Dit
jaar wordt deze verre^ri op woens-
dagavond 23 augustus er wordt gereden
in 2 groepen t.w. de A groep en de B
groep. Tevens wordt er tussen deze 2
wedstrijden een bakfietsen race verre-
den. De organisatie h^fe met behulp
van de plaatselijke midc^nstand en met
steun van de middenstand van Vorden
en Hengelo een fiks aantal prijzen en
premies beschikbaar zodat de renners
voor mooie prijzen kunnen rijden. De
wedstrijden beginnen -met de start van
de B groep over een afstand van 20 km.

Alweer voor de 3e maal in successie
organiseert de rijwiel Toervereniging Daarna volgt een bakfietsen race, waarr
Vierakker-Wichmond in het kader van na op hun beurt de A renners worden

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Aan de orde komt deze week:

Raadsvergadering dinsdag 22 augustus
1978.
Op dinsdag 22 augustus 1978 zal 's
avonds om half 8 in het gemeentehuis
openbare raadsvergadering worden ge-
houden.
Op de agenda komen de volgende
punten voor:
1. Vaststelling gewijzigde gemeenschap-
pelijke regeling streekarchivariaat.
2. Verzoek d.d. 19 juni 1978 van het
hoofd van de openbare lagere school om
een extra krediet beschikbaar te stellen
ten behoeve van de aanschaf van ma-
teriaal voor handvaardigheids-onder-
wijs.
3. Verzoek d.d. 19 juni 1978 van de
Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Vorden om mede-
werking te verlenen overeenkomstig ar-
tikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920
voor de aanschaf van materiaal voor het
handvaardigheids-onderwijs.
4. Wijziging vergoedingsregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke brand-
weer.
5. Beschikbaar stellen krediet voor her-
denking 100 jaar spoorlijn Zutphen-
Winterswijk.
6. Naamgeving wegen.
7. Beschikbaar stellen krediet voor de
aanschaf van zgn. uitgaansuniformen
ten behoeve van de brandweer.
8. Beroepschrift Firma Gebr. Kettelerij
tegen weigering subsidie herstel rieten
dak van zaadberg.
9. Douche-badgelegenheid in woning

Zutphenseweg 66 te Vorden.
10. Wijziging verordening op de winkel-
sluiting 1978, nr. 3.
11. Uitbreiding documentatiecentrum
o.l. school te Vorden.
12. Onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten aan het bestem-
mingsplan "Het Schapenmeer 1976".
13. Éénmalige subsidie aan de sport-
vereniging Ratti in verband met extra
investeringen aan velden.
14. Éénmalige subsidie Vereniging Vor-
densche Bad- en Zweminrichting in ver-
band met afwikkeling Ie fase renovatie
zwembad.
15. Begrotingswijzigingen.
16. Rondvraag.
17. Afscheid van de raadsleden, die op 5
september a.s. niet in de raad terug
zullen keren.

Zoals gebruikelijk worden enige punten
nader toegelicht.
Nr. 5. Beschikbaar stellen krediet voor
herdenking 100 jaar spoorlijn Zutphen-
Winterswük.
De spoorlijn Zutphen-Winterswijk be-
staat deze zomer 100 jaar. Dat feit is
voor de aan deze spoorlijn liggende
gemeenten aanleiding om in de week van
16 tot en met 23 september 1978 een
groot aantal herdenkingsaktiviteiten op
touw te zetten. De minister van Verkeer
en Waterstaat, ir. D. S. Tuynman, heeft
inmiddels laten weten de opening van de
herdenkingsweek in Winterswijk te zul-
len bijwonen.

Een van de grootste attracties zal zijn

het doen rijden van een stoomtrein van
Zutphen naar Winterswijk op zaterdag-
middag 16 september. Het ligt in de
bedoeling, dat deze trein op de tussen-
liggende stations enige tijd stopt om
plaatselijke autoriteiten en andere ge-
ïnteresseerde burgers de gelegenheid te
geven in te stappen en mee te rijden naar
Winterswijk, waar een muzikaal onthaal
zal plaatsvinden. In de trein zelf zal ook
een muziekkapel meereizen. In het sta-
tion van Winterswijk zal (in samenwer-
king met de Nederlandsche Vereniging
van Belangstellenden in het Spoorweg-
en Tramwezen) een expositie worden
ingericht van ondermeer materiaal, dat
een beeld geeft van het verleden en
heden van de spoorlijn Zutphen-Win-
terswijk. De Nederlandse Spoorwegen
heeft nog een jubileum-aanbieding in
petto: Gedurende de herdenkingsweek
zal voor de reizigers, die van een van de
stations aan de lijn Zutphen-Winters-
wijk vertrekken, een gereduceerd tarief
worden gehanteerd. Dit tarief geldt voor
reizen naar elk ander station in Neder-
land. De kosten van deze manifestaties
zullen volgens een bepaalde verdeel-
sleutel over de verschillende gemeenten
worden verdeeld. Voor Vorden betekent
dit, dat door de raad een krediet van
ƒ 1600,- zal moeten worden gevoteerd.

Nr. 6. Naamgeving wegen.
Enige tijd geleden is voor de bouw van
een woning aan de verharde weg in het
plan Medler een vergunning afgegeven.
Deze verharde weg heeft echter nog geen
straatnaam. Ter plaatse wordt dit stukje

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

weggeschoten voor hun 30 ronden over
een afstand van 36 km. De toegang is
gratis zodat dit geen belemmering be-
hoeft te zijn om naar Wichmond te
komen om daar de pure liefhebber van
de wielersport in hun wedstrijd te zien
rijden en hen aan te moedigen.

Oud-pastoor

van Berkel overleden

In de leeftijd van 71 jaar is in het
ziekenhuis te Utrecht zondagmorgen j. 1.
overleden, pater Ferrarius van Berkel
ofm, oud-pastoor van de St. Antonius
van Paduaparochie Kranenburg en de
Christus Koningparochie in Vorden.
Oud-pastoor van Berkel verzorgde de
zielzorg in Vorden en Kranenburg vanaf
medio augustus 1967 tot l augustus
1972. In verband met het bereiken van
de 65-jarige leeftijd in april 1972 werd
hem door zijn overheid op de meest
eervolle wijze ontslag uit zijn functie
verleend. Hij werd toendertijd benoemd
tot overste van de Franciscaarse kloos-
tercommuniteit aan de Wittevrouwen-
singel te Utrecht, maar in februari j.l.
verhuisde hij naar het bejaardencentrum
De Beukenstein te Driebergen.

De sympathieke Kranenburgse oud-
parochieherder werd geboren in 1907 te
Rotterdam en op 22 maart 1936 door
mgr. Lemmens tot priester gewijd. Van
1936-1938 was hij magister cantus in het
toenmalige noviciaat van de paters
Franciscanen te Hoogcruts, waarna hij
van 1938-1942 eveneens belast was met
de muzikale leiding van het Francis-
canerklooster te Venray. Hij was hierna
van 1942-1952 kapelaan te Delft en in
gelijke functie in Gorkum van 1952-1959
Van 1959 tot december 1960 was hij
kapelaan te Amsterdam en daarna tot
augustus 1967 pastoor te Leiden aan de
parochie O.L. Vrouw Onbevlekte Ont-
vangenis. Daarna werd hij pastoor te
Vorden.

weg nogal eens "de Houtwal" genoemd.
Voorgesteld wordt dan ook aan deze
verharde weg de naam "de Houtwal" te
geven. Zoals mag worden verwacht zal
binnen afzienbare tijd begonnen kunnen
worden met de realisering van de wo-
ningbouw op het binnenterrein, gelegen
tussen de Insulindelaan en de Stations-
weg. Gebouwd zal worden aan één
ontsluitingsweg. Gezien de directe na-
bijheid van de Molenweg en de vroeger
aanwezige molen, wordt aan de raad
voorgesteld aan deze nieuw aan te leggen
weg, lopend vanaf de Stationsweg naar
de Burg. Galleestraat, de naam "Mul-
derskamp" te geven.

