
Donderdag 18 augustus 1977
39e jaargang nr. 24

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschynt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per jaar.

Korrcspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Zwemvierdaagse
te Vorden met vele attrakties
Het bestuur van de Vordense zwem- en poloklub organiseert volgende

week de zwemvierdaagse te Vorden, welke gehouden zal worden in

het zwembad „In de Dennen". De start is maandagavond 22 augustus.
Deelnemers dienen tenminste vier avonden 500 meter te zwemmen.

Evenals vorig jaar, toen deze vierdaagse een groot sukses werd, hebben
de organisatoren ook nu weer de gehele week tal van attrakties op

touw gezet.

Zo kan men weer een gooi doen naar
het kampioenschap van Vorden para-
plu-hangen. Daarnaast staat er het
touwklimmen op het programma ter-
wijl er wedstrijden worden gehouden
in fietsen op de hometrainer. Voor
deze evenementen worden prachtige
prijzen beschikbaar gesteld.
Dinsdagavond 23 augustus wordt er
een speciale avond belegd voor de
jeugd t/m 14 jaar. In het ondiepe

bassin worden dan diverse kinderspe-
len georganiseerd. De iets oudere
jeugd komt woensdagavond aan hun
trekken. Bert Derksen en Flip van
Swaay verzorgen dan een disco-
avond.

Donderdagavond 24 augustus kunnen
de deelnemers aan de zwemvierdaag-
se gekostumeerd te water gaan. Voor
het origineelste kostuum wordt een

gratis zwemabonnement voor het
seizoen 1978 beschikbaar gesteld.

Vrijdagavond 24 augustus zal de boe_
renkapel „De Achtkastelendarpers"
één en ander muzikaal opluisteren.
Tevens worden deze avond de prijzen
uitgereikt. Om het geheel nog gezel-
liger te maken staat er iedere avond
een barbecue op het programma.

Voor deze zwemvierddaagse kan men
zich nu al reeds opgeven aan het bad
of bij het bestuur van de zwem- en
poloklub.

Op zaterdagmiddag 27 augustus or-
ganiseert de zwemklub de zwemkam-
pioenschappen van Vorden. Vanaf
volgende week kan men zich hiervoor
opgeven aan het bad of op de lagere
scholen.

Bouw Dorpscentrum
Vorden begonnen
Wie nu de Raadhuisstraat in Vorden passeert, kan het zelf zien: de

bouw van het Dorpscentrum is begonnen! En wel op 8 augustus jl. door

de sloop van de oude brandweergarage achter het (nog) huidige ge-
meentehuis. Zo werd ruimte gemaakt voor de bouw van de toneelzaal/

gymnastieklokaal. Het terrein wordt nu uitgezet en verder gereed ge-
maakt voor genoemde bouw.

Tijdens de deze week maandag ge-
houden vergadering van het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum te
Vorden, onder voorzitterschap van de
heer J. F. Geerken, deelde de archi-
tekt, de heer Rodenburg jr uit Nij-
megen mede, dat medio november
(na de verhuizing van het gemeente-
huis naar het kasteel Vorden) ook
met de verbouw van het oude ge-
meentehuis tot dorpscentrum begon-

nen zal worden. Hij gaf ook een tijd-
schema van de nieuwbouwplanning
en de verbouwing. Het toneel in de
toneelzaal zal februari 1978 gebruiks-
klaar zijn. De bouwtijd van het gehe-
le kompleks zal ongeveer acht maan-
den vergen.
Tijdens genoemde vergadering brach-
ten de verschillende kommissies van
het Stichtingsbestuur Dorpscentrum
verslag uit van hun werkzaamheden
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KOERSELMAN Cassettes

de bouwkommissie, de financiële kom-
missie, de interieurkommissie en de
algemene kommissie. De realisering
van zo'n centrum vraagt veel sudie
en voorbereiding, overleg en plan-
ning.
De leden van het stichtingsbestuur
waren terecht en begrijpelijk ver-
heugd, dat na al de voorberidende
werkzaamheden nu gebouwd gaat
worden. Stellig zal de hele Vordense
gemeenschap in die vreugde delen.
Het is de bedoeling (en ook nood-
zaak) om als dorpsgemeenschap ook
financieel mee te doen. Een dorp
krijgt een dorpscentrum immers niet
helemaal kad^fcpok van de ingezete-
nen wordt e^^ bijdrage gevraagd.
Daarom wordt er, voorbereid door de
algemene kommissie, een rondgang
gehouden door de gehele gemeente
Vorden en wel in de week van 19—
24 september.
In april jl. hrtflten besturen van ver-
enigingen reel^Ren uitnodiging ont-
vangen met het vriendelijk verzoek
aan de noodzakelijke kollekte te wil-
len meewerken. Voor de kollektanten
is een informatie-avond belegd op
donderdag 8 september om 8 uur in
de grote zaal van het Jeugdcentrum
aan de Insulindelaan. Kollektanten
kunnen zich nog opgeven bij de leden
van de algemene kommissie: de he-
ren A. J. Zeevalkink, Christinalaan
15; B. A. A. Besselink, Kerkhof laan
9 en J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg
19.
Ook voor zo'n grote kollekte geldt:
vele handen maken licht werk. Het
stichtingsbestuur hoopt en verwacht
dat velen daadwerkelijk zullen mee-
doen en dat alle ingezetenen hun ga-
ve willen geven om te tonen dat ze
blij zijn met de tot standkoming van

het dorpscentrum, dat het kulturele
leven en het verenigingsleven zal sti-
muleren. In vele dorpen in onze regio
is dat ook reeds het geval gebleken.
Velen zullen ook verheugd zijn over
de nieuwe zaal met goede toneelak-
komodatie.
In de week van 12 september zullen
alle inwoners van de gemeente Vor-
der een brief ontvangen om nog-
maals de kollekte aan te kondigen en
daarover nadere informatie te geven.

Het vele, vaak onzichtbare, voorbe-
reidende werk van het bestuur Stich-
ting Dorpscentrum te Vorden wordt
nu zichtbaar voor iedereen: wie de
Raadhuisstraat passeert kan het nu
zelf zien: de bouw van het dorpscen-
trum is (gelukkig) begonnen!

Verbetering
verkeersveiligheid
op de Kranenburg
In de buurtschap Kranenburg bestaat
al jarenlang een zeer gevaarlijke si-
tuatie wanneer de bussen van de
GTW moeten stoppen om passagiers
in of uit te laten stappen. Gelukkig
zal hieraan binnenkort een einde ko-
men.
Momenteel is men druk bezig om
brede parkeerstroken aan te leggen
zowel aan de linker- als rechterzijde
van de weg zodat de passagiers veilig
kunnen in- of uitstappen terwijl even-
eens het verkeer nu zonder te stop-
pen zijn weg kan vervolgen.
Een en ander is mede gebeurd op
advies van de buurtvereniging Kra-
nenburgs Belang, die al vele malen
heeft gepleit voor een verbetering
van de veiligheid op deze weg. Zo
hoopt men ook nog eens dat er een
maximum snelheid komt op
vaarlijke weg waar al vele
fers zijn gevallen.
Op het ogenblik zijn de stroken al
geasfalteerd, terwijl de GTW aan een
zijde van de weg _ aan de kant van
de nieuwe bijzondere streekschool -
een abri gaat plaatsen. De st
hier ook wat langer zijn om
halen en wegbrengen van kinderen
van de school te vergemakkelijken.
De gemeente Vorden zal eveneens
zijn steentje bijdragen tot verbete-
ring van de situatie want de school-
hekken zullen op kosten van de ge-
meente naar achteren worden ver-
plaatst. Er is namelijk een flink ge-
deelte van het schoolplein bestemd
voor deze stroken.

Verder loopt de strook door de voor-
malige tuin van de familie Schoen-
aker terwijl aan de rechterzijde (ge-
zien vanaf Vorden) een groenstrook
van het rijk hiervoor wordt benut. Al
met al een belangrijke verbetering
voor de bewoners van de Kranenburg
en de weggebruikers evenals de jeugd
welke de school bezoekt

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.

De onderwerpen die deze week aan
de orde komen zijn de volgende.

1. Agenda raadsvergadering 23
augustus 1977.

2. Aanvragen van een hinderwet-
vergunning.

3. Brandmelding.

Ad. 1.
In de vergadering van de Raad der
gemeente Vorden, welke wordt ge-
houden op 23 augustus 1977 komen
de volgende onderwerpen aan de or-
de:
- Vaststelling „Verordening tot be-

strijding van heling".
- Verkeersmaatregelen ten behoeve

van de nieuwe brandweergarage
aan de Nieuwstad te Vorden.

