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Bejaarden maken boottocht naar
Kampen

D Met ruim 260 deelnemers, de grootste groep die ooit werd geboekt, had dinsdag 26 augustus de bekende
Vordense boottocht voor bejaarden plaats. Deze keer naar Kampen. Tijdens de gezellige heenreis werden koffie
en broodjes genuttigd; men was l uur in Kampen, waar men twee uur verbleef.
Tijdens de terugtocht werd de bejaarden een diner aangeboden op de boot. Na een dankwoord van de heer
Remmers en een weerwoord van de heer Albers, kwam men om 8 uur in de haven van Zutphen terug.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 057S2-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchclman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
- Verleende kollektevergunningen.

— Afvoer en storten van vuilnis.
- Tegemoetkoming aansluitingskosten

W.O.G.
- Vergadering Gewestraad d.d. 17 sep-

tember 1980.
— Wet Arob-publikaties.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 8 t/m 14 september
1980 een kollektevergunning afgegeven
t.b.v. de Thuisfronten.

Afvoer en storten van vuilnis
Het is wenselijk de regels, die gelden
voor het verwijderen van vuilnis, regel-
matig in de herinnering te brengen,
zodat iedereen daarvan op de hoogte
blijft.

a. Het ophalen en aanbieden van huis-
vuil
In de gehele gemeente Vorden wordt
huisvuil opgehaald van percelen, gele-
gen langs openbare verharde wegen. In
het dorp Vorden en op de Kranenburg
elke week op donderdag en in het bui-
tengebied op dinsdag, om de veertien
dagen.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat
het huisvuil moet worden verpakt in
plastic zakken met gemeente-opdruk,
welke bij diverse winkeliers in de ge-
meente verkrijgbaar zijn (ƒ 8,- per 20
stuks). Scherpe voorwerpen, glas en
dergelijke dienen van extra voorverpak-
king te worden voorzien.
Lang tuinvuil dat niet in gemeentezak-
ken past, mag afzonderlijk worden aan-
geboden, mits het is opgebost, niet lan-
ger is dan l meter en niet dikker dan 30
cm. Om "prik"-takken een bescher-
mende band of iets dergelijks aanbren-
gen.
Huis- of tuinvuil los in doosjes verpakt
o.d. wordt dus niet door de ophaal-
dienst meegenomen.
Grof huisvuil mag afzonderlijk bij het
huisvuil worden gezet, met een maxima-
le afmeting van 150x100x100 cm.
Grotere afmetingen kan soms bezwaren
geven bij de belading. In die gevallen
dient dit aan het bureau gemeentewer-
ken te worden medegedeeld, van waar-
uit de afvoer dan wordt geregeld.

b. Bedrijtsvuil
Afvoeren van bedrij fsvuil dient door ie-
ders eigen zorg, bijvoorbeeld via een
transport- of containerbedrij f, te ge-
schieden. Desgewenst kunnen over deze
methodes op het bureau gemeentewer-
ken nadere adviezen worden verkregen.

c. Het storten van vuilnis
Bedrij f svuil en ook grotere hoeveelhe-
den ander vuil kunnen rechtstreeks door
eigen zorg worden afgevoerd naar de
stortplaats "Armhoede" te Lochem.
Het storttarief bedraagt ƒ 6,50 per m3

niet samen gedrukt vuilnis. Geringe hoe-
veelheden huis- en tuinvuil kunnen gra-
tis worden gestort. Chemisch afval of
vuilnis, dat lucht- of bodemverontreini-
ging kan veroorzaken, mag niet worden
gebracht. Over de afvoer van dit soort
afval kunnen inlichtingen worden inge-
wonnen op het bureau gemeentewerken
te Vorden.
De openingstijden van de stortplaats in
Lochem zijn:
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur - 12.00 uur en van 13.00 uur - 16.30
uur; zaterdag van 8.30 uur - 12.00 uur
en van 13.00uur-16.00uur.
Het storten van vuilnis is alleen moge-
lijk na afgifte van bonnen, welke zowel
op het gemeentehuis van Vorden, als op
het gemeentehuis van Lochem verkrijg-
baar. De gemeentehuizen zijn alleen 's
ochtends geopend van 8.00 uur tot
12.30 uur en vrijdags bovendien van
13.30 uur tot 17.00 uur.
Nadere inlichtingen over het storten van
vuilnis op de stortplaats "Armhoede"
kunnen worden verkregen op het bu-
reau gemeentewerken Lochem, tel.
05753-1141.
Voor nadere gegevens of klachten over
het ophalen en verwerken van vuilnis uit
de gemeente Vorden, kunt u zich wen-
den tot het bureau gemeentewerken te
Vorden, telefoon 05752-2323.