Nr. 12. Onthouding van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten aan het be-
stemmingsplan "Het Schapenmeer
1976".
Bij besluit van 2 mei 1978, hebben
Gedeputeerde Staten van Gelderland
besloten goedkeuring te onthouden aan
het bestemmingsplan "Het schapenmeer
1976", zoals dat door de Raad is vast-
gesteld bij besluit van 28 december
1976, nr: 7. Naar de mening van
Burgemeester en Wethouders is er on-
voldoende aanleiding om tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten in
beroep te gaan, temeer daar de huidige
eigenaar volgens de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening zijn belangen individueel
kan bepleiten bij de Kroon. Derhalve
wordt voorgesteld geen gebruik te ma-
ken van het aan de raad in artikel 29 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
toegekende beroepsrecht bij de Kroon.

De scheidende zielzorger verwierf in zijn
Vordense tijd veel sympathie onder de
parochianen alsmede onder de Vordense
ingezetenen. Hij bracht veel goeds tot
stand. In het kader van zijn streven de
Kranenburg meer leefbaar te maken
voor de bevolking wist hij plannen te
realiseren als de verkoop van het pand
van de fam. Schoenaker en andere
gronden van de kerk. Zoals de Banen-
kamp aan de gemeente, waardoor de
mogelijkheid tot bouwen op de Kranen-
burg aanwezig was. In januari 1972
werd de rigoreuze restauratie van het
interieur van de Kranenburgse parochie-
kerk die geheel nieuw werd bepleisterd -
tot een goed einde gebracht. Hij was ook
een warm voorstander van de nieuwe
liturgische vieringen in de kerk, terwijl
hij op het oecumenisch vlak meewerkte
in de plaatselijke Raad van Kerken. Op
donderdag 17 augustus a.s zal in de
Kranenburgse parochiekerk om 10.30
uur de plechtige requiemmis worden ge-
houden, waarna het stoffelijk overschot
van de oud-pastoor op het klooster-
kerkhof aldaar wordt ter aarde besteld.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. Veenendaal-Bediening
H. Doop m.m.v. gasten uit Subotica en
Boedapest; 19.00 uur Ds. H. J. Oortgie-
sen uit Schilwolde OPen Deur-dienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. A. S. Timmer, Rotterdam.
19.00 uur Ds. H. J. Oortgiesen, Schil-
woude, zangdienst.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur .

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. C. Kouwenberg, Doetinchem. Tel.
08340-30286; E. de Vries-Reiling, Neede
Tel. 05450-1268.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand augustus mevr. Gille,
tel. 2151; bellen tussen 8-9 uur.

. NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, tel. 6875; Bellen tus-
sen 8.30 en 9.30 uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333
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Met vreugde en dankbaarheid
geven wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje en
zusje

Martina Hendrika
Wij noemen haar

MARISKA
J. Wormgoor
H. Wormgoor-Gotink
André
Irma

Wichmond, 12 augustus 1978
Lankhorsterstraat 24.

Wij zijn danbaar om de ge-
boorte van onze dochter

FROUKJE
op zondag 13 augustus 1978

Menno Hof
Jetty Hof-Luesink

,,K1. Nuova", Zutphenseweg
75, 7251 DJ Vorden.
Tijdelijk: St. Vincentius Zie-
kenhuis, Kraamafdeling
Groenlo.

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de ge-
toonde belangstelling bij de
geboorte van onze zoon

Frank
P. en G. Vaneker

Aan allen, buren en vrienden,
die op enigerlei wijze, tijdens
de ziekte van onze lieve zuster
en tante

Theodora Willemina Eskes
hun hulp en belangstelling
hebben bewezen en bij haar
heengaan hun medeleven heb-
ben betoond, willen wij graag
onze oprechte dank betuigen.

Familie Eskes
Vorden, augustus 1978

Voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling, die
wij mochten ondervinden,
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn geliefde
man en onze zorgzame vader
en opa
Gerhardus Lambertus Hissink
betuigen wij onze oprechte
dank. _ v

F. H. Hissink-Damhaar
Vorden, augustus 1978

Langs deze weg betuigen wij
onze oprechte dank aan fami-
lie, buren, vrienden en beken-
den voor de zeer vele blijken
van medeleven betoond tij-
dens en na het overlijden van
onze moeder, groot-, en over-
grootmoeder

Hendrika Berendina
Woerts-Marsman

Mede namens de fam.
B. Toonk

Schuttestraat 20, Vorden.

Langs deze weg danken wij
allen voor de vele blijken van
belangstelling en deelneming
betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lie-
ve man, vader, groot- en over-
grootvader

Bernard Wullink
Uit aller naam:
H. J.Wullink-

Bruggeman
Vorden, augustus 1978

Een 65-plusser is genegen om
inpak- of licht tuinwerk.
Telefoon 1962.

Boekhouder heeft nog tijd be-
schikbaar om de administratie
van uw bedrijf te verzorgen.
Brieven onder no 24-2 kan-
toor Contact.

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor de woensdag-
ochtend.
Mevr. Klein Haneveld,
Nieuwstad 33, tel. 1987 (na
17.00 uur).

Aangeboden: Krielhaan,
eventueel ruilen hen.
't Wiemelink 4 Vorden

Te koop: Stacaravan 3-4 pers.
met voortent ƒ 500,-. Een
g.o.h. kolenhaard.
A. J. Klein Ikkink, Oude Zut-
phenseweg 5, Vorden.

Hebt U oog voor schoonheid?
Kom dan een kijkje nemen in
onze verkoop-kas. U vindt
hier gezonde planten voor een
gunstige prijs.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Te koop: ± 3000 Blauwe
Mulder-, + 1000 oud Hol-
landse- en 500 golfpannen.
E. J. Hukker, De Horst 2,
Vorden. Tel. 05753-1600.

WIM EIJERKAMP
en
MARIANNERENSEN

gaan trouwen op donderdag 24 augus-
tus 1978 om 12.00 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden om 14.00 uur
door Ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Vorden, Zutpbenseweg 16
Vorden, Gr. v. Limburg Stirumstraat 3

Toekomstig adres: Hoetinkhof 87, Vorden

JAN OVERBEEK
en
ANNY GOOSSENS

gaan trouwen op vrijdag 25 augustus a.s.
Hun huwelijk wordt om 10.00 uur vol-
trokken in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden" te Vorden.
De kerkelijke huwelijksinzegening is om
10.30 uur in de St. Antonius van Padua-
kerk te Kranenburg-Vorden.

Vorden/Groenlo, augustus 1978
Toekomstig adres: de Banenkamp 7, Kranenburg-
Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Schoenaker, Kranen-
burg-Vorden.

Heden werd van onze zijde weggenomen mijn innig-
geliefde man, vader, behuwd- en grootvader

JOHAN ANTONI KELDER

op de leeftijd van 47 jaar.

G. J. Kelder-Ligtenbarg
E. H. Letink-Kelder
G. H. Letink
A. Kelder
Freddie
Gerwin

Vorden, 10 augustus,1978
Larenseweg 7

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Diep geschokt geven wij kennis van het overlijden van
onze collega

JOHAN ANTONI KELDER

Zijn collegialiteit en prettige samenwerking zullen wij
niet vergeten.

Personeel Rijwielfabriek Empo

Vorden, 10 augustus 1978

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van onze gewaardeerde medewerker

JOHAN ANTONI KELDER

Zijn grote inzet, welke hij 23 jaar heeft vervuld en de
prettige samenwerking zullen wij niet vergeten

Directie Rijwielfabriek Empo

Vorden, 10 augustus 1978

Heden behaagde het de Heer voor ons onverwacht tot
Zich te nemen onze geliefde man, vader, groot- en
overgrootvader

ALBERT JAN KLEIN IKKINK

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: A. Klein Ikkink-De Raaf
Lochem: A. G. Klein Ikkink

E. Klein Ikkink-Brummelman
Uithoorn: D. J. Klein Ikkink

R. Klein Ikkink-Klinkhamer
Vorden: W. G. Klumpenhouwer-Klein Ikkink

B. Klumpenhouwer
Baak: A. J. Klein Ikkink

B. W. Klein Ikkink-Hissink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 15 augustus 1978
Pastorieweg 13

De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 19
augustus om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk te
Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvin-
den om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condo-
leren in het gebouw achter de kerk.
Vader is opgebaard in de aula van „De Wehme",
Nieuwstad 44 te Vorden. Gelegenheid tot afscheid
nemen donderdag 17 augustus van 18.30 tot 19.00
uur.