- Verlenen medewerking als be-
doeld in artikel 50 van de Kleu-
teronderwijswet t.b.v. het aanleg-
gen van twee tegelpaden bij de
prot. chr. kleuterschool „De Tim-
pe" te Vorden.

- Aanvragen en aanvaarden bydra-
ge uit 'sRijks kas t.b.v. CV-in-
stallatie, woning Van Heeckeren-
straat l te Vorden.

- Gemeentelijke subsidie restaura-
tie pand Kiefskampweg l te Vor-
den.

— Verkoop perceeltje grond, gelegen
in bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, nr. 2", aan de NV PGEM
te Arnhem.

— Aankoop 2 perceeltjes grond, ge-
legen in bestemmingsplan „Brin-
kerhof 1973, nr. 2".

— Weigeren medewerking als be-
doeld in artikel 72 Lager-onder-
wijswet 1920 m.b.t. het aanschaf-
fen van tuingereedschap ten be-
hoeve van de r.k. basisschool „De
Vordering", alhier.

— Uitbreiding schuilgelegenheid bij
de algemene begraafplaats.

Op de hierboven genoemde verkeers-
maatregelen zal nader worden inge-
gaan.
Enige tijd geleden is begonnen met
de verbouw van de oude gymnastiek-
lokaal tot brandweergarage. Deze
verbouwing is momenteel grotendeels
gerealiseerd. Het overplaatsen van
het brandweermateriaal zal plaats-
vinden zodra begonnen wordt met de
sloop van de oude brandweergarage
achter het huidige gemeentehuis,
welke sloop noodzakelijk is voor de
realisering van de toneel/sportzaal
behorend bij het toekomstig dorpscen-
trum.
Zodra al het brandweermateriaal is
overgeplaatst naar de nieuwe brand-
weergarage aan de Nieuwstad is het
noodzakelijk dat er verkeersmaatre-
gelen zijn getroffen, welke het onbe-
lemmerd uitrukken van de brand-
weer mogelijk maken.
Na overleg met de Rijkspolitie te
Vorden stellen burgemeester en wet-

houders de raad voor de volgende
maatregelen te treffen:
1. aan de zuidzijde van de Willem

Alexanderlaan tussen de Nieuw-
stad/Beatrixlaan en de Christina-
laan, een stopverbod in te stellen,
waardoor een vrije uitrit vanuit de
brandweergarage verzekerd is;

2. aan de noordzijde van de Willem
Alexanderlaan, tussen de uitrit en
de Nieuwstad/Beatrixlaan een
parkeerverbod te doen gelden;

3. bij de uitrit van de brandweerga-
rage aan de Willem Alexander-
laan een éénrichtingverbodsbord
te plaatsen;

4. bij de inrit tot de brandweergara-
ge vanaf de Nieuwstad eveneens
een éénrichtingverbodsbord te
plaatsen.

Ad. 2.
Aanvragen om Hinderwetvergunning
De navolgende personen hebben bij
burgemeester en wethouders een
aanvraag om hinderwetvergunning
ingediend, te weten:
- Garage Boesveld, Enkweg 5-9,

voor het uitbreiden/wijzigen van
een herstelinrichting voor motor-
voertuigen d.m.v. het plaatsen van
een LPG-installatie met aflever-
zuil; op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden sektie K
nr. 2919;

— de heer B. H. Fokkink, Wiersser-
broekweg 8, voor het oprichten,

in werking brengen en houden
van een veehouderij met mestop-
slag alsmede de opslag van HBO-
I en dieselolie, op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden
sektie D nr. 1411-1412.

Tot uiterlijk 15 september 1977 be-
staat gelegenheid schriftelijk bezwa-
ren tegen deze verzoeken bij ons in
te brengen.
Voorts hebt u de gelegenheid in per-
soon of bij gemachtigde mondeling
bezwaren in te brengen in een open-
bare zitting ten gemeentehuize op
dinsdag 30 augustus 1977 om 10 uur.
Zij die niet in persoon of bij gemach-
tigde op bovenbedoelde zitting zijn
verschenen, zijn niet gerechtigd tot
beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben inge-
bracht en niet op de zitting zijn ver-
schenen, zijn wel tot beroep gerech-
tigd, indien zij niet woonachtig zijn
in de gemeente, waar de openbare
kennisgeving heeft plaats gehad. De
verzoeken met de daarbij behorende
bescheiden liggen ter gemeentesekre-
tarie ter inzage.

Ad. 3.
BRANDMELDING
Telefoon 2323 (gemeentehuis) bij
geen gehoor 1230 of 1332 of 1886.
VANAF 16 SEPTEMBER 1977:
05700-16633 b.g.g. 05700-13333

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Tinneroy
broeken

bruin, zwart, marine nu vanaf

22,50
Vrijdags koopavond

Uitstapje Wiersse
en omstreken
Onder leiding van de heer F. H.
Bouwmeester maakte het reisgezel-
schap van de Wiersse en omgeving
met een bus van de GTW het jaarlijk-
se uitstapje. Dit keer ging de reis
naar het museum Piet Bos te Holten
waarna via de Holterberg, waar de
hei volop in bloei stond, naar Haarle
werd gereden. In hotel De Haarler-
berg werd koffie gedronken waarna
men verder ging naar Heino om bij
een gezellig muziekje in hotel J. Blom
de lunchpauze te houden. In Kampen
werd het bedrijf van wijnhandel Sie-
brand bezocht en natuurlijk werd er
even geproefd.
Op de terugweg ging men in Wanne-
perveen bootje varen terwijl tot be-
sluit in Eefde bij de Uitrusting het
diner werd gebruikt.
De heer Bouwmeester dankte ten-
slotte allen voor het welslagen van
deze dag, evenals de heer Harren
voor zijn goede uitleg. Namens de
passagiers dankte de heer G. J. Hen-
driksen de reisleider voor alle zorgen

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

JAN LENSELINK IN:
DE OPEN DEUR-DIENST
A.s. zondagavond 21 augustus krijgt
de Open Deur-dienst, belegd door de
Hervormde/Gereformeerde Evangeli-
satiekommissie, een bizonder karak-
ter doordat de heer Jan Lenselink,
voor vakantie met zijn vrouw en kin-
deren terug in Vorden, iets van zijn
werk onder de blinden in het grote
land Perzië zal vertellen.
Het zal een dienst worden met een
korte preek door ds. Wiersinga uit
Winterswijk en een zeer direkte, kon-
krete toepassing door Jan Lenselink.
Na de dienst is er dan een samen-
komst in „de Voorde", belegd door
de Raad van Kerken te Vorden/Kra-
nenburg, waarin Jan Lenselink met
behulp van dia's iets van zijn werk
in Perzië zal vertellen en ook zal la-
ten zien. Een kopje koffie zal bijdra-
gen tot een ongedwongen, hartelijke
sfeer.
Graag nodigen we namens de Inter-
kerkelijke Evangelisatiekommissie u
uit voor de kerkdienst a.s. zondag-
avond in de Hervormde dorpskerk te
Vorden en namens de Raad van Ker-
ken graag voor de bijeenkomst na
genoemde dienst in „de Voorde".
Na deze zondag keert het gezin Len-
selink weer terug naar Isfahan in
Perzië. Het zal stellig voor hen een
bemoediging zijn te merken dat velen
in Vorden en omgeving met hun werk
ginds meeleven.

(Zie ook de advertentie)

BURGERLIJKF
STAND

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

GEBOREN: Martijn Schuerink.
ONDERTROUWD: geen.
GEHUWD: geen.
OVERLEDEN: geen.

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. Veenendaal
19.00 uur Interkerkelije Open Deur-
dienst ds. A. Wiersinga (Geref pre-
dikant te Winterswijk); de heer Jan
Lenselink (uit Vorden)

GEREF. KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier kinder-
nevendienst; 19.00 uur ds. A. Wier-
singa (Winterswijk) Open Deur-
dienst in de Hervormde kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl, tel. 08347-1571
en Th. F. D. Aarsen, Eibergen, tel.
05454-2088 (van 11—11.30 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

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

TAFELTJE-DEK-JE
Aug.: mevr. Gille, tel. 2151 (8—9 u.)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met ingang van 16 september
brandmeldingsnummer 05700-
16633 b.g.g. 05700-13333

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging 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 bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345



SPAREN
VOOR'KJ

PELP5

Pt DORST?