Tegemoetkoming aansluitings-
kosten W.O.G.
Door de Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland (W.O.G.) wordt
ons medegedeeld dat in de vergadering
van aandeelhouders is besloten om on-
der bepaalde voorwaarden een tege-
moetkoming te verlenen in de kosten
van aansluiting van die percelen, waar-
voor destijds bij de aanleg van de water-
leiding in het super-onrendabele gebied
(het Groene Plan) geen aansluiting is ge-
vraagd.

De strekking hiervan is als volgt:

1. de W.O.G. is bereid een bijdrage te
verlenen in de kosten van aansluiting
van de nog niet aan haar net aange-
sloten percelen, die slechts bereik-
baar zijn middels een nog aan te leg-
gen hoofdleiding;

2. het aan te sluiten perceel dient in
goede staat te zijn. Het mag geen
"tweede" woning zijn. Voorts heeft
de W.O.G. te allen tijde het recht een
bijdrage in de aansluitkosten te wei-
geren, wanneer zij meent, dat daar-
toe goede gronden aanwezig zijn;

3. de inJJ^ring in hoofdleiding mag
een böBrag van ƒ 12.000,- per perceel
niet overschrijden;

4. de eigenaar c.q. bewoner draagt van
deze investering 50% tot een maxi-
mum van ƒ 2.500,-;

5. bove.jjfce bijdrage in hoofdleiding-
aanleg^s de eigenaar/bewoner de
normale bijdrage in de dienstleiding-
aanleg verschuldigd;

6. deze regeling geldt vooralsnog voor
een periode van 3 jaar, met een in-
vesteringslimiet (bijdrage W.O.G.)
van ƒ 250.000,-per jaar.

Belanghebbenden kunnen zich voor na-
dere inlichtingen melden bij de Water-
leidingmaatschappij W.O.G., Terborg-
seweg 136, 7005 BD Doetinchem, tel.
08340-26244.

Vergadering Gewestraad
d.d. 17 september 1980
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat ter gemeentesekretarie (afd. I)
stukken ter visie liggen die betrekking
hebben op de d.d. 17 september te hou-
den vergadering van de Gewestraad. De-
ze vergadering zal worden gehouden in
de kantine van het Gemeentelijk Ener-
gie- en Waterleidingbedrijf (G.E. W.B.),
Zutphenseweg 51006 te Deventer, aan-
vang 19.30 uur.
De volgende punten staan op de agenda
(o.a.):

I. Gewest Midden IJssel
- Rekening voor het dienstjaar 1979,

de balans per 31 december 1979;
- Provinciale afvalstoffenplannen/

nota Verwijdering Afvalstoffen Ge-
west Midden IJssel.

II. Regionale Brandweersamen werking
— Rekening voor het dienstjaar 1979,

de balans per 31 december 1979.

ad 3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
— aan de heer J. Norde, Zelstweg l te

Vorden, voor het bouwen van een
paardestal op het perceel Zelstweg l
te Vorden.

Laatste
achtkastelenfietstocht
De wekelijkse fietstochten langs de Vor-
dense kastelen zijn ten einde. Geduren-
de de maande augustus en juli hebben
een flink aantal vakantiegangers de
tocht meegemaakt. De laatste rit onder
leiding van de heer G. Remmers trok 55
deelnemers.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ORANJEVERENIGING
Nog even willen wij u er op attenderen, dat a.s. zater-
dag de film van 1980 en de film uit het jaar 1938 over
Vorden in het Dorpscentrum wordt gedraaid.

Er zijn diverse Vordenaren die nog vragen wanneer de
film van het Oranjegebeuren te zien is.