Heden is in Jezus ontslapen onze geliefde moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

ANTJE SCHOLTEN Geb. NIJHUIS
sinds 1965 weduwe van Joh. B. Scholten

op de leeftijd van 83 jaar.

G// hebt mijn wegen ten leven doen kennen.
Gij zult mij vervullen met verheuging voor

Uw aangezicht.
Handelingen 2 vers 28

Doetinchem: H. J. Scholten
J. W. Scholten-Kamphuis

Grand Haven U.S.A.: Th.G.Boterenbrood-Scholten
W. Boterenbrood

Vorden: G. F. de Bruyn-Scholten
B. de Bruyn

Vorden: H. W. Bijenhof-Scholten
G. Bijenhof

Winterswijk: G. Kuperus-Scholten
J. Kuperus

Venlo: A. Kuperus-Scholten
A. Kuperus

Lochem: G. W. Scholten
J. J. Scholten-Kieft
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 11 augustus 1978
"De Wehme"
Corr.adres: Boerhavelaan 5, Doetinchem

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

TAFELTENNIS
tafeltennis voor dames, heren, meisjes
en jongens vanaf 12 jaar.

een spel en sport voor
jong en oud.

Voor inlichtingen en opgave:

Sportschool SMIT
Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-1816

Volleybalvereniging DASH
De trainingen in de sportzaal van

^ Vorden beginnen weer m.i.v.
W DINSDAG 22 AUGUSTUS a.s.

Mochten er leden zijn, die nog geen
J^ bericht hebben ontvangen, dan wor-
W den deze verzocht contact op te ne-

men met het secretariaat (tel. 1427).

Het volleyballen voor rekreanten
zal bij voldoende deelname worden
uitgebreid o.a. met een groep (ou-
dere) mannen en vrouwen - ge-
mengd dus!! op de dinsdagavond
van 21.30-22.30 uur.
Bij sommige andere groepen (rekre-
anten en competitie spelenden) is
nog voor enkele personen plaats.

Volleyballen is mogelijk voor ieder-
een vanaf + 8 jaar.

Voor alle informaties kunt U zich
wenden tot het secretariaat: mevr.
R. Aartsen, Stationsstraat 12, Vor-
den, tel. 1427. Eventuele aanmel-
ding van nieuwelingen moet MET
SPOED plaatsvinden!!!

Als de school weer begint
Eerst naar

Boekhandel HIETBRINK
Voor alle schoolartikelen
en leermiddelen

YOGA
In september wordt gestart met een

nieuwe cursus YOGA
voor. beginners en gevorderden
vanaf 16 jaar.

E)e cursus bestaande uit 12 lessen, wordt
verzorgd door Mevr. A. Bron, lerares aan de
Stichting Yoga en Vedanta.

Aanmeldingen:

Sportschool SMIT
Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-1816

gecapitonneerde "ANTI GLISSE' "

KINDER JACKS
29.95nieuwste najaars kontrastkleuren

handige capuchon in de kraag
stoere rits en steekzakken. maten 116/164

uni gekleurd rib
HEREN
ONDERGOED
nieuwe kleuren; oranje -
geel - kobalt - bruin - zwart - blauw

1000000 paar BAD-

SLIPPERS
ideaal voor zwembad-douche-vrijetijd!

NIEUW-NIEUW!!
uni fijnbrei acryl dames

KOLTRUIEN
volop nieuwe kleuren
wordt ook als sous-pulli gedragen

NIEUW!

gedessineerde tricot
dames en heren

PYAMA'S
NIEUW >! DIT MOET U EERST ZIEN !!

machtig mooie grofgebreide^
dames •RUU :N

grote variatie in kleuren en modellen ongelofelijk

VOLOPÜ tricot

PYAMA'S
uni gekleurd met kontrastbies mt 1167 164 .

schitterend gedessineerde
1 persoons

LAKENS
met bijpassend

SLOOP 14.95
EXTRA AANBIEDING EXTRA AANBIEDING EXTRA AANBIEDING

NIEUW!!

leuke dessins

ZONNE
SJAALS

NIEUW!!

GEPLASTIFICEERDE

TAFEL- -„
LAKENS995
merkpnis minstens 16.95 bi| BRONS ̂ 09

VOLOP KEUS
gedessineerde ,

iELF (
BINDERS

A&O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

WOONCENTRUM TEUNISSEN TE RUURLO
zou op korte termijn graag in kontakt komen met een

VERKOPER WONINGINRICHTING
Voor een nieuw te openen zaak in Ruurlo.

Gedacht wordt aan een medewerker tot 35 jaar die zelfstandig en op prettige
wijze de klanten kan adviseren bij de aankoop van meubelen alsmede stoffering.
Naast een uitstekende ervaring in die branche wordt enige kennis van winkelop-
maak en etaleren op prijs gesteld.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan

MODECENTRUM TEUNISSEN
Postbus 33, Ruurlo

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodea

gewoon als extra service

H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
20 augustus

Reach out
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 16 september a.s.

Bal voor gehuwden
Orkest „de Merano's"

Plaatsreservering nu reeds mogelijk, tel. 05753-1461



Te koop aangeboden: 33 jaar
bestaand kostuum verhuur
bedrijf in dames, heren en
kinderen. En 5 en 24 decem-
ber kleding met grote klampe-
trie.
Zonder contanten onnodig te
reflecteren.
Tel. 05750-21320. Brieven
onder no. 24-1 Buro Contact.

Gratis af te halen: jong hond-
je. , G. Kornegoor, Kostede-
weg 10, Vorden.

Te koop: Tafels 90 bij 60;
stoelen, iets beschadigd; Dé-
sertbordjes en Désertmessen;
Emaille schalen enz.
Almenseweg 35, Vorden.

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel) goede kwaliteit bij H.
v. Kouswijk, Okhorstweg 6,
Wichrnond. Tel. 05754-793.

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd: Houten
schrijfburo. Tel. 1404

Te koop:
boerenkool
spruitkool
knolraap
sla en
andijvieplanten

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

Te koop: Engelse kinderwa-
gen -l- 2 wollen dekentjes.
Stationsweg 10, Vorden.

nieuwe
l sleutel?
k

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
Iefoon2219.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle legering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

uutau
Occasions door inruil verkregen:
FIAT 850 Spec. rood 1972
FIAT 127 Rood 1971
FIAT 127 Rood-Geel 1972
FIAT 127 Met Grijs Spec 1975
FIAT 127 3 drs. Rood 1974
FIAT 127 3-drs rood Spec 1975
FIAT 127 Rood 1976-1977
FIAT 128 1100 cc - groen 1976
FIAT 128 N 1100 Rood 1977
VW 1200 Oranje 1974
DAF 130066 Marathon 1973
FIAT 131 1600 2 drs. Rood 1977
FIAT 131 1600 2 drs Oranje 1977
FIAT 124 Groen 1973
L ADA 1200 4 d r s . . . 1976

1. De Bovag-garantie

2. De Füat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

jautoccaiion

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

All round metselaar
en

leerling metselaar
AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden. Tel. 05752-6631

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V,
«e

r 1^1 n j
MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
rel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

KURSUSSEN TE
HENGELO

MIDDENSTAND (één-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half-gevorderden
In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen
bij instituut

GULDEN
Keppelseweg 14-16 te Doetinchem

Telefoon 08340-23708

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Je bent 16 of 17.
Je moet in ieder geval nog minstens één dag in de
week naar school. Maar daarnaast mag je ook alvast
geld gaan verdienen. Nou, daar willen we je graag
bij helpen.
We leren je wat. En we geven je prima werk. Goed
betaald, ook dat,enof je nu een jongen of een meisje
bent; dat maakt niets uit.

Drie dagen werken,
twee dagen leren.