Zoveel mensen,
zoveel wensen, w

zoveel spaarvormen.
Vandaar die

Uw Rabobank ziet 't zo: bij
elk spaardoel hoort een persoon-
lijk spaaradvies. We kunnen de
hele krant wel volzetten met
percentages, opzegtermijnen,
voorwaarden, voordelen en voor-
beelden, maar dan zul je zien
dat we nou net uw vragen niet
beantwoorden. En dat willen we
zo graag wél.

'̂  i raad.
Kom daarom even langs. Dat

is de best;.- ciait voor de meest
ideale, persoonlijke spaar-
afspraak.

Met 3100 vestigingen is er
altijd een Rabobank in de buurt.
En goede raad kost niets.

Welkom bij de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad
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RIJWIELFABRIEK „EMPO"
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN
Wij zoeken

medewerkers
die onderstaande werkzaamheden
voor ons kunnen verrichten, of hier
eventueel voor opgeleid wensen te
worden.
HET LASSEN EN/OF SOLDEREN
van rflwielframes en verdere onder-
delen en het
MONTEREN VAN RIJWIELEN
Tevens vragen wfl voor spoedige in-
diensttreding

vrouwelijke
administratieve kracht
met Mavo-opleiding. Enige ervaring
in het werk op de boekhoudafdeling
strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:
afdeling personeelszaken, Enkweg 17
Vorden, telefoon 05752-1241

EMPO

SUPERMARKT

Het Zuivelhuis
Dorpsstraat 28 te Ruurlo

Welk meisje wil opgeleid worden voor

cassière
Wij zien uw schriftelijke sollicitatie met belang-
stelling tegemoet, voor 27 augustus.
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA CROWN 2000 1977
TOYOTA COROLLA 30 de Luxe 1977
TOYOTA COROLLA 1200 Economie 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
TOYOTA COROLLA Coupé 1973
CITROEN DYANE 6 1975
CITROEN DYANE 6 1973
FIAT 125 Speciaal 1971
FIAT 127 Speciaal 1974
FIAT 128 - MOO ;, 1975
MERCEDES 200 diesel 1971
PEUGEOT 204 Break diesel 1972
VAUXHALL VTVA 1975

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA -DEALER
Spalatraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-12M
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Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen In nieuwe Flat 128
en In volautomatische DAF

Hotel Bakker
vraagt:

werkster
voor enkel^norgens per week.

Werktfldennader overeen te komen.

Telefoon 05752-1312 - Vorden

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

kinden/
(of meer)

Al die kinderen dragen
nu goed passende
schoenen !

Is uw kind daar ook bij ? ? ?
Kom anders eens bij ons langs!!!

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1542

engelo <gw.>
tel. 05763-1*61

Dansen
Zondag 21 augustus

Evening Stars

Inschrijving nieuwe danscursus

Hé zeg ...
Kun jij
wel dansen?

•̂

Nee?
Ga het leren
bij:

Dansfchool VEELERS
Tramstraat 37 - Lochem - Telefoon 05730-1836

Dagelijks per telefoon of in:

zaterdag 20 augustus van 19—20.15 uur
in zaal Lettink

Ruurlo:
donderdag 18 augustus van 18.30—19.45
uur in De Luifel

OOK SPECIALE KLUBS VOOR VERLOOFDEN EN
GEHUWDEN

DROGISTERIJ

de OWe Meulfe
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Natrlumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de OWe Meufle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

80 soorten
keukenkruiden

Te koop: Nieuwe aardappe-
len (Doré of Parel);
12 kg. halen, 10 kg. betalen.
Ockhorstweg 8, Wichmond.

Feestavond
voetbalver. Rattl
alleen voor leden op zater-
dag 3 september in zaal
Schoenaker, aanv. 19.30 uur

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 6a, Vorden
telefoon 1737

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nijverheidaweg, Vorden

OEGREOTA8EERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

GAS
in fles of tank

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

Feestavond
voetbalver. Rattl
alleen voor leden op zater-
dag 3 september in zaal
Schoenaker, aanv. 19.30 uur

Kunatgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders.
ttfd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Te koop wegens omstandig-
heden: Honda 1500 Civic,
bouwjaar nov. 1916, 12.000
km gelopen.
Te bevragen bfl A. Wolte-
ring, Burg. Galléestraat 18,
Vorden, tel. 05752-1746

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-
KISTEN

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

•k Binnenverlichting

* Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

•k Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,—
inhoud 260 liter 520,-
inhoud 320 liter 595,—
inhoud 400 liter 698,—

deze prijzen zijn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Uw vakman-bloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

GENIET
VAN UW VRIJE TIJD

MET EEN GOEDE KIJKER

HORIZON EN PRIMOC
PRISMAKIJKERS IN

OPTICIENSKWALITEIT
UW OPTICIEN VERTELT U

LER GRAAG MEER

7x60 ƒ 105,- 8x40 ƒ 89,60

inklusief lederen tas

8x80 ƒ 85,-

Fa Köhler-Wissink
Horlogeiie - Goud - Zilver - Optiek

Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1374



Jenever
DRIE STERREN liter

Jenever
HENKES liter

DU MARTI VIEUX
liter

COEBERG BESSENJENEVER
liter

BOLS LIKEUREN
diverse smaken

GEENS OF DE KORENAER
JENEVER liter

Altijd laag geprijsd

GROLSCH Bil :R
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH Bil
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze gebakskoeling
CHIPOLATASTAM
per staaf 379

269
389

5 TOMPOUCEN
per doos

ROOMBOTERCAKE
plm. 400 gram

GRAl IS
voor klant en nieuwe klant een kopie van de kaart kwartier
Zutphen. Ruim 200 jaar historie uit uw eigen omgeving

Uit onze melkkoeling:

VOLLE YOGHURT
literpak van 134 voor

MAGERE YOGHURT
literpak van 115 voor

HOPJESVLA
1/2 liter beker van 100 voor

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers-Vorden

Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wfl u kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

MARTIJN

G. Schuerink
A. Schuerink-Bosman
Gerdien, Rienke

Vorden, 10 augustus 1977
Enzerinckweg 10

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden na
het zo plotseling overlijden
van mijn geliefde man en
onze vader

HERMAN
GROOT OBBINK

betuigen wij onze hartelijke
dank.

H. Groot Obbink-
Bultman

Betsy - Herman
Geert

Vorden, augustus 1977
Almenseweg 10

Voor de vele blijken van me-
deleven welke wfl mochten
ondervinden na het overlij-
den van onze lieve vrouw
moeder en oma

Orada Willemina
Seesink-Klein Lebbink

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
J. W. Seesink

Vorden, augustus 1977
Het Hoge 9

Te koop gevraagd: komple-
te melkmachine-emmer
merk Senior, T. Leunk,
Wildenborch, tel. 05752-6702

Te koop: goed bankstel en
tafel. Almenseweg 24, Vor-
den

Te koop: Groot Yorks en
N.L. b+ beren. D. Lettink,
Lief erink weg l, Vorden,
telefoon 05753-1526

Te koop: raskonijnen.
Huize De Zon, Zutphense-
weg 32, Vorden, tel. 1978

Te koop: een z.g.o.h. vouw-
merk La Bohème. Te

na 17.00 uur bij E. J.
Kamperman, Veldwijker-
weg l, Vorden, tel. 05752-
1204

Te oop: hooi of kuilgras.
es inleveren a.s. vrfl-

dag'uiterlljk 20.00 uur.
J. H. Voskamp, Ruurlose-
weg 94, Vorden

Om af te halen: 2 zwart-
witte bergeenden, alleen
voor eendenliefhebbers.
Burg. Galléestr. 54, Vorden

Te koop: 1,75 ha snljmais.
Briefjes in te leveren tot
zaterdag 20 aug. 12.00 uur.
Pelgrum, Delden

Te koop: g.o.h. bankstel.
Margrietlaan 21, Vorden

Te koop aangeboden: BMW
1600 b.j. 1970. Tel. 05752-
2426 na 18.00 uur Het Ho-
ge 31, Vorden

Te koop: een notenhouten
salonkast i.z.g.st.
Brinkerhof 68, Vorden
telefoon 1833

Te koop: g.o.h. damesfiets.
Pieter van Vollenhovenlaan
17, telefoon 2005

Te koop: jongensfiets, leef-
tijd 10—12 jaar.
Mispelkampdijk 14, Vorden

Te koop: dragende vaars.
B. H. Tiessink, Deldense-
broekweg 5

Verloren omgeving Het Ho-
ge/Graaf van Limburg Sti-
rumstraat: gouden ketting
met medaljon (erfstuk).
Dringend verzoek terug te
bezorgen bij W. Bijenhof,
Julianalaan 13, Vorden

Te koop: hooi en stro, uil
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
AJg. Dagblad
Volkskrant
Zutpheiu Dagblad
G.O.C.
Graafschapbod*

31gar«nmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

HENK LUBBERS & HENNY VRUGGINK

gaan trouwen op vrijdag 26 augustus om
14.30 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.).