Bij dezen willen wij u er nog even op wijzen dat er nog
kaarten verkrijgbaar zijn bij het VVV-kantoor (Schoen-
handel Wullink), Foto Dolphijn en de Amro Bank.
Aanvang 's avonds 8 uur in het Dorpscentrum op de
volgende data:
zaterdag 6 september (a.s.) - rode kaarten
vrijdag 12 september - witte kaarten
zaterdag 13 september - blauwe kaarten

Bestuur Oranjevereniging

partout", zal aan deze dienst meewer-
ken. Met hun eigen instrumenten bege-
leiden ze ook de samenzang.

Cantorij
Mensen die belangstelling hebben voor
de Cantorij zijn van harte welkom in de
Voorde, elke vrijdagavond. Brengt u uw
liedboek mee.

GEBOREN: Robin Koster; Joanne
Christine Kistemaker;
ONDERTROUWD: W.B.M. Bos, en:
W.G. de Jonge;
GEHUWD: J. Buunk, en: G.H. Flam-
ma; W. Klein Gotink, en: R.A. Rue-
sink; G. Limpers, en: M.B. ten Oever;
OVERLEDEN: Jonkheer P.R. Feith,
oud 80 jaar; G.g. te Paske-Oltvoort,
oud 57 jaar.

Een burgemeester gaat voor
in de jeugddienst
Aanstaande zondagmorgen wordt in de
Dorpskerk «en jeugddienst gehouden.
Deze jeugddienst zal worden geleid door
de burgemeester van de Achterhoekse
gemeente Neede, de heer N. Veenvliet.
Samen met de leden van de Vordense
jeugddienstkommissie heeft hij deze
dienst voorbereid.
Het onderwerp zal zijn: "Omgaan met
anderen"
Bij die "anderen" moeten we dan niet
allereerst denken aan onze familie of
buren, maar aan die mensen, die in de
samenleving op een of andere manier
niet in tel zijn.
Een zanggroep uit Wichmond, "Passé-

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 september, 10.00 uur, jeugd-
dienst, de heer Veenvliet, burgemeester
van Neede; 19.00 uur, ds. J. Veenen-
daal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 7 september, 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur: nog onbekend.

WEEKENDDIENST HUISARTS

Zaterdag 6 en zondag 7 september: dok-
ter Vaneker. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 6 en zondag 7 september: J.
Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207;
W.A. Houtman, Vorden, tel. 05752-
2253; spreekuur za/zO van 11.30-12.00
uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 6 september 12.00 uur tot
maandag 8 september 07.00 uur, doker
Warringa. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

N.C.V.B. VORDEN
16 september: Mevr. Ds. E.H.W. La-
man Trip-Klein Starink, Warnsveld;
ond. Moderne Jeugdreligie, met dia's.
28 oktober: Mevr. T. Zijlstra-Schalk-
wijk, Apeldoorn; ondw. Hans Chris-
tiaan Andersen, met dia's.
18 november: Ds. J.A. Dankbaar, Ernst
ondw. Kerkschip "de Hoop", met dia's
16 december: Kerstavond.
20 januari: Notaris B.A.J. Sonderen,
Apeldoorn; ondw. Zal ik het zwart op
wit zetten?

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN

Floralia bloemententoonstelling op 19,
20 en 21 september in het Dorpscentrum

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training wielerklub
Achtkastelenrijders

KARNAVALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVERENIGING
DE SNOEKBAARS

zondag 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
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VI slagerij

BOTERMALSE

RIBIAPPEN 1098

ENTRE CÖTE 100 gram

Voor uw huisdier:

RUNDERHART

TONGEWORST 100 gram

BOERENMETWORST 100 gram

GEBRADEN ROLLADE 100 gram

MAANDAG 8 SEPTEMBER:

SPEKLAPPEN küo 498
DINSDAG 9 SEPTEMBER:

BORSTLAPPEN KNO 898
WOENSDAG 10 SEPTEMBER:

GEHAKT (H.O.H.) uio 648

groenteman

BAKJE CHAMPIGNONS 148

2 FORSE PAPRIKA'S 95

JAMES GRIVES export, 4 x '/, kg 295

V.S. heeft weer de echte

ZUURKOOL UIT HET VAT 500 gr

VACUÜM VERPAKT per pak van 500 gram

am

2 bossen

CHRYSANTEN diverse tinten. 500
per bos

haal ze in huis die prachtige

BLOEIENDE BEGONIA'S ENIOF
CYCLAMEN 2»or850

per stuk "uU

slifterif

BOKMA

JONGE JENEVER
fles 1 liter, van 1570 voor

PISANG-AMBON
puur of als longdrink,
per fles nu van 1295 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
V*CUOlW