Dit is de bedoeling: drie dagen in de
week „normaal" werken.

En twee dagen leren.

Wie staan er
achter?

Coveco Borculo heeft een primaire
opleiding voor de

vleeswarenindustrie opgesteld
in het kader van het leerlingstelsel.
Deze opleiding staat onder

toezicht van het Instituut
Slagersvakonderwijs (SVO) te

Utrecht.

Jij komt in aanmerking!
Wanneer je een goede baan zoekt, waarin je het een flink eind kunt schoppen.
Na de lagere school moetje nog een paar jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, bijv. LTS, LHNO of MAVO.

Trek in een gesprek?
Even langs komen. Of een briefje schrijven.
Je mag bellen en als je komt praten, mag je gerust je ouders meenemen.

Op het volgende adres hoor je er meer van.

:CD\/I
Coveco N.V., Parallelweg 21, Borculo. Afdeling Personeelszaken. Tel. 05457-2885.

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN f.V. D/r. B. H. J. deRegt

VOOR EEN DESKUMlGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog. . 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering
IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijs is ƒ 52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Te koop: Moderne uittrekba-
re keukentafel met kunststof
bovenblad, met bijbehorende
stoelen en krukjes, (stoelen en
krukjes moeten nieuw bekleed
worden).
Christinalaan 11, Vorden.
Tel. 05752-2503.

Te koop: jonge krielhanen.
Hol. Patrijs. Tel. 05752-6716.

TE koop aangeboden: zomer-
en winter-toercaravan met
dubbele ramen, kachel en
grote voortent. Merk: Bürst-
ner Flipper van 1976. Vaste
prijs ƒ 5000,-. 3 tot 4 persoons
Tel. 2737.

Gelegenheid tot het volgen
van

Naai- en knipcursus
eventueel met patroon-
tekenen.

Bij Th. Tolkamp-Beijn, Pas-
toriestraat 30, Keijenborg.

Te koop: + \Vi ha. kuilgras.
Tel. 05752-1531.

Union-Gouden Leeuw
SCHOOLFIETSEN

Een Unikap product
Bijons ƒ289,50

TRAGTER
Uw fietsenspecialist

'T W001U) ZEGT "I
AL: VOLKOKEN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384
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Extra subsidie van 150.000 gulden voor
renovatie zwembad
De raad van Vorden zal dinsdagavond 22 augustus worden voorgesteld om een
éénmalige extra subsidie te verstrekken van 150.000 gulden voor de renovatie van
het zwembad. Dé totale kosten van de eerste fase van de renovatie, omvattende
herstel van het bassin en vernieuwingen leidingen, c.q. aanpassing installatie
bedragen ƒ 547,000,- inclusief de BTW van ƒ 83.500,-

Bij het maken van de begroting was men
ervan uitgegaan dat de BTW kon
worden teruggevraagd. De inspektie der
invoerrechten en accijnsen heeft echter
medegedeeld dat dit niet het geval is.
Behalve deze tegenvaller van ruim
ƒ 85.000,- gulden zijn de werkelijke
uitgaven met ƒ 66.200.- overschreden.
Dit als gevolg van loon en materiaal-
stijging, toepassing van een professione-
le bronmaling in verband met de ab-
normale hoge waterstand, toepassingen
voorzieningen in verband met eisen van
de KNZB; dichten van de scheuren in
het bestaande perron, vervanging start-
blokken en nog enige onvoorziene her-
stelwerkzaamheden.

ƒ 9.000 subsidie
voetbalvereniging
"Ratti"
Voor investeringen aan de speelvelden
ontvangt de sportvereniging "Ratti"
wegens tegemoetkoming in de jaarlijkse
lasten buiten de subsidieverordening om
een bedrag van duizend gulden per jaar.
Het bestuur van "Ratti" heeft B&W van
Vorden in een schrijven medegedeeld
dat de financiële positie van de vereni-
ging door het doen van extra uitgaven
aan de speelvelden en verdere akkomo-

daties erg wankel is geworden. Mede
door de extreem droge jaren 1975 en
1976. Het "Ratti"-bestuur heeft bere-
kend dat de extra kosten over de afge-
lopen driejaren/ 11.900,- bedragen. Na
aftrek van de reeds ontvangen bijdrage
van/ 1000,- per jaar resteerde ƒ 8.900,-
De raad zal worden voorgesteld dit
laatste bedrag als een éénmalige subsi-
die beschikbaar te stellen.

Uitgaansuniformen
vrywilligebrandweer
De manier waarop de brandweerman-
nen te herkennen zijn, ze dragen een
rode armband of een werkjasje, doet
volgens B&W van Vorden "pover" aan.
Vandaar dat de raad zal worden voorge-
steld om ƒ 11.520,- beschikbaar te
stellen voor de aanschaf van 24 zoge-
naamde uitgaansuniformen. Zo'n uni-
form kost ƒ 480,- en bestaat uit broek,

jas, pet met uitmonstering alsmede een
overhemd met das.

Geen zomerhuisjes
in "Schapenmeer"
Het is niet gewenst dat in het bestem-
mingsplan "Schapenmeer" twaalf zo-
merhuisjes worden gerealiseerd. De
bouw van deze zomerhuisjes is volgens
Gedeputeerde Staten van Gelderland in
strijd met de landschappelijke waarde
van het gebied. Bovendien bestaat niet
de zekerheid dat de zomerhuisjes zullen
worden gebruikt voor sociaal toerisme
met wisselende bewoners. Volgens G.S.
is, mede gelet op de mogelijke opper-
vlakte en inhoud van de gebouwen, de
verkoop ervan voor het gebruik als
tweede woning aantrekkelijk en dat is in

het kader van het na te streven recreatie-
beleid ongewenst. In het bestemmings-
plan 1970 was het gebied aangeduid als
"Gasteninrichting", dat wil zeggen dat
er een vakantiecentrum, hotel, motel of
restaurant gebouwd zou kunnen worden
met een göothoogte van maximaal
twaalf meter.

Toen het plan op grond van gewijzigde
planoligische inzichten werd gewijzigd
vonden B&W het een eis van behoorlijk
bestuur om de oorspronkelijke eigenaar
wel de bouw van zomerhuisjes toe te
staan. Deze oorspronkelijke eigenaar
heeft echter naderhand het gehele ge-
bied verkaveld, onder meer ook het ge-
deelte waarop volgens het ontwerp-plan
zes dubbele zomerhuisjes mochten wor-
den gebouwd. G.S. vinden dat de hui-
dige eigenaar van het gebied niet zonder
meer in de rechten van de eerste eige-
naar is getreden. Volgens het college van
Vorden is er onvoldoende aanleiding om
tegen het besluit van G.S. in beroep te

gaan, temeer daar de huidige eigenaar
zijn belangen individueel bij de kroon
kan bepleiten.

Beroepschrift tegen
weigering subsidie
herstel rieten dak
Op een verzoek van de fa. gebr.
Kettelerij om in aanmerking te komen
voor een subsidie voor het herstel van het
rieten dak van een zaadberg is door
B&W afwijzend gereageerd. De firma
Kettelerij is hiertegen in beroep gegaan.
B&W adviseren de raad dit beroep-
schrift ongegrond te verklaren. Het
college acht namelijk een rieten dakbe-
dekking uit oogpunt van dorpsschoon in
dit geval niet van bijzondere waarde.
"Wij vinden bovendien dat de zaadberg
de funktie als zodanig heeft verloren en
niet karakteriestiek kan worden ge-
noemd voor de direkte omgeving", aldus
B&W.

De volleybalvereniging DASH start de
trainingen in de sportzaal van Vorden
op 22 augustus 1978. Er zijn ongeveer 15
trainings- inclusief rekreanten-groepen
gevormd. Voor sommige groepen zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Als er
belangstellenden zijn dan kunnen die
zich tot het secretariaat wenden (zie
advertentie in dit blad). De training
wordt verzorgd door eigen leden die
hiervoor zijn opgeleid dan wel voldoende
ervaring hiermee hebben opgedaan.