Het Wiemelink 15 te Vorden is ons voorlopige
adres.

Op zaterdag 27 augustus hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 25-jarig huweiyks-
feest te vieren.

H. STEENBREKER

en

T. STEENBREKER-BEENING

Om 17.00 uur zal op deze dag een Eucharistie-
viering plaatsvinden in de Christus Koningkerk.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot 16.00 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden.
U bent van harte welkom.

Vorden, augustus 1977
Smidsstraat 10

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat zij, met inachtneming van artikel 4
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2
voornemens zijn gemeld bestemmingsplan, te wij-
zigen en wel ten behoeve van de bouw van 13 be-
jaardenwoningen.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt t/m 26 augus-
tus 1977 ter gemeentesekretarie voor een ieder
ter inzage, gedurende welke termijn een ieder
schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-plan kan
indienen bfl burgemeester en wethouders voor-
noemd.

Vorden, 9 augustus 1977.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouJPs van Vorden brengen
ter openbare kennis dat, in verband met her-
straatwerkzaamheden,

DE BURGEMEESTER GALLEESTRAAT
vanaf Het Wiemelink tot_aan de Enkweg;

DE ALMENSET
vanaf de spoorwegovergang tot de Burgemeester
Galléestraat;

EN DE MOLENWEG
vanaf de Burgemeester Galléestraat tot de In-
sulindelaan

zullen zyn gesloten voor alle verkeer in beide
richtingen, uitgezonderd voetgangers, van resp.
22 augustus tot 3 september 1977 (Burgemeester
Galléestraat en de Almenseweg), en 19 augustus
tot 3 september 1977 (Molenweg) of zoveel lan-
ger of korter als nodig is in verband met de uit
te voeren werkzaamheden.
De omleiding van het verkeer zal door verkeers-
borden worden aangegeven.

l

SORBO Nederland b.v.
Op ons verkoopkantoor in Vorden
hebben wjj plaats voor:

a: commercieel
assistent

b: algemeen
assistent

Opleiding: MEAO-nivo.
Leeftijd: 21—30 jaar.

Voor deze medewerkers bestaan
goede toekomstmogelijkheden in ons
snelgroeiend bedrijf.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

SORBO Nederland b.v.
Nedacweg 4 - Vorden

elastieken kousen

lMEVR. G. BOSCH-LEUNK
B. van Hackfortw. 37 - Vorden - Tel. 05752-2006

Vakantie
Onze dames- en heren-
salon Is gesloten van 22 tot
en met 29 augustus

BEERNING
Raadhuisstraat, Vorden

Wegens vakantie

gesloten
vanaf maandag 22 augus-
tus t.m. maandag 5 sept.

Groente - Fruit - Bloemen

E a KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

Op het kantoor van notaris

H. van Hengel
Groene Kruisstraat 19, Hengelo (Gld.)

is plaats voor een

medewerkster
voor type-werk, administratieve
werkzaamheden, bediening reproduk-
tie-apparatuur.

Afwisselend werk in kleine kantoor-
gemeenschap.

Mavo-opleiding gewenst. Goede type-
vaardigheid en accuratesse vereist.

Muts Blokfluit- en
Melodicaclub

Aanvang muzieklessen

26 augustus 4.00—5.00 uur gevorderde melodica's
en accordeons

27 augustus 10.00—10.45 uur beginnelingen blok-
fluiters

27 augustus 10.45—11.30 uur gevorderde blok-
fluiters

27 augustus 11.30—12.15 uur beginnelingen me-
lodica's

Er kunnen nog enkele beginnelingen geplaatst
worden.

Het bestuur

Het geduldig wachten van veel geïnteresseerden
lezers wordt beloond. Naar verwachting eind sep-
tember verschijnt een herdruk van het boek

DUIZEND JAAR
HENGELO (Gld.)

geschreven door Dr. F. Schreuder, en voor de
eerste keer uitgegeven in 1963 ter gelegenheid
van het 1000-jarig bestaan van de gemeente
Hengelo (Gld.). U kunt bfl ons op het boek inte-
kenen. Intekenlijsten liggen klaar. De prijs voor
1977 geldt: ƒ 17,50

WOLTERS
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1253

Thans nog leverbaar:

HENGELO (Gld.)
IN OUDE ANSICHTEN



Staat uw huis al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.

W. J. DE WILDE
Jr. B.V.

Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

De nieuwe najaarsmode 77!
kunt u nu reeds zien en passen bij

RUURLO

MANTELPAKJES
in flanel, tweed en ruitjes vanaf

MANTELS
in loden, camel, shetland, gabardine
etc. vanaf

JAPONNEN EN PAKJES
in zijden yersey, mohair,
yersey-diolen vanaf

295.-
139,50
117,50

Komt u vrijblijvend kijken

RUURLO
Vrijdags koopavond

Open deur-dienst
Hervormde Kerk Vorden

De Interkerkelijke Evangelisatie
Commissie nodigt u graag uit voor
de bizondere kerkdienst op

a.s. zondagavond 21 aug.
om 7 uur
in de Hervormde kerk te Vorden.

Ds. Wiersinga (Winterswijk) ver-
zorgt de korte preek.

De heer JAN LENSELINK vertelt
over zijn werk in Perzië.

De Raad van Kerken te Vorden/Kranenburg no-
digt u uit voor de bijeenkomst na de kerkdienst
en wel in „de Voorde", Kerkstraat 15.

Mede aan de hand van DIA'S vertelt Jan Lense-
link over zijn werk onder blinden in Perzië.

U bent er hartelijk welkom, in de kerk en in
„de Voorde"!

Daar is het dan. het nieuwe

„Grote
Breiboek
De mode is ruim, de garens zacht en
soepel, een tendens die u terug vindt
in dit breiboek.

Want u weet het, met Neve
da wol hebt Jttbreiplezier
Het ligt voor u klaar bij uw zaak

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Gevraagd:

monsternemer
voor Vierakker-Leesten
Nadere inlichtingen kantoor

Rundvee fokver.
Burgemeester Galléestraat 19 - Vorden

De Zilvervloot
'n goed spaaridee voor
jongeren

10% premie over inleg
plus rente voor trouwe
spaarders

Nufsspaarbank
een bondsspaarbank

Dorpsstraat 15

dagelijkse rentebere-
kening

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

ATTENTIE!

Spotgoedkoop
een enorme voorraad

BURO's
(ook 2e keus)

KUYK's
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bij de Drie-
hoek ) Lichtenvoorde, tele-
foon 05443-1256

Bruinbrood
van de echte warme bakker

gezonde kost!
Haal het bij

„'t Winkeltje'
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK

Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.

Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

DE WITTE SMID
landbouwwerktuigen
aanhangwagens
bagagewagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

IN CONTACT
ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!
Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bJJ

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
iutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

SÏIIKERBROOD

't WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

Bejaardenboottocht
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij
voor de boottocht op woensdag 24
augustus a.s.

Opgave uiterlijk zaterdag a.s. Vertrek 8.30 uur
vanaf het Kerkplein; ƒ 37,50 per persoon alles
inbegrepen.

Namens het komité, G. Remmers

VOOR GEZOND EN

LEKKER BROOD

WARME BAKKER

laat
Dorpsstraat l l, tel. 1373

Probeert u eens ons

GELDERS TARWE
absoluut vetloos en blijft toch vera

Weekendreklame:

TOMPOUCEN

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.

Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar ƒ 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.
Laatste wandeling 18 augustus.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VW-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Familiedrukwerk ?
Wij tonen u graag onze
uitgebreide monsterkollekties van:

Geboorte-,

Verlovings- en

Huwelijkskaarten

Overig familiedrukwerk

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Yorden - Telefoon 05752-1404
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SEPTEMBERFEESTEN RUURLO:

3e lustrum van suksesformule
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september feest Ruurlo het
derde lustrum van een suksesformule: de jaarlijkse Septemberfeesten,
zoals ze sinds 1963 worden gevierd onder auspiciën van de Ruurlose
Oranjevereniging.

„Ons bestuur heeft vijftien jaar ge-
leden op het goede paard gewed met
het programma zoals we dat nu ken-
nen", aldus de heer M. J. Mulder van
de Oranjevereniging. „Nu en dan heb-
ben we wel eens iets anders of iets
extra's, zoals vuurwerk of bokswed-
strijden. Maar in totaliteit spreken de
Septemberfeesten bijzonder goed
aan."