J VAN NELLE

SUPRA KOFFIE -
NORMAAL OF SNELFILTER,
pak 250 gram
geen 385
of 355

MAAR NU

JtOOSVICEE
"•^ grote fles 600 cc,

geen 298
of 279

MAAR NU

)SYICEE

MARS
pak 4 stuks
van 240 voor

NOLEN

SPRITS
pak 15 stuks

BOLLETJE

BESCHUIT
rol van 89 voor

VICTORIA

PANKYWAFELS
pak8 stuks van 149 voor

VAN HOUTEN

CHOCOLADIES
pak van 198 voor

BOEREN WIT
800 gram,
gratis gesneden

149

145

75

125

175

175

-̂ nPWV- HERO
TOMATENSOEP

fl mJ 1 üterblik 70
HHpHV van 225 voor • • ̂

FLORA DINER onc
grote baal 1 500 gram «€ U
van 469 voor UW%J

GOUDSE KAAScnc
v. v. jong, K H 3
heel kilo nu WWW

BETUWE ""î

HALtflTURE ̂ 01C
aardbeien- abrikozen - J
kersen, pot nu mm • \*

JOLLY

Mannequin kwark m A n
3 smaken, 170 gram 1 £§li
van 165 voor • «W

Voor uw vakantie-foto's!!

FOTO-ALBUM
20 pagina's,
van 325 voor

295
PLASTIC WASKNIJPERS
pak 50 stuks
+ waslijn,
van 295 voor

KOPEN
SCHOTEL 01

P wit aardewerk f
van 325 voor mm •

Soepkop op schotel
wit aardewerk
van 495 voor

PUNTBROODJES
zak 6 stuks van 119 voor

HALVARINE
kuip 500 gram
van 139 voor

SUSKE EN WISKE

STRIPBOEKEN
van 425 voor

KOOPMANS

PANNEKOEKMEEL l flQ
speciaal pak 400 gram l WW

COBERCO

Vruchtenyoghurt
beker 1/2 liter nu

POPSTICKS

IJSLOLLIES
om in te vriezen
pak 20 stuks

SUN

MARGARINE QQ
pak 250 gram WW

FA

Douche/hadschuim
flacon 0,6 liter
van 595 voor

HANSAPLAST
ELASTIEK, 1 m,
6 cm breed, van 285 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 4/9 TOT 10/9 1980



Met dank aan God, geven wij
u kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

JOANNECHRISTINE

Ben Kistemaker
Gerry Kistemaker-Klein

Ikkink
Marjolein
Heleen

Vorden, 26 augustus 1980
Kapelweg 2

Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal te Warnsveld

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

HERBERT

Jan Willem en
Lia Wenneker-v.d. Zande

Vorden, 28augustus 1980
de Stroet 9

Wij zijn blij met onze zoon die
werd geboren op 31 augustus
1980 en noemen hem

JASPER

Hans en Greta
Groot Roessink

7251 WR Vorden,
Brinkerhof 2

Hartelijk dank aan allen, voor
de belangstelling, felicitaties,
bloemen en kado's, die wij bij
ons 55-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

J.H.W. LUBBERS
A.W. LUBBERS

BUSSCHERS

Vorden, augustus 1980
Burg. Galleestraat 13

Voor de vele blijken van me-
deleven, welke wij mochten
ontvangen na het overlijden
van onze geliefde moeder,
groot- en overgrootmoeder

H. J. ZWEVERINK-
BIELDERMAN

zeggen wij u oprecht dank.
Uit aller naam:

fam. A.J. Zweverink

Hengelo (Gld.), sept. 1980
Ruurloseweg 84

Uw hartelijke gevoelens van
medeleven tijdens de ziekte
en uw oprechte deelneming
na het overlijden van

MEVROUW
H.F.W. STRATLING

hebben voor ons heel sterk
bevestigd, dat zij, die van ons
is heengegaan, een goed en
ook een zeer geliefd mens
was.

Fam. J.W. Buunk
W. Timmer

Amersfoort, 2 sept. 1980
Paulus Buyslaan 6

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij op on-
ze trouwdag ontvingen, dan-
ken wij u allen hartelijk.