Het is de bedoeling, dat in oktober met
de competitie wordt begonnen. De com-
petitie wedstrijden zullen als regel op de
maandagavonden worden gespeeld, mar
de zaterdagen zijn niet uitgesloten. De
thuiswedstrijden worden vrwijwel uit-
sluitend in Vorden gespeeld. Het leden-
tal van DASH beweegt zich tussen de
220 en 230.

Voor alle nadere informaties kan men
zich wenden tot de secretaresse van de
vereniging. Als er belangstellenden zijn,
dan worden die verzorgd zich zeer
spoedig te melden om organisatorische
redenen.

Zwemtweekamp
ZWEMJEUGD VAN VORDEN
KREEG LESJE VAN „DE NYMPH"
UIT GORSSEL
De zwemtweekamp die zaterdagmiddag
in het zwembad "In de Dennen" tussen
"Vorden" en "De Nymph" uit Gorssel
werd gehouden is overtuigend door de
zwemjeugd uit Gorssel gewonnen.
Op alle onderdelen finishten de jongens
en meisjes van "De Nymph" als eerste.

De heer D. Beek, die namens de organi-
serende vereniging bij de prijsuitreiking
het woord voerde adviseerde "Vorden"
„doe er volgend jaar iets aan". De heer
Beek beklemtoonde dat het hier bij dit
soort wedstrijden er in de plaats omgaat
het rekreatiezwemmen te bevorderen.

De uitslagen van de verschillende onder-
delen waren als volgt:
25 meter schoolslag jongens onder tien
jaar: l M. van Deursen (Nymph) 22,1
sec; 2 A. Fabenije de Jong (Nymph)
26,3; 3 H. Berenpas (Vorden) 26,6.
50 meter schoolslag meisjes onder 12
jaar: l M. Bomhof (Nymph) 47,4; 2 G.
te Velthuis (Vorden) 49,7; 3 I. Molen-
wijk (Nymph) 50 sec.
50 meter schoolslag jongens onder 12
jaar: l L. Visser (Nymph) 49,7; 2 E.
Boers (Nymph); 3 E. Haneveld
(Nymph).
100 meter schoolslag meisjes onder 14
jaar: l M. Akkerman (Nymph) l
minuut 41,2 sec; 2 M. van Velsen
(Nymph) 1.48.0; 3 M. Ekelkamp (Vor-
den) 1.52.1.
25 meter vrije slag jongens onder 10
jaar: l M. van Deursen (Nymph) 18 sec;
2 F. Dijkman (Vorden) 19,3 sec; 3 H.
Berenpas (Vorden) 20 sec.
50 meter vrije slag meisjes onder 12
jaar: l I. Molenwijk (Nymph) 39,5 sec;
2 K. van Essen (Nymph) 42,8 sec; 3 M.
Timmer (Vorden) 43, l
50 meter vrije slag jongens onder 12
jaar: l E. Boers (Nymph) 42,1; 2 P.
Nijenhuis (Vorden) 42,4 sec; 3 L. Visser
(Nymph) 48,5 sec.

100 meter vrije slag meisjes onder 14
jaar: l M. Velsen (Nymph) 1.28.0; 2 H.
Preuter (Nymph) 1.31.0; 3 E. Zuidema
(Nymph) 1.32.9
25 meter rugslag jongens onder 10 jaar:
l M. van Deursen (Nymph) 20.9 sec; 2
F. Dijkman (Vorden) 26,4 sec.; 3 M.
Karmiggelt (Vorden) 28 sec;
50 meter rugslag meisjes onder 12 jaar:
l I. Molenwijk (Nymph) 46 sec; 2 W.
Pasman (Nymph) 46,9; 3 S. Molenwijk
(Nymph) 49.2 sec.
50 meter rugslag jongens onder 12 jaar:
l E. Boers (Nymph) 50 sec.; 2 L. Visser
(Nymph) 57 sec.; 3 P. Besselink
(Vorden) 57.8 sec.
100 meter rugslag meisjes onder 14 jaar:
l M. Akkerman (Nymph) 1.36.0; 2 E.
Zuidema (Nymph) 1.49.5; 3 H. Willems
(Vorden) 1.56.3.
Estafette (4x 25 meter vrije slag) l
Nymph l .14.6; 2 Vorden l .20.2

Zwemvierdaagse
Voor de vierde keer in successie orga-
niseert de Vordense zwem- en polo-
vereniging van 21 t/m 25 augustus de
zwemvierdaagse. Het belooft ook dit
jaar weer een zwemhappening te worden
met allerhande attrakties voor jong en
oud. Zo zal op de slotavond de bekende
boerenkapel "De Achtkastelendarpers"
medewerking verlenen. Woensdag staat
een discoavond op het programma. Voor
de dinsdagavond een barbecue terwijl
voor de kinderen allerhande spelletjes
worden georganiseerd. r1

Huldiging
damkampioenen
De Vordense damclub DCV zal vrij-
dagavond 18 augustus weer een begin
maken met de voorbereidingen voor een
nieuw damseizoen. Tevens zullen vrij-
dagavond in het dorpscentrum (waar de
damesaktiviteiten zullen plaatsvinden)
de kampioenen van het vorige seizoen
worden gehuldigd.

Nutsblokfluit- en
melodicaclub
De Nutsblokfluit- en melodicaclub gaat
deze week weer aan het nieuwe seizoen
beginnen. De muzikale leider van de
club de heer D. de Boer hoopt dat er
weer heel wat nieuwe leden bij zullen
komen. Voor de kinderen is het een
belangrijke stap op de muzikale weg, in
ieder geval een weg waar de "noten"
spelenderwijs worden bijgebracht", ze
zegt de heer de Boer, die vanaf vrijdag
en zaterdag de kinderen graag van
dienst wil zijn in het nieuwe dorps-
centrum.

Aardige surprise
Herman de Weerd
De spelers vna Vorden l hebben zondag-
middag in de uitwedstrijd tegen Heeten
l kennelijk vaak gedacht aan de afge-
lopen succesvolle jaren onder leiding van
trainer Herman de Weerd. Het respekt
voor "Charly" ging zondag zelfs zover
dat men zich gewillig naar de slachtbank
liet leiden. Met niet minder dan 6-1
bleef Heeten (dat één klas lager speelt)
baas in eigen huis. U zult het al wel
begrepen hebben, Herman de Weer is
thans trainer van Heeten!

Zwemmen om de "Verstoep-wisselbeker"
Zaterdagmiddag 19 augustus zullen in
het zwembad "In de Dennen" de
Vordense zwemkamioenschappen wor-
den gehouden, waaraan door iedere
Vordenaar, wel of geen lid van "Vorden
'64" kan worden deelgenomen. De deel-
nemers zullen worden verdeeld in leef-
tijdsgroepen jonger dan 8 jaar; 8-10;
10-12; 12-14; 14-16; jaar en 16 jaar en
ouder. Voor de beste drie zwemmers is
er per onderdeel een medaille te winnen,
terwijl en bovendien voor de beste all-

round zwemmer of zwemster de "Jan
Verstoep-wisselbeker" te wachten staat.

Deze wisselbeker zal worden uitgereikt
aan de zwemmer of zwemster die over
drie te zwemmen onderdelen de beste
klassering heeft. Dit betekent derhalve
dat jongelui tot 10 jaar niet voor deze
prijs in aanmerking kunnen komen.
Opgave voor deze zwemwedstrijden kan
geschieden op het bad en op de scholen.

Kandidaatstelling
wethouders nog niet
officieel bekend
Het zal nog een paar weken duren
alvorens in Vorden officieel bekend is,
wie de kj^fcdaten zijn voor de twee wet-
houdenspWten. Van de CDA zijde (met
zes zetels de grootste partij) kon men cns
nog geeijfc^ledelingen doen, aangezien
onder ^Jere fraktievoorzitter J.F.
Geerken nog met vakantie is. Dezelfde
omstandigheden gelden voor de P.v.d. A
die ook pas eind augustus uitstel kan
geven.
De verwachting is wel dat de CDA in elk
geval de huidige wethouder en loco-
burgemeester g.J. Bannink opnieuw
kandidaat zal stellen. Uit VVD kringen

vernamen wij dat hun huidige wet-
houder H.A. Bogchelman naar aller
waarschijnlijkheid opnieuw kandidaat
zal worden gesteld. Ook zal de VVD
fraktie een kandidatuur van de heer
Bannink steunen. Tenzij de CDA nog
een verrassing in petto heeft, mag
worden verondersteld da^^ beide hui-
dige wethouders ook in sWimber weer
op hun vertrouwde "stekkie" zullen
terugkeren.