Volgens de heer Mulder is het jaar-
HJkse, driedaagse evenement uitge-
groeid van een zaak die aanvankelijk
slechts enkele honderden guldens
kosten, tot een organisatie die nu
jaarlijks enkele tienduizenden vergt.

25 MILLE
„Toen we er mee begonnen", vertelt
hy „hadden we vierhonderd vijfenze-
ventig gulden in kas. Tegenwoordig
moet er zo'n twintig tot vijfentwintig
duizend gulden op tafel komen."
Maar elk jaar komt het geld er weer.
De leden betalen niet eens veel kon-
tributie, maar er zfln er gelukkig

zeer veel. „In 1962", aldus de heer
Mulder, „hadden we zo'n 450 leden.
Nu is dat aantal verviervoudigd tot
zo'n 1750. Daarmee zijn we de groots-
te Oranjevereniging in Nederland."
Een flinke steen wordt overigens ook
elk jaar bijgedragen door de Ruur-
lose middenstand, die de uitgaven van
een huis-aan-huis Oranjekrant met
Septemberfeestprogramma financiert
de Ruurlose horeka en het gemeente-
bestuur dat van harte allerlei voor-
zieningen biedt.

HOOP
„Als de bevolking er niet warm voor
liep, hadden we die vijftien jaar nooit
volgemaakt. Ik hoop dat dat zo blijft.
De zelfwerkzaamheid van de mensen
draagt zeer veel bij aan wat wij kun-
nen doen", aldus Mulder, namens het
hele bestuur van de Oranjevereni-
ging.
De Ruurlose Septemberfeesten zijn
een mengeling van school-, schutters-
Oranje- en volksfeesten met als ex-
tra attrakties een markt, kermis, 2
allegorische optochten en straat-,
gevel- en tuinverlichting.

Nieuwe
schuilplaats
bij begraafplaats

VORDEN. - Er komt een nieuwe
schuilgelegenheid bij de algemene
begraafplaats in Vorden.

De wenselijkheid van die voorzie-
ning is al meermalen naar voren ge-
komen tydens de gesprekken over
de stichting van een rouwcentrum.
B. en W. van Vorden hebben nu een
ontwerp klaar. Er is f 18 888 gemoeid
met de voorziening. Daar komt nog
bijna zesduizend gulden bij voor de
bouw van een toilet met portaal aan
de woning van de grafdelver. Dat toi-
let is bestemd voor de bezoekers.

Veel vis

VORDEN. - Door het bestuur van de
hengelaarsvereniging „De Snoek-
baars" werd zaterdagmiddag een
hengelwedstrijd georganiseerd
voor de jewgdleden.
Deze wedstrijd is zeer succesvol ver-
lopen, want de 20 deelnemers vingen
niet minder dan 152 stuks vis. Er was
maar één deelnemer die geen vis
wist te verschalen
Winnaar werd Henk Aaldennk die 18
vissen op het droge haalde. Dóór
deze prestatie kwam Henk Aalderink
tevens in het bezit van de wisselbe-
ker.
De verdere prijswinnaars waren:
2. René Golstein 16 vissen;
3. Freddy Bos 14. Ook de niet prijs-
winnaars kregen allen een troost-
prijs.

Brandweer
in Vorden

heeft nieuw

onderdak

VORDEN. - Het gemeentebestuur
van Vorden heeft bekend gemaakt
dat de nieuwe brandweergarage op
30 september officieel zal worden
geopend.

De verbouw van het gymnastieklo-
kaal tot brandweergarage is door de
aannemers grotendeels voltooid. In
de komende weken zal het schilder-
werk nog worden uitgevoerd en
moet nog het nodige aan inrichting
en interieur worden verzorgd. Het
Vordense brandweerpersoneel be-
steedt hieraan ook veel tijd en zorg.

Het ligt in de bedoeling dat belang-
stellenden uit Vorden in de gelegen-
heid worden gesteld het gebouw té
bezichtigen. Voor de ingebruikname
zal op 16 september het „stil alarm"
worden ingevoerd met de bijbeho-
rende „centrale melding".

De bouw van het nieuwe dorpscen-
trum zal dez.er dagen eveneens van
start gaan met de bouwactiviteiten
van het gedeelte achter het huidige
gemeentehuis. Dit houdt in dat de
daar aanwezige brandweergarage
moet worden gesloopt Als gevolg
daarvan zullen de brandweervoer-
tuigen reeds naar de nieuwe garage
moeten worden ' verplaatst, voordat
deze klaar is.

Restauratie van
boerderij aan
Kiefskampweg l

VORDEN. - Voor de restauratie van
de boerderij, gelegen aan de Kiefs
kampweg l in Vorden, wil het dage-
lijks bestuur van de gemeente Vor-
den een bijdra^^an 10.275 gulden
beschikbaar steVR. Dit zal dinsda-
gavond tijdens de raadsvergadering
worden voorgesteld.

Het bedrag dat door de gemeente
beschikbaar zou moeten worden ge-
steld is dertig procent van de totale
restauratiekosten, die door het rijk
op 34.250 gulden zijn gesteld.

Het verzoek om de bijdrage voor de
restauratie kwam van de stichting
„Het Geldersen Landschap", die ook
een verzoek heeft ingediend bij de
minister van CRM en Gedeputeerde
Staten van Gelderland. Het rijk heeft
inmiddels een toezegging van dertig
procent van de kosten gedaan, ter-
wijl de provincie tien procent zal
bijdragen.

Parkeer- en
stopverbod bij
brandweergarage

VORDEN. - Ten behoeve van de
nieuwe brandweergarage aan de
Nieuwstad in Vorden stellen B. en
W. de raad, die dinsdagavond bij-
eenkomt, voor enkele verkeersmaat-
regelen te nemen, die het onbelem-
merd uitrukken van de brandweer
mogelijk moeten maken.

Na overleg met de rijkspolitie stellen
zij voor om aan de zuidzijde van de
Willem Alexanderlaan tussen de
Nieuwstad/Beatrixlaan en de Chris-
tinalaan een stopverbod in te stellen,
waardoor de uitrit van de garage vrij
blyft. Aan de noordzijde van de Wil-
lem Alexanderlaan, tussen de uitrit
en de Nieuwstad/Beatrixlaan, moet
een parkeerverbod komen terwijl bü
de uitrit van de garage een éénrich-
tingsverbodsbord wordt geplaatst,
evenals bij de inrit tot de garage
vanaf de Nieuwstad.

Voor het éénrichtingsverbod bij de
uitrit aan de Willem Alexanderlaan
kan ontheffing worden gegeven aan
de firma A en O voor het laden en
lossen, evenals voor bezoekers van
de tennisbanen om langs de kazerne
te rijden om zodoende het parkeer-
terrein bij de tennisbanen te berei-
ken.