JOOP EN MARJAN
GOLSTEIN

Vorden, sept. 1980
Prins Clauslaan 15

De sportieve vrouw rijdt...
Sprint GT Tour 10 versn. Shi-
mano, weegt ,13 kg, informeer
eens naar de prijs.
Een juweeltje van Fongers.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Racefietsen van Fongers
Sprint T, 5 versn. . . . f628,-
Champion, 10 versn. f 440,-
Course, 10versn. . . . f 676,-
Sprint R, 10versn. .. f 719,-
Criterium, 10versn. . ƒ865,-

Uw tweewielerspecialist
Baring Nieuwstad 26, Vorden

Wie heeft mijn blauwe kin-
derfietsje met gele Vorden
sticker gevonden?
Sabine Gabriël, tel. 2006

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

Door God is thuis gehaald onze lieve moeder en oma

HENDRIKA GERDA OLTVOORT

weduwe van Goossen Lenselink
op de leeftijd van 54jaar.

Omdat zij Mij zeer bemint, zal Ik haar bevrijden. Ik zal haar
beschutten, omdat zij Mijn naam kent. Roept zij Mij aan, Ik
zal haar antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij haar zijn.
Met lengte van dagen zal Ik haar verzadigen en Ik zal haar
Mijn heil doen zien. Psalm 9 J: 14-16

Utrecht: Janny Lotterman-Lenselink
Johan Lotterman
Christi

Vorden: Gozien L o tterman -L enselink
Frens Lotterman

Evert Venderink

Vorden, 30 augustus 1980
"De Weppel", Oude Zutphenseweg 2

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 4 sep-
tember 1980 om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvin-
den om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Geen toespraken.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling
in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat.

Door God is thuis gehaald onze geliefde schoondoch-
ter en schoonzuster

HENDRIKA GERDA LENSELINK-OLTVOORT
sinds 12 augustus 1973 weduwe van Goossen Lense-
link.

"Nu blijf ik bij U voor altijd" Psalm 73:9

Vorden: A. J. Lenselink
E.L. Lenselink-Huizinga

Meerde: W. Kaemingk-Lenselink
G. J. Kaemingk

Barchem: G. Kaemingk-Lenselink
J.M. Kaemingk

Leiderdorp: A. J. Lenselink
F. Lenselink-Flikkema

Enschede: D. Somsen-Lenselink
D. J. Somsen

Amersfoort: A. A. Brandsen-Langeler
W. A. Brandsen

Gorssel: E. Langeler
J. Langeler-Verstege

Gorssel: A. E. Vis-Langeler
J. G. Vis

Lochem: A.B. Lan geler
G. J. Langeler-Mennink

Chaam: J. Lenselink
A. Lenselink-Vroegindewey

Vorden, 30 augustus 1980

Heden nam de Heere toch nog onverwacht tot Zich
onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante

HENDRIKA GERDA OLTVOORT
weduwe van Goossen Lenselink

op de leeftijd van 54 jaar.

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoor-
dige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons
geopenbaard zal worden. Romeinen 8:18

Vorden: G. J. Oltvoort-Lenselink

E. Bennink-Oltvoort
B.F. Bennink

A. J. Oltvoort
M. Oltvoort-Heersink

neven en nichten

Vorden, 30 augustus 1980

Voor de vele bewijzen van deelneming die ik mocht
ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man

PIETER BORST

betuig ik hiermede mijn oprechte dank.

F. Borst-Sikkens

Vorden, september 1980
Galgengoorweg 14

Dank aan de
kerkedag-medewerkers
Afgelopen zondag is in de hervormde en in de gere-
formeerde kerk een bijzonder woord van dank gericht
aan alle mensen, die er toe hebben bijgedragen, dat
de kerkedag van 24 augustus ondanks de regen zo'n
vlot verloop heeft gehad.

Aanvankelijk wilde de kerkedag-kommissie dat dank-
woord aan de leden van de verschillende werkgroe-
pen persoonlijk schrijven. Maar er werd van afgezien.
Omdat in de praktijk veel meer mensen aan de voor-
bereidingen, maar vooral aan de goede gang van za-
ken op de dag zelf, hebben meegeholpen dan offi-
cieel bekend was en is. Het was een verrassing te
merken, hoeveel mensen, jongeren en ouderen,
spontaan hebben meegedacht en bijgedragen. Het
aantal medewerkers was niet meer te overzien.