BejaardendPbht
Nadat wtf hebben vernomen is de
bejaardentocht van 28 augustus
geheel volgeboekt opgave is niet
meer mogelyk voor deze reis.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Wie al wel us hef edach dat t'r haos gin peard en wagen meer beston is
zondagmiddag wel op andere gedachten ekomm'n. I'j staot t'r gewoon
vesteld van wat t'r op 't gebied van uutgaonswagentjes zo hier en daor nog
steet en veur zukke geleagenhejen as zondag weer veur 'n dag ehaald wod.
't Wazzen wel neet de langwagens of stottekarren woar de boern veur zo'n
dattug jaor trugge met nao de mölder of de cooperaatsie gongen maor dat
was ok neet de bedoeling van dizzen dag. Zee woll'n us laoten zeen met wat
veur grei de mensen op zondag (en ok wel deur de wekke) bi'j mekare op
vesite gongen of un endjen gongen toeren.
Now 't toch zo oaver vesite heb, wi'j waarn nog haos te late ekomm'n ok
um 't gerei te zeen. Un paar olde luu uut Reurle, in de wiete nog iets
femilie, hadd'n ons evraog offe wi'j eur op woll'n haal'n. Veur un paar jaor
trugge hadd'n zee un anderhalf-jeuruggen vekoch an een van die mensen
die hier ok met dei'j. Begriepeluk dat zee eur peard nog wel us weer woll'n
zeen, veural now e veur zo'n mooie wagen zol lopen. Maor too wi'j
kwamm'n umme eur op te haal'n hadd'n zee d'r nog praotvolk zitt'n, dat
maor neet op wol stappen. I'j wilt dan ok nog neet drek zeggen: "En now
d'r uur". Maor op 't leste lukk'n 't toch um eur en zach lientjen de deure
uut te praoten.
Joh. J. ston zien beste al te zwaaien bi'j Klumper op 'n hook too wi'j met
un rotgang van Reurle af 't voddense darp in kwamm'n. 't Zweit leep umm
uut 'n baard veur zowiet i'j ut teminste baard kont nuumen. Daor mot e
nog wel met un handvol kunsmes bi'j anders liekt ut niks at e veur de
klassen steet. In ieder geval mo'w d'r wel waard ering veur hemm'n dat hee
en die andere jonges in de oranje jesse op zondagmiddag dit wark wilt
doen. Lang neet iederene wil zien vri'je tied daor veur laoten schieten.
De olde luu uut Reurle deije wi'j d'r wel un plezier met da'w eur opehaald
hadd'n. Wat hadd'n zee un liefebri'je in eur peard, dat besunder goed uut
de kloeten was ekommen. Ok de wagens, die bi'j eur un hoop dinge uut
eur jonge leaven weer boaven haal'n, daor waarn zee vol lof oaver. Die
olden hadd'n d'r trouwens volle meer vestand van azze wi'j. Zee konnen ze
allemaole zo bi'j name nuumen of ut noe un dogcar, break, sjees sulky of
landdauer was. Wi'j kennen jao allene maor "botterkarretjes". Die
kochen zich de boern in 'n oorlog van 't zwatte geld dat zee veur de botter
kregen. Anders konnen ze d'r toch niks met doen. Meschien hadd'n ze nog
wel geliek ok, al te lange waarn zee onderbetaald veur eur grei van de
boerderi'je. In de meeste koetsen hadd'n zee ok nog de neudugge andach
an de kleerazie besteed. Dat kwam met ut mooie weer heel wat better uut
as in de dage dat onze kroonprinses ons met un bezuuk vereern. I'j wet wel
too't zo reagenen.

Een ding had Beatrix wel op eur veur: die lachen teminste en dat heurt bi'j
zoiets bi'j. Gelukkug beheurn onze voddense metri'jers tot de goeie
uutzonderingen, veural de vrouw van Ap, de smid, had t'r ech schik in. En
wieter mo'w ze allemaole maor bedanken, zee hebt in ieder geval weer veur
un betjen leaven ezörgd bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Gezellige familierit
'Graafschapryders'
De familierit een gezelligheidsrit met
allerlei spelletjes voor het gehele gezin,
die telkenjare door de V.A.M.C. "De
Graafschaprijders" wordt georganiseerd
is ook ditmaal weer een succes gewor-
den. 24 auto's, tesamen 80 personen
namen aan de rit deel. De start was bij
café Schoenaker en via rustige wegen
ging men naar het plaatsje Loenen, waar
de waterval werd bezichtigd. Vandaar uit
trok men naar "De Scherpenhof" in
Terwolde, waar de kinderen zich konden
vermaken met midget-golf, bowling etc.
De finish was in Barchem. Toen hadden
de deelnemers er zo'n 125 kilometer
opzitten. Voorzitter W. Bielderman
maakte hier de uitslagen bekend en
kregen alle kinderen bovendien een at-
tentie aangeboden.

Groep l (kinderen van 0-6 jaar): l Edith
Braakhekke, Frank van Zeeburg, 3
Karin Rouwenhorst, 4 Pim van Zeeburg.
Groep 2 (kinderen 7-9 jaar) 1. Stephan
Braakhekke, 2 Bob Rouwenhorst 3
Eddie Horsting, 4 Ton van Zeeburg.
Groep 3 )kinderen 10-15 jaar) 1. Freddy
Lechte, 2 Adri van Ark, 3. Erik Bulten,
4 Erik van Ark. Volwassenen: l H.B.J.
Horsting 2. E.H. Oonk, 3 G. van Zee-
burg 4. A. Wolsheimer.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Gasten uit Subotica en Boedapest.
Deze week donderdag hopen negen
gasten uit Oost-Europa in Vorden aan te
komen en enkele dagen de gast te zijn
van de Hervormde gemeente Vorden.
"De Subotica-groep" heeft alles voorbe-
reid en georganiseerd. Over enkele
dagen verdeeld, zullen verschillende
trips gemaakt worden o.a. naar de Pos-
bank en Arnhem (Openluchtmuseum);
naar de Noordoostpolder, Museum
Schokland, Urk, Emmeloord, Giet-
hoorn en Elburg; naar Amsterdam en
Umuiden; naar Zutphen Bronkhorst en
Doesburg.

Vrijdagavond 18 augustus zal er, zo is
het plan, een gemeenteavond/contact-
avond gehouden worden in "de Voor-
de". Iedereen is daar hartelijk welkom.
"De Subotica-groep" is ook interkerke-
lijk, gereformeerd en hervormd. Tijdens

deze contactavond zal nog een gedeelte
van het klankbeeld ten gehore gebracht
worden van de vorig jaar gemaakte reis
naar Joegoslavië en Hongarije en zal er
tevens alle gelegenheid zijn voor gesprek
met elkaar.

Het is verder de bedoeling dat de twee
predikanten (ds. Lajos Poth uit Subotica
en ds. Kulifay Gyula uit Boedapest) een
kort woord, een groet spreken tijdens de
kerkdienst van zondagmorgen half tien
in de Vordense dorpskerk, waarin dan
hoopt voor te gaan ds. Veenendaal. Heel
de gemeente wordt voor deze dienst
uitgenodigd. En na de kerkdienst is er
gezamenlijk koffie drinken in het ge-
meentecentrum "de Voorde". U bent er
zeer welkom.

Open-Deur-Dienst, a.s. zondagavond.
De interkerkelijke evangelisatie com-
missie nodigt iedereen graag uit voor de
Open-Deur-Dienst op a.s zondagavond
20 augustus in de Hervormde kerk te
Vorden. Deze gezamenlijke kerkdienst
zal dan D.V. geleid worden Hoor on7e
oud-plaatsgenoot ds. J. Oortgiesen, Her-
vormd predikant te Helium en Schil-
wolde (Groningen). Graag ook geven we
dit bericht nodigen aan u allen door.
Ook voor u staat de kerkdeur wijd-
open.