CONTACT
GRAAG

GELEZÜft

Zwemvierdaagse
Vorden 22 augustus

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Gisteraovund bun'k nog us effen weer nao Harm en Gerrnt jen van de
„Vliege" ewes. Harm en Gerrutjen bunt al wel un heel betjen older
azze wi'j, maor van harte bunt zee nog Jong en 'k magge d'r altied
graag hen gaon.
De eerste veertien dage nao de vekansie mot t'r altied un hoop wark
gebeurn wat is blieven liggen. Veural a'J nogal un goeie lappe grond
bi'J huus beb liggen, mo'j d'r duftug an. De slabonen wazzen on-
mundug goed van 't Jaor maor an de late kante. Dus toe'w in huus
kwammen mozze wi'J daor drek an. „Andera krf'J ze nog in gin twee
uur gaar", zei mien vrouw en dan zal 't wel zo wean.
Ik hebbe al wel us veuresteld um van 'n helen hof maor gezon te
maken (dan kon de buurman 't in de vekansie mooi maaien) maor
daor kump niks van in. Veural noe't gruunte die neet bespuit is weer
„in" is maak ik helemaols gin kans meer.
Maor noe was 't zo wied da'k t'r effen uut kon kleppen.
„En hoo ha'j 't ehad in de vekansie?" begon Gerrutjen nao daak
mien op un stoel had laoten vallen.
„Oh, merakels bes, maor 'k bunne ok bli'j da'k t'r weer bunne en 't
wark bi'J huus teminste weer zo'n betjen in de riege hebbe."
„Wanneer gaot i'jluu eigenluk ?" 'k Wette wel da'J eur nog met gin
stok haos de deure uut kriegt, maor zo now en dan dramme wi'J d'r
nog wel us met eur oaver.
„Wi'J hebt nog te volle grei um de poste lopen um te gaon. De hond
en de katte mot vezörgt wodden, de schaope kö'j ok neet helemaol
an eur lot oaverlaoten en de ene koe die'w nog hebt, steet nog neet
dreuge, dus wat wi'J. WI'J hebt ut ok neet groot genog um d'r un
bedrlefsvezörger veur an te halen, dan is de wins van 't hele Jaor
wel weg."
„Dan d'r bi'J, 't is hier zo mooi, waor zö'w ut better vinnen. D'r komp
heupe luu nao onze gemeente um eur vekansie hier deur te bren-
gen, waorumme zölle wi'J dan weg gaon."
„Volgende wekke gao'w met de bejaarden uut, dat is onze vekan-
sie", zei Gerrutjen.
„At ut water neet te hoge is, want dan gao'w neet met", was Harm
zien weerwoord.
„Hoe dat zo dan?"
„Bob, dan kö'j de kanten van 't water neet meer zien en zit i'j zo
met ut schip in de weidens langs 'n lesel. En prebeer i'j dan maor
us um d'r met dreuge vuute af te kommen."
„Daor ha'j geliek an, maor zowied a'k eheurd hebbe, is t'r nog gin
was in 't veuruutzich esteld, dus zal 't nog wel metvall'n, i'j komp
vaste nog wel in Zwolle."
„Dat zö'w hoppen."
En dat hoppe wi'j ok en da'j maor met dreuge vuute weer meugt
kommen bi'J ons in d'n Achterbook.

H. Leestman

Nieuwe kermis-
attractie op Septem-
berfeesten Ruurlo

Een nieuwe attraktie die pas sinds
het voorjaar in bedryf is, zal op vrij-
dag 9, zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember deel uitmaken van de kermis
tijdens de Septemberfeesten in Ruur-
lo.
Het is de Wellerflug, een nieuw type
zweefmolen, dat wegens zijn grootte
en investeringskosten voornamelijk
in grote steden rendabel kan draaien.
Ruurlo's markt- en kermismeester
de heer H. Klomp, is er echter in ge-
slaagd de exploitant ter gelegenheid
van het derde lustrum van de Sep-
temberfeesten naar Ruurlo te krij-
gen.
De Wellerflug ziet er uit als een ou-
derwetse zweefmolen met podium en
sierlijk, bontgekleurd lofwerk. De kop
van de Wellerflug is zes meter hoog.
De bakjes, waarin de passagiers
plaats nemen, beschrijven aanvanke-
HJk een cirkel, evenwijdig maar
steeds hoger boven de grond. Ver-
volgens kantelt de kop van de Wel-
lerflug, waardoor ook de hoek van de
vliegcirkel met de grond verandert.
De attraktie is gebouwd in Duitsland.
Voorts zullen op de Ruurlose kermis
onder meer aanwezig zijn: autoscoo-
ters, draaimolen, goktenten, schiet-
tent en kramen met etenswaren.

HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Het visseizoen is weer begonnen. Dat betekent, dat heel wat Neder-
landse gezinnen»in beroering zijn. Op zaterdagmorgen trekt de man, die
we vroeger schertsend "de heer des huizes" noemden, er al vroeg op
uit. Op weg naar z'n stekkie. Omdat ik er wel een mooi fotoverhaal in
zag zitten, ben ik een keer meegegaan. En eerlijk gezegd, vond ik het
toch wel een leuke ervaring: samen met je man ergens in een stille
polder heel vroeg de auto aan de kant te zetten en de weilanden inlopen.
Er vliegen allerlei weide- en watervogels om je heen, die hevig protes-
teren tegen de verstoring van hun rust. Achter het riet ligt de waai, waar
de dobber zal worden uitgegooid.

Die eerste foto was wel een wat angstig avontuur,
't Plekje was erg mooi, zo met die donkere jopper-
man tegen de lichte lucht en het riet. Maar als je, om
hem vrijstaand tegen de lichte lucht te krijgen, door je
knieën gaat met de kamera, dan blijkt het wel een
drassig stukje grond te zijn. M'n visserman heeft er
op gerekend, want die heeft laarzen aan. Maar ik
houd er natte voeten van over. Even later bereiken we
een stuk droge grond. Dit is nou dat beroemde stek-
kie,1 waar zoveel te vangen is.

Dat blijkt waar te zijn, want binnen een kwartier
roept-ie, dat hij beet heeft. Ik ben zo geboeid door het
feit, dat er iets aan de haak zit, dat ik vergeet de foto te
maken. Bereidwillig haalt de visser de vis nog eens
uit het water (foto 2) en laat zich dan van dichtbij
vereeuwigen (foto 3). Het resultaat: een leuke foto-
reportage, die me de kans heeft gegeven een hobby
van mijn man van dichterbij te bekijken. Ook al blijf
ik dat hakengedoe voor de vissen een pijnlijke zaak
vinden.

De Bruil viert
buurtfeest
Op zaterdag 20 en zondag 21 augus-
tus viert buurtvereniging De Bruil
haar jaarlijkse buurtfeest, met als
hoogtepunt zondagmidag grasbaan-
races om het nationaal kampioen-
schap.
Het buurtfeest begint zaterdagmid-
dag met vogelschieten voor dames en
heren en kleiduiven schieten voor da-
mes, heren, meisjes en jongens, ter-
wijl de kinderen op het wegje tussen
Ntyenhuis en De Bemer kunnen be-
ginnen aan een straattekenwedstryd.
Iedereen van 12 tot 80 jaar kan deel-
nemen aan doeltrappen, terwijl het
opnieuw ingevoerde mastklimmen op
het programma staat naast een stoe-
lendans voor dames en heren.
Zaterdagmiddag mogen de kinderen
ook een uur lang gratis draaien in de
draaimolen.
Het avondprogramma in de danszaal
met een opening door de voorzitter,
gevolgd door prijsuitreiking en een
optreden van conferencier Boom-
kamp. Daarna is er gezellig dansen
onder leiduig van het dansorkest De
Favorita's.
Zondagavond kan men weer dansen,
met muziek van het dansorkest De
Flamingo's. Maar aan het begin van
de avond wordt eerst nog een de-
monstratie gegeven door de schutterij
Sint Hubertus Gilde Roderlo die haar
bakermat op De Bruil had.

Inschrijving alle-
gorische optocht
Ruurlo opengesteld
Buurt- en straatverenigingen, sport-
en kulturele verenigingen, zakenlie-
den, klubs en individuelen, die willen
deelnemen aan de allegorische op-
tochten tydens de Septemberfeesten
kunnen zich van nu af aanmelden by
drie adressen.
Dat zijn de heren M. J. Mulder, Bur-
gemeester Van Arkellaan 6, telefoon
1478; G. Hengeveld, D 76a, telefoon
1486 en B. H. van Essen, Dorpsstraat
12, telefoon 1305.
De inschrijving sluit op zaterdag 3
september. Deelname is mogelijk in
drie kategorieën: 1. Grote (praal-
wagens, 2. Auto met aanhanger
(praalwagens); 3. Kleine wagens of
karretjes; 4. Loopgroepen; 5. Enke-
lingen. In al deze kategorieën zijn
prijzen te winnen.
Deelname met reklamewagens is ook
mogelijk, maar daarvoor moet per
wagen worden betaald.
Ruurloërs die zich willen opgeven als
lid van de Oranjevereniging, onder
wiens auspiciën de Septemberfeesten
jaarlijks plaats hebben, kunnen te-
recht bij de heer G. H. Kreeftenbarg
Wiersseweg 36, telelpon 1980 en bij
de heer M. J. Mulder, telefoon 1478.



Schietwedstrijden
Jagersvereniging en fa. Martens
WISSELBEKER VOOR H. J. WEEGERINK

In de bossen bij Vorden op de schietbanen Hameland van de firma
Martens hebben de Jachtgeweren weer onophoudelijk geklonken. Niet
één haas heeft daarbij het leven gelaten. Jachtopzieners uit heel Gel-
derland, Overijsel en zelfs Noord-Brabant en Limburg waren naar Vor-
den gekomen, niet om wat te doen aan de wildstand, maar gewoon om
eikaars krachten te meten. Dat gebeurt jaarlijks op de schietbanen
Hameland In het Galgengoor, waarbij kleiduiven en schiethazen door
de NImrods van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters afde-
ling Gelderland worden geschoten. Deze afdeling organiseert de wed-
strijden samen met de firma Martens.