Vandaar dit tot hen allen gerichte woord van dank en
waardering.

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8,
van de Woningwet, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan "Buitengebied
1970" aan:

- de heer H.J. Arfman, de Leuke 2en
- de heer H. Weenk, Schuttestraat 12, beiden te

Vorden

zulks voor de bouw van een tweede bedrijfswoning
ten behoeve van de op de percelen de Leuke 2 en
Schuttestraat 12 gevestigde agrarische bedrijven.

De voorgenomen bouw is in beide gevallen in strijd
met de bepalingen van het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1970", doch past binnen de bepalingen
van respektievelijk de partiële bestemmingsplannen
"Buitengebied, herziening 1980", nrs. 1 en 3.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf vrijdag 5 september 1980 gedurende 14 dagen
voor een ieder ten gemeentehuize, afdeling l, ter
visie.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 4 september 1980,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout mr. M. Vunderink

Oranjefeest
in de Wildenborch

op vrijdag 5 en zaterdag 6 september

Vrijdag- en zaterdagavond wordt het toneelstuk
"De Klomp en de Goudvis", geschreven
door H. Frielind, opgevoerd door de
Toneelvereniging T. A.O. uit de Wilden-
borch.
Aanvang beide avonden 8 uur precies
in de Kapel in de Wildenborch.

Zaterdagmiddag 1 uur optocht vanaf de Prinses
Juliana school naar het feestterrein bij
kasteel "De Wildenborch".
Aanvang spelen 2 uur.

VAKANTIE
HERENSALON

van 8t/m 22 september

Kapsalon BEERNING
Raadhuisstraat 11

Bebie-hoek „Elientje"
uur bebie speciaalzaak

kinderkamers
met ledikant

vanaf ƒ O"5>-

kinderboxen vanaf ƒ 98,

Veiligheid voor alles bij:

Burg. Galleestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

vraagt

Marktkraam verhuurbedrijf

J.W. Leunk
Tademasingel 5, Zutphen

PART-TIME HULP
voor het opbouwen en wegruimen van marktkramen
voor de donderdagmarkten te Zutphen.

Het opbouwen geschiedt van 0.00 uur tot ca. 3.30 uur.
Wegruimen van 13.00 uur tot ca. 15.30 uur.

Gedacht wordt aan flinke personen die na het inwer-
ken zelfstandig kunnen werken.

J.W. Leunk, tel. 05750-15406

Te koop: d.bl. Koelstra kin-
derwagen model '79 met
toebehoren en kinderwagen-
zitje. Telefoon 2673

Te koop: kleine koelkast,
houtkieurig.
Telefoon 05750-20728

Te koop: 50 I. Daalderop
gasboiler (geen afvoer no-
dig); zitbad (lengte 1 m.);
r.v.s. aanrecht 220 cm;
meisjesfiets 6-10 jaar (op-
knapper).
De Bongerd 36, telefoon 2397

Aangeboden: Polaroid kant
en klaar kamera f 30,- en
gevraagd: Marklin rails enz.
Het Jebbink43, tel. 2102

Bij mijn vertrek uit Vorden wil
ik diegenen bedanken die mij
de afgelopen maanden met
zoveel medeleven en hartelijk-
heid hebben geholpen.
Ik kon niet van iedereen per-
soonlijk afscheid nemen,
maar ik blijf in de Achterhoek
en wij zien elkaar vast wel te-
rug. Het ga u allen goed.

Jenny v.d. Linden-Pisuisse
Eikeboomlaan 6
7215 SB Joppe

Te koop: boerenkool, prei
en slaplanten; tevens: jonge
konijnen, Hollanders en
Kleurdwergjes en jonge
Wijandot krielen 1-5 zwart,
1-3buff.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
1, Vorden, tel. 05752-1498

Ook al eens een auto-vakan-
tiereis geboekt via VRIJ-UIT?
De ANWB controleert alle be-
stemmingen en nu buiten de
piek extra-kortingen
Vraag de gratis gids bij

WEVERS Assurantiën
Molenlaan 1a
7261 BS Ruurlo
Telefoon 05735-1410

Te koop: Mercedes-Benz
gesloten bestelwagen L 608
D / 35, 1,90 hoog, 4 m. lang,
1975, nieuwe motor. Tel.
05750-20344

Te koop; Mercedes-Benz
gesloten bestelwagen L 406
D, 1,75 hoog, 4 m. lang,
1976, nieuwe banden, zeer
mooi. Tel. 05750-20344

Te koop: Volkswagen ge-
sloten bestelwagen LT 31
D, 1977, kleur blauw. Grijp nu
uw kans. f 7000,- excl. btw.
Tel. 05750-20344

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Die zijn nu
helemaal
"trend". En wij
hebben ze.