Augustus
19 Oriënteringswandeling Kranenburgs
belang.
23 Bloemschikcursus Nutsfloralia
26 Wedstrijd ,,De Snoekbaars"
30 Bloemschikcursus Nutsfloralia

September
3 Wedstrijd ,,De Snoekbaars"

15 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel
Bakker

16 idem
17 idem

VELOURS SWEATERS
met ronde- en V-hals

D/Verse k/euren en maten

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Kankerbestrijding.
Je kunt en mag
crmet

omheen.
De kankerbestrijding besteedt

geld aan voorlichting, voorzorg,
onderzoek en begeleiding.
En daarvoor komen wij nog altijd
geld tekort, De kosten stijgen,
Uw gulden wordt jaarlijks minder
waard. Geef daarom dl jaar, als het
kan, iets meer.

Duizenden kollekt^ten gaan
weer op pad voor de cpote kollekte
van de kankerbestrijding,
Sportieve meehelpers, Bewogen
meedenkers, die hopen dat er meer
mensenlevens gered zullen worden.
Dat wilt u toch ook?

Kankerbestrijding, je kunt en
mag er niet omheen.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de

kankerbestrijding

Steun de kollekte
Steun de kollekte die binnenkort wordt gehouden onder vermelding van "lidmaatschap".
of wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van Inlichtingen: Centraal Bureau KWF, Koninginneweg 28,
minimaal f 5- op giro 26000, tnv. K.W.F. Amsterdam, 1075 CZ Amsterdam.Telefoon: 020-726000.

Deze advertentie wordt U gratis aangeboden door Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12, Vorden. Wij geven de eerste aanzet hiermede. Doet U de
rest en zorg dat het een klinkende kollekte wordt.

Mocht u als adverteerder ook als sponsor willen optreden, neem dan contact met ons op.



Lochemse Schouwburg
Oosterwal 15 - Tel. 05730-1081

SEIZOEN 1978-1979

Kies nu en niet later voor
LEVEND THEATER!!

Deze week worden onze seizoen-
folders huis-aan-huis verspreid in
Lochem en omgeving. Indien u on-
ze folder echter niet mocht ontvan-
gen , belt of schrijft u dan even.
Wij sturen u gaarne kosteloos alle
informatie.

U kunt onze seizoenfolder ook dagelijks afhalen
bij de schouwburgkassa waar u tevens alle
gewenste inlichtingen kunt krijgen.

HELMINK B.V.
INTERIEURVERZORGING

zoekt op korte termijn een

leerling
woningstoffeerder

Schriftelijke sollicitaties te richten aan

HELMINK B.V.
Postbus 40, Vorden

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico fflh Auöi

w GOUD
Ons occasionaanbod:

VW BESTELWAGEN 1600 cc
Oranje 70.000 km. December 1975 f 6850,
VWGOLFS
Rood. 103.000km. Juli 1975 f 6650,-
VW PASS AT EXTRA
Groen. 70.000 km. Mei 1975 8950,-
VW GOLF L
Geel. 68.500 km. Mei 1975 8900,-
VW GOLF + Achterruitwisser
Sign. rood 13.000 km. April 1977 13.600,
VW GOLF L Diesel + Schuif dak + achter-
ruitwisser. Sign. Geel. 80.000km. Mei '77 13.600,-
VW GOLF EXTRA
Sign. Groen. 47.000 km. Juli 1975 8500,-
VW PASS AT LS Variant
Geel 100.000 km. Juni 1974 6650,-
AUDI50 LS + Achterruitwisser
Oranje 67.500 km. November 1974 7400,-
AUDI80GL
Bruin. 53.000 km. Januari 1973 5950,-
DATSUN CHERRY120A
Geel. 21.000 km. December 1976 8450,-
CITROËN DYANE 6 De Luxe
Beige. 17.000 km. Maart 1977 7350,-
MINICLUBMANN1000 Estate
Groen. 50.000km. Augustus 1973 2500,-
FORD ESCORT 1300 Luxe
Wit. 67.000 km. Juni 1976 8750,-

Goedkope aanbieding zonder garantie:
PEUGEOT 204 L 1972 f 1000,-
SIMCA 1100 LS 1972 f 1000,-
VW KEVER 1300 1968 f 500,-
SKODAS110L 1970 f 500,
AUDI 60 L 1969 f 750,-

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

Kijk, mode begint bij
Pastunette.

1. Na;ullo:c tunk tumele beha. Maten
70 t m 85. Cups A t m C. Art.nr. 7 34-20.
Prijs f 29»5. Panty. Maten 70 t m 85.
Artikel nr. 513-11. Prijs f 29.95.

2. Panrylet. Mer naadloze cups. In A
t m C cup, ma ten 75 t me)0.
Artikel nr. 866-10. Prijs f 79.95.

pci/lunettè
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Conditietraining -
Sport m as sage
Voor dames en heren

CONDITIEVERBETERING
ONTSPANNING
Sportmassage op afspraak

Inlichtingen en aanmeldingen:

Sportschool KVIIT
Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-1816

DAMMEN
a.s. Vrijdag 18 augustus om 19.30 uur,
starten we weer met de dam-activi-
teiten.

Daar we niet meer in de Sporthal
terecht kunnen is onze club nu ge-
vestigd in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat (zaal 28 boven)

Jeugdleden worden verwacht om 6 uur
Ook U die dit leest. Komt U ook?

Extra voordelige
aanbiedingen
Mooie bloemkool
Bananen Per kiio ................. «fo

Handperen Precose. KNO voor . .

Verse soepgroente 150 gram.

Grote bos Gladiolen 375

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Adverteer in
het weekblad Contact
want adverteren
doet verkopen!

Dansschool

VEELERS
ramstraat 37, Lochem

Tel. 05730-1836

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij

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

VOOR AL UW

RUURLO

ZUTPHEN

VORDEN

LOCHEM

Inschrijving
nieuwe danscursussen

donderdag 24 augustus van 18.30-19.45 uur
in de Luifel

donderdag 24 augustus van 20.15-21.30 uur
in het D.W.K. Gebouw

zaterdag 26 augustus van 18.00-20.00 uur
in het nieuwe dorpscentrum

vrijdag 25 augustus van 17.00-20.00 uur en
zondag 27 augustus van 17.00-19.00 uur
in de Dansschool

Tevens inschrijving mogelijk per telefoon
dagelijks na 16.00 uur.

dansschool

VEELERS
Tramstraat 37 Lochem Telefoon 05730-1836

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Wist u ook
dat u
kunt
adverteren
in de
edities
Ruurlo
of Hengelo
voor
half geld?

Fotograferen is ons vak.
De mooiste dag van uw leven is de mooiste

foto-reportage waard. En dat kunt u alleen
maar toevertrouwen aan de beste vakmensen.
Met de beste apparatuur. En heel veel ervaring.

Komt u eens vrijblijvend uw licht opsteken
over onze mogelijkheden. Voorbeelden bekijken
van ons vakwerk. U /.uit ontdekken dat wij u
veel waar voor uw geld bieden. Dat wij van bij-
zondere gelegenheden héél bijzondere toto's
maken. Ook als het om trouwfoto's gaat.

Wij zijn er in gespecialiseerd, 't Is ons vak

foto
hans
temmink

Hengelo (Gld )
Spalstraat 10
Telefoon 05753-2386

Faillissement veiling
te Vorden:
M. Jurrissen, veilingmeester veilt op vrijdag 18
augustus a.s. des namiddags 14.00 uur, uit de nala-
tenschap van de heer Ammerlaan op de boerderij
Lindeseweg 12.
Publiek a contant.
Een partij goederen en meubilair-magazijnstellingen.
Speelgoedartikelen-opblaasbare boten.
Plastic artikelen en wat verder te bezichtigen is aldaar.
Vanaf 12.00 tot 14.00 uur voor de verkoop.