De animo was bijzonder groot. Zowel
's morgens als 's middags waren meer
dan 100 jagers in het geweer. Steeds
meer Jachtopzichters zien het nut van
uitwisselen van ervaringen in, want
er wordt niet alleen geschoten. Zo-
wel op de vaste als de vrije banen
werden veel punten behaald, mede
dank zij de gunstige weersomstandig-
heden.

De wisselbeker _ die in 1974 en 1975
door de heer A. J. Meerdink uit Win-
terswjjk en vorig jaar door de heer
J. Dasselaar uit Vriezenveen werd ge-
wonnen - vormde thans weer het
middelpunt van een sportieve strjjd.
Dit jaar kwam de heer H. J. Weege-

rink uit Haaksbergen hiervoor in aan-
merking omdat hij op de vaste baan
de hoogste score behaalde: 200—180.

Verdere uitslag vaste baan (31 se-
ries): 2. J. Dasselaar, Vriezenveen
185—170; 3. A. ten Dam, Rietmolen
4. L. G. Rupert; 5. Doedijns, Colm-
schate 15—150.

Op de vrije baan werd geschoten op
5 banen: inkomend duif, lopend ko-
nijn 3 rabbits; doublet afgaand 3
doubletten; lopend haas 5 duiven en
dwarsvliegers 5 duiven.

Baan l inkomende duiven: 1. L. M.
van Mierlo 11x50; 2. G. Oorlog, Doe-

tinchem 7x50 en 11x40; 3. J. Esse-
link, Barchem 7x50 en 3x40; 4. Rup-
pert 1x50 (77 series).

Baan 2 lopend konijn a 5: 1. A. G. J:
ten Dam, Rietmolen 3x50; 2. D. ten
Dam, Holten 1x50 en 1x40; 3. A. ten
Dam, Rietmolen 1x50 en 20; 4. J.
Dasselaar, Vriezenveen 1x50; 5. B. J.
Olthof, Steenderen 1x40 en 20 (51 se-
ries ).

Baan 3 doubletten series a 3: 1. H. J.
Weegerink, Haaksbergen; 2. B.
Brinkman; 3. Markerink, Neede; 4.
Reugenbrink; 5. Doedijns, Colmscha-
te (143 series).

Baan 4 lopend haas serie a 5: J. B.
ten Dam, Rietmolen 8x50; 2. A.
Boschker, 's-Heerenberg 6x50; 3. E.
van Veldhuizen 2x50; 4. Van de Waal
1x50 en 2x30; 5. Joh. Wullink 1x50.

Baan 5 dwarsvliegers serie a 5: 1. L.
Ruppert, Haaksbergen 2x50 en 10x40;
2. Reugebrink 2x50 en 6x40; 3. Wfl-
lens 2x50 en 1x40; 4. Straatman 1x50
en 1x40; 5. Brevink 5x40 (91 series).

De wisselbeker werd met een toepas-
selijk woord namens de organisato-
ren uitgereikt door de heer J. J. v. d.
Peyl uit Vorden. Voor de Ie prijswin-
naars was in elke rubriek een dub-
belloops jachtgeweer (Hammerlesse)
beschikbaar.

Wolspinkampioenschappen
en dansfestival in Warnsveld
Het programma voor de Warnsveldse feestweek van 27 augustus tot en
met 3 september vermeldt weer enkele belangrijke gebeurtenissen. In
de eerste plaats is er op de laatste dag, zaterdag 3 september, het jaar-
lijkse festival - dansen, muziek en zang - voor buitenlandse werkne-
mers. Hiervoor hebben tal van groepen ingeschreven met in totaal ruim
200 deelnemers.

De Vereniging voor Festiviteiten en
Kuituur Warnsveld, die de feestweek
voor de vijfde achtereenvolgende keer
organiseert, verwacht een Turkse
dans- en muziekgroep uit Rotterdam,
een Turkse volksdansgroep (vrou-
wen) uit Amersfoort, een folkloris-
tische dansgroep van Turkse leerlin-
gen uit Zevenaar, een Sloveense
zangvereniging uit Heerlen, de Griek-
se dansgroep Pegasus uit Utrecht, de
Joegoslavische dansgroep Slovenska
(ouderen en jongeren) uit Heerier-
heide, een Joegoslavische muziek-
groep uit Boxmeer, Ulveta uit Ulft
(Bulgaarse dansen), de Samoa Dan-
cers uit Haarlem (Hawaiian- en ha-
remdansen) en een Friese Skotsploeg
uit Leeuwarden. Laatstgenoemde
groep is aangetrokken uit de overwe-
ging de gasten ook een brokje Ne-
derlandse kuituur te bieden.

Het festival begint 's morgens. De
plaats van handeling is een feesttent
Voor de vijfde keer ook de nationale
Wolspinkampioenschappen op vrijdag
2 september, waarvoor 54 inschrijvin.
gen uit het hele land zijn binnenge-
komen. Een evenement, dat in de
loop der jaren grote bekendheid heeft

gekregen in het land. De kampioen-
schappen, omlQst door onder meer
demonstraties vlasspinnen en weven,
hebben plaats in de op 24 augustus
te openen nieuwe sportzaal in Warns-
veld en beginnen ook in de morgen-
uren.

De feestweek wordt zaterdag 27 au-
gustus geopend door burgemeester
Mr. W. W. Hopperus Buma bij Huize
Dokter aan de Rijksstraatweg. Te-
vens wordt dan de kunstexpositie bij
Huize Dokter geopend. Deze exposi-
tie omvat schilderden, tekeningen,
keramiek, boefenschilderwerk, Hin-
delooper werk, smeedwerk, wandkle-
den, poppen, enz. Ze is tot en met 2
september dagelijks geopend ('s mid-
dags en 's avonds), 's Morgens maakt
de muziekvereniging Excelsior uit
Warnsveld een rondgang en is er ook
een optreden van de drumband Bui-
tenveldert uit Amsterdam, die deze
dag te gast is bij Excelsior.

Maandag 28 augustus is er 's avonds
een viswedstrijd in het zgn. Groene
Kanaal onder Eefde, alsmede een
concert van de drie plaatselijke zang-
verenigingen met medewerking van

Excelsior in de Hervormde dorps-
kerk. De Warnsveldse Middenstands-
vereniging houdt zowel dinsdag 30
augustus als woensdag 31 augustus
een gezellige braderie rondom de
kerk. Woensdag is er ook een mid-
dag voor alle schoolgaande kinderen
uit de hele gemeente Warnsveld in de
rekreatiezaal van Het Groot Graffel
met voorstellingen van het poppen-

Prijn uit Doetinchem.

Het sportpark 't Braamveld is don-
derdag l september 's avonds het „to-
neel" voor een voetbalwedstrijd tus-
sen een gekombineerd elftal Socii/
Warnsveldse Boys en het TROS-team
meti^^lers als Jojo Buitenzorg, Bol-
land^n Bolland en Henk van Nieveld.

De opbrengst gaat naar de Ned. In-
validen Sportbond als een eerste bij-
drage in de kosten van de Olympische
Spelen voor gehandikapten in 1980 te
Arnhem. Die avond geeft de toneel-
vereniging Eendracht en Vermaak
nog een voorstelling in De Pauw van
een twee-akter „O, die mannen".

De groep After All treedt vrijdag 2
september in de feesttent op voor de
jongeren. De feestweek wordt zater-
dag 3 september besloten met een
dansavond in de feesttent met mede-
werking van Take it Easy.

Tfldens de feestweek is er tuinver-
lichting in het dorp en zet de ge-
meente plantsoenen en openbare ge-
bouwen in de schijnwerpers.

Voetbal
VORDEN VERLOOR MET 8—5
VAN KSV (VRAGENDER)

Het eerste elftal van Vorden heeft
zaterdagavond de oefenwedstrijd te-
gen KSV uit Vragender (een tegen-
stander waartegen ook in de kompe-
titie gespeeld zal moeten worden)
met 3—5 verloren.

In de eerste helft wogen de partijen
aardig tegen elkaar op. Nadat KSV
een voorsprong had genomen, bepaal-
de Heersink de ruststand op l—1.

In de tweede helft scoorde Chris His_
sink 2—l. In een kort tijdsbestek
scoorde KSV hierna tweemaal achter
elkaar. André te Veldhuis bracht de
partijen weer naast elkaar. Een fa-
lend middenveld van Vorden was uit-
eindeiyk de oorzaak dat KSV met 3
—5 kon zegevieren.
Het tweede elftal van Vorden ver-
sloeg KSV 2 met 2—1.