Alle gekochte goederen moeten dezelfde dag verwij-
derd zijn.

Deurwaarder J. G. Vlogman
Halterstraat 22, Zutphen

Schooltassen
een fantastische kollektie
in voorraad.

LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

De damesafdeling van s.v. Ratti
gaat met 2 elftallen aan de voet-
balcompetitie deelnemen

Hierdoor kan zij nog enkele
speelsters gebruiken

HEEFT U INTERRESSE?
Kom eens kijken op
'n trainingsavond;
woensdagavond vanaf 20.15 uur,
vrijdagavond vanaf 20.00 uur,
op het voetbalveld aan de Eikenlaan
Kranenburg.

Opgave is ook mogelijk bij:
H. Dostal, Onsteinseweg 16, Vorden. Tel. 6885
A. Overbeek, Ganzensteeg 2, Vorden. Tel. 6471

De goedkoopste
persoonlijke lening

bedrad
5.000

10.000
12.500
15.000
20.000

maandelijkse bedragen
36

167
325
404
483
644

48
132
255
317
378
505

60
115
213
265
316
421

72
104
196
245
293
388

9$
86

161
201
241
318

De goedkoopste 2e hypotheek

j
Gevoli

Pee
Deventerst
Apeldoorn
Tel.055-26

maandelijkse termijnen
bedrag
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
190
370
549
729
908

96
155
300
AAA
T*Î

589
734

120
134
258
382
505
629

nachtigd Financieringskantoor

ïk en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230



LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drpg. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301
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gezond begin:
naarschool
op de f iets!

BARINK, Nieuwstad 26

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301. : ,

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9
Vorden. Tel. 1301.

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
aan artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening - bekend dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij hun besluit d.d. 2 mei 1978, nr.
6387/545-RO-106/ik, goedkeuring hebben onthou-
den aan het bestemmingsplan "Het Schapenmeer"
zoals vastgesteld door de raad van de gemeente
Vorden d.d. 28 december 1976;

Genoemd besluit ligt vanaf maandag 21 augustus
1978 gedurende één maand ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage.

De gemeenteraad, de inspekteur van de ruimtelijke
ordening en zij die zich tijdig met bezwaren tot zowel
de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn
van een maand beroep instellen bij de Kroon. Gelijke
bevoegdheid komt toe aan degenen die zich, op grond
van wijzigingen, door de gemeenteraad in het ont-
werpplan aangebracht tijdig tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend en voorts aan een ieder die bezwaren
heeft tegen de onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten.

De eventuele beroepschriften moeten worden gericht
aan H.M. de Koningin der Nederlanden, doch dienen
- zo mogelijk in tweevoud - te worden ingediend bij de
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad
van State, Binnenhof l, 's Gravenhage.

Vorden, 8 augustus 1978.
De burgemeester voornoemd,

mr. M. Vunderink

af-

Gevraagd: ruimte voor win-
terstalling caravan. Tel.
05752-2207. Na 19.00 uur.

Aanvang lessen Nuts-
Blokfluit en Melodicaclub
Beginners Blokfluit

19 augustus 10.00 uur

Gevorderde Blokf luit
19 augustus 10.45 uur

Beginners Melodica
19 augustus 11.30 uur

Gevorderde Melodica
18 augustus 16.30 uur

In het Dorpscentrum

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,- p.p. beneden 16 jaar f 1,--. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Laatste wandeling 17 augustus, f 2, -per persoon,
avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
deskundige leiding van de heer Terpstra, om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het VW-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

ZONDAG 13 AUGUSTUS:
Aanspanning "In de Reep'n, Vorden e.o. "Kaste-
lentocht voor aanspanningen met historische rijtui-
gen.

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

Judokwaï - Vorden
Donderdag 17 augustus a.s. hervatten
wij de

Judolessen
Voor dames, heren, meisjes en
jongens vanaf 6 jaar.

Opgave nieuwe leden 's maandags en donder-
dags vanaf 16.00 uur aan de Sportschool.

Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-1816

Grote Kleiduivenwedstrijd
te Hengelo (Gld.) op 20 augustus a.s.

Georganiseerd door S.V. "WilhelmTell"
Terrein Landgoed 't Zelle, Ruurloseweg

Vrije banen, vaste baan, trap.

Fraaie prijzen, baan open te 10.00 uur.

GESPECIALISEERD IN

MACHINALE
HOUTBEWERKING
VOOR AANNEMERS EN PARTICULIEREN

TIMMERBEDRUF

FA.J.BESSELING
Koekoekstraat 5, Vierakker - Tel. 05750-20881

YOTA TOYOTA "tf)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO'

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

/

2 J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978

TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar . 1977
TOYOTA Coralla 30 Hardtop Coupé.. 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
CITROEN 2CV6
CITROEN Dyana 4 1977
CHRYSLER 180 1973
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
SIMCA 1000 GLS 1972
MAZDA 818 Coupé 1976

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

De nieuwe najaarskollektie kunt
u nu zien en passen bij

RUURLO
GROTE SOR TERING

MANTELS — TWEEDPAKKEN EN COA TS
TOT M 52 -50

DUS OOK VOOR DE GROTE MATEN! ! !

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO1

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95 Zutphen

WIJZIGING ZITDAG TE VORDEN

Vanaf 16 juni 1978 wordt in Vorden

wekelijks zitting

gehouden en wel elke vrijdag van 8.00-12.00
uur in het nieuwe

Dorpscentrum

indien gewenst kunnen vooraf telefonische
afspraken gemaakt worden.

Daarvoor kan gebeld worden 05750 -13440.

Zo"n mooie bril
blijft geen geheim

Gelukkig maar. Iedereen mag best
zien dat U een bril draagt waar niet
iedereen mee loopt en iedereen mag
best weten dat U deze bij ons kocht.

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

Gevraagd voor direkte indiensttreding

enkele vakbekwame

onderhouds-
schilders

bennie harnnsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)

telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Uit onze beddenafdeling
Polyether matrassen

alle maten en kwaliteiten in voorraad
o.a. 1 pers. polyether matras 80 x 190

DGKGnS één en tweepersoons in wol en draion
Nu nog extra voordelig.

Plaids - Spreien
Donsdekbedden

Synthetisch - halfdons - superdons

Hoofdkussens
Vanaf.

79.50

9,95

Wooncentrum Teunissen

Heel klein zijn die voetjes nog
maar daarom juist o zo gevoelig
voor 'n verkeerde schoenkeuze.
Eis voor kindervoetjes beslist het beste
en dat heeft Wullink met de merken
Piedroen Renata.

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

Doe-het-zelf-centrum

Harmsen heeft voor U
Nog enkele keuken en kasten tegen
UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN

Wegens enorm succes tijdens de bouwvak-
vakantie gaan we nog door met de speciale
aanbieding
WITTE KEUKENBLOKS
MET GEWAFELD STALEN BLAD
150 c m f 356,- Wandkast
170cm f364,- 50cm f 59,-

60cm f 73,-
100cm f 99,-
120 cm.. f119,-

180 cm f404,-
200 cm f434,-
220 cm f464,-

Servieskast / 198, •

Ook voor aanbouwkeukens
kunt u bij ons goed terecht

Deze kunnen door ons worden geplaatst en
aangesloten (gas, water, electra) tevens ver-
zorgen we metsel-, tegel- en timmerwerken
U ziet: Harmsen staat voor niets

Hout- en bouwmateriaal
CEMENT per zak f 6,90
CEMENT per zak bezorgd f 7,50
GRESSCHALEN 30 cm. Per m f 18,90
GROTERE PARTIJEN SPECIALE PRIJZEN
SANITAIR WASTAFEL
Gekleurd met typhnon en kraan f 85,00
BEHANG Zojuist ontvangen restant partij
Per rol vanaf f 5,00
WANDVINYL 130 cm. breed
Per m van f 3,- tot r" 5,00
GIPSPLAAT per m2 f 6,00
GESCHAAFD GEPL. HOUT Per m2 . f 15,90

Tuinstoelen
Restanten Nu met 20% KORTING

Harmsen - Vorden
Schoolstraat 6 - 8. Telefoon 1486