SPORTDAG PUPILLEN VORDEN

Zaterdag organiseerde het bestuur

van de pupillenafdeling van de voet-
balvereniging Vorden een sportdag
voor de spelers van de zes elftallen
die Vorden rijk is. De prijswinaaars
waren als volgt.

Dl : 1. G. Pardijs; 2. K. Jansen; 3.
P. Klootwijk.
D 2: 1. J. Eggink; 2. D. van Asselt;
3. J. Jansen.
D 3: 1. F. Eykelkamp; 2. R. Gotink;
3. J. Wijs.
E 1: 1. W. Boekholt; 2. B. Huetink;
3. L. de Krosse.
E 2: 1. L. Eykelkamp; 2. G. Wenne-
ker; 3. F. Rouwenhorst.
E 3: 1. S. Roerdink Veldman; 2. F.
Barendsen; 3. M. v. d. Brink.

Gezellige familierit
De
Graafschaprijders
De door de heren Anton Wolsheimer
en Cor Radstake uitgezette familierit
voor de leden met hun gezinnen van
de VAMC De Graafschaprijders is bij-
zonder gezellig verlopen. In totaal
namen 86 personen aan de 107 kilo-
meter lange rit door de Achterhoek
deel, waarbij onderweg allerhande
spelletjes in het programma waren
opgenomen. De start was bij Schoen-
aker terwijl in Barchem bij de Groene
Jager werd gefinishd waarbij de he-
ren Radstake en Wolsheimer aan de
volgende personen de prijzen uitreik-
ten.

Kinderen 2 t/m 5 jaar: 1. Jolanda
Bennink, Lochem; 2. Bob Derksen,
Lochem; 3. Esther Oosterink, Vorden
4. Edith Braakhekke, Vorden; 5. Je-
roen Oosterink, Vorden.

Kinderen 6 en 7 jaar: 1. Stephan
Braakhekke, Vorden; 2. Heidy Hors-
ting, Vorden; 3. Torn van Zeeburg,
Vorden; 4. Wim Maalderink, Toldflk.

Kinderen 8 t/m 12 jaar: 1. Gerrit
Pardfls, Vorden; 2. Erik van Ark,
Vorden; 3. Jan Maalderink, Toldtfk;
4. Adri van Ark, Vorden.

Volwassenen: 1. B. H. Braakhekke,
Vorden; 2. H. van Ark, Vorden; 3. D.
J. Pardijs, Vorden; 4. G. Muytstege,
Lochem; 5. F. Derksen, Lochem.

Diplomazwemmen
Dezer dagen vond in het zwembad
,,In de Dennen" diplomazwemmen
plaats voor alle zwemdiploma's
waaraan in totaal 73 kandidaten deel-
namen.

Onder toeziend oog van KNZB-offi-
cial W. de Vink uit Ulft en chef-
badmeester M. J. Westerik, die de
examens leidde, kon na afloop aan
alle kandidaten het fel begeerd di-
ploma worden uitgereikt.

Het laatste diplomazwemmen van dit
seizoen vindt plaats op zaterdag 3
september, waarvoor op 27 augustus
kan worden proef gezwommen.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: J. H. Oonk, elke dinsdag van
18.45—19.45 uur in het Groene Kruis-
gebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Openningstyden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphfln.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.

Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.

Vrijdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodlka.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.

Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00

Augustus:
19 Vakantieweekend Jong Gelre
20 Vakantieweekend Jong Gelre
21 Vakantieweekend Jong Gelre
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
22 Ledenvergadering voetbalvereni-

ging Ratti in zaal Schoenaker
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Nutsfloralia bloemschikkursus
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus

September:
3 Feestavond voetbalvereniging

Ratti in zaal Schoenaker
5 Agrarische gespreksgroep Jong

Gelre
7 Nutsfloralia bloemschikkursus

11 Kerkedag Herv. gemeente
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-

Vorden
5 Ring-najaarsvergadering Jong

Gelre
7 Dropping Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

25 Provinciale najaarsvergadering
Jong Gelre

November:
4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre

25 Ledenvergadering en film
Jong Gelre

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
In deze rubriek worden opgenomen.

Opspdftng en aanhouding van onderduiker
In Zutphen wordt de opsporing ver-
zocht van een gladjanus, die vele
duizenden guldens waard is.
Het is de duurs^Ws van Nederland.
Als beloning is^ren auto uitgeloofd
voor degene die de onderduiker bo-
ven water weet te holen.
Iedereen, van jong tot oud, mag
straks aan de jacht deelnemen. Men
mag zich wapenen met één hengel
per persoon.
De vis op wiens kop zo'n grote prfls
staat, is met tal van soortgenoten
(voorns en brasems) ontsnapt uit een
kweekbak van de Zutphense Henge-
laarsvereniging Ons Belang. Deze

heeft nu in samenwerking met de
Stichting Akties Zutphen voor het
15e jaar de speuraktie op touw gezet
onder het motto Nationale Hengel-
wedstrjjd in de Grote Gracht.
De kapitale onderduiker heeft als
herkenningsteken een soort honde-
penning aan een vin. De opsporing
wordt bemoeilijkt door de aanwezig-
heid van de vele andere vissen, die
ook dergelijke kentekenplaatjes dra-
gen. Zij zijn. overigens ook honderden
guldens waard.
De volle waarde van de vissen wordt
in natura uitgekeerd: behalve de au-
to zijn er vijftien fietsen te winnen,

terwijl bovendien dagelijks een belo-
ning wordt uitgekeerd voor de groot-
ste gevangen vis, t.w. een landelijke
WV-Geschenkbon van ƒ 50,—.
In dit jubileumjaar wordt een extra
jubileumprijs uitgekeerd: een groot-
beeld kleurentelevisie of stereo in-
stallatie naar keuze.
De hengelwedstrfld duurt van 27 au-
gustus tot en met 10 september, be-
halve de zondagen. Kaarten voor dit
geweldige evenement zijn nu al in
voorverkoop verkrijgbaar bij de VW
Zutphen, Wijnhuis aan de Groen-
markt. Uiteraard mag men voor meer
dan één tijdvak inschreven.

Het door Minister Westerterp
bekroonde regenpak

door het Ministerie van
en Waterstaat uitgeroepen tot het

beste regenpak van ons land

Het pak wordt gemaakt m
vier medische kleuren
veilig oranje, okergeel
olijfgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanat 4 jaar alle
damesrnaten en grote maten
toten met maat 58 60

Natuurlijk bij:

Wapca- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg Vorden

Vorig jaar heeft minister Westerterp (van Verkeer en Water-
staat) een wedstrijd uitgeschreven in het ontwerpen van
fietsregenkleding. Dit idee van de minister vloeide voort uit
het streven van de overheid om de fiets meer naar voren te
halen in de rij van vervoermiddelen.

In de jury zaten o.a. vertegenwoordigers van ANWB, TNO,
Stichting Fiets, HTS voor de konfektie-industrie en het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. De fietskleding moest vol-
doen aan de volgende eisen: afdoende bescherming bieden te-
gen weersinvloeden; de bewegingsvrijheid niet beletten; vol-
doende ventilatie bieden; zo mogelijk de veiligheid vergro-
ten; eenvoudig aan en uit te trekken en gemakkelijk mee te
nmen; aantrekkelijk en modieus zijn en tot slot geschikt zijn
voor industriële produktie.

Volgens de jury voldeed het AGU-SPORT regenpak het
meest aan de bovengenoemde eisen en werd daardoor uit 84
inzendingen bekroond met de eerste prijs. Het pak bestaat uit
een broek met losse schoenbandjes en een jack met afneem-
bare capuchon. Het geheel kan in een bijgeleverd tasje met
polsriem tot een klein pakje worden opgevouwen en meege-
nomen. Het is winddicht, waterdicht en wordt volledig gega-
randeerd. Het pak kan in natte toestand worden opgeborgen,
het gaat niet rotten of schimmelen. Het jack heeft een brede
open rug en ringetjes onder de armen, waardoor een goede
ventilatie ontstaat.

Aan de veiligheid van de gebruiker (o.a. schooljeugd) is ge-
dacht door het op beide mouwen aanbrengen van een dubbele
baan van het reflekterende materiaal scotchlite. Het pak
wordt geleverd in de veilige kleuren oranje en okergeel en de
gedekte kleur maroonrood. Binnenkort ook in olijfgroen.

De firma Martens prflst zich gelukkig als één der eersten in
Nederland het pak in de verkoop te kunnen hebben. Het pak
is er voor iedereen vanaf 4 jaar.