MODE-IDEE
Zacht geprijsde
twmset.
Lambswool
angora.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Gevraagd: part-time werk
voor 2 è 3 dagen per week;
liefstin de winkel.
Brieven onder nummer 24-1

Best hooi
Wij leveren vlot
Redelijke prijs

B. Mulder
"Fouragehandel
Oost Nederland"
Varsseveld, tel. 08352-1375

Mevrouw te Slaa neemt vanaf
8 september t/m 12 september

geen advertenties aan

CHRISTELIJKE
HUISHOUDSCHOOL
Het Hoge 41 - Vorden

Wegens pensionering van de huidige funktionaris
ontstaat er aan de school een vakature voor

CONCIËRGE
in volledige dienst.

Leeftijd: vanaf25jaar.

De te benoemen kracht zal o.m. belast worden met:

— onderhoud van gebouw en inventaris
— onderhoud van de tuin
— schoonmaakwerkzaamheden

Voor de funktie geldt een salariëring volgens rijks-
regeling, afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring.
De premie AOW/AWW komt voor rekening van de
werkgever.
Opname in pensioenverband.
Vakantie-uitkering 8%.

Datum indiensttreding: 1 december a.s.

Van gegadigden wordt verwacht dat
men een positieve instelling heeft t. a. v.
het Christelijk onderwijs.

Inlichtingen kunnen eventueel verstrekt worden door
de direktrice, mw. L.A. Nijhoff.

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u binnen 8 dagen
na het verschijnen van dit blad te zenden aan het
bestuur, de Centrale Commissie voor het Chr.
Beroepsonderwijs, Zijpendaalseweg 53A,
6814 CD Arnhem.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIABv
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 4 september 1980
42e jaargang nr. 27

BURGEMEESTER Mr. M. VUNDERINK: Sursum Corda organiseert zaterdag 13 september

' 'De Gems hoort thuis in Vorden'' «" groot maiv en showconc01"* °P het sPort"ark

l De heren Emsbroek en echtgenotes luisteren aandacht

"Ondernemerschap is het aftasten van de grenzen. Bij veel ondernemers
gieren vandaag de dag de zenuwen door de keel. Helaas wordt door de
overheid tegenwoordig te weinig begrip getoond. Er wordt veel met de
mond beleden, maar feitelijk begrip is er nog te weinig." Dat zei drs.
A.P.C, van der Houwen, de sekretaris van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor noordoost Gelderland tijdens de viering van het 150-jarig
bestaan van Cïems/Emsbroek b.v. te Vorden.

Van der Houwen konstateerde dat de
overheid in de ene plaats meer tolereert
dan elders. Hij /ei te hopen dat men bij
de Gems kreatief zal blijven en zei toe
dat de Kamer posi t ief ' /al meedenken.
Overigens: als dit soort bedrijven wordt
uitgehold door begrenzingen van de mo-
gelijkheden zal er ook minder geld be-
schikbaar komen voor het overheidsper-
soneel, zo filosofeerde Van der Hou-
wen.

De Gems heeft in Vorden niet te klagen.
Tenminste als men kan afgaan op de
woorden van burgemeester Mr. M.
Vunderink. Hij zei het met de Kamer
van Koophandel eens te zijn dat kleine
beginnende bedrijven ook buiten in-
dustrieterreinen mogelijkheden moeten
hebben. In het geval van de Gems moest

een compromis gevonden worden. Ver-
plaatsing van het bedrijf is gewoon te
duur. Het kollege heeft het bedrijfsbe-
lang volgens Mr. Vunderink zwaar laten
wegen. "De Gems hoort thuis in Vor-
den. Wij zijn bereid te verklaren dat
daar waar overheid en bedrijfsleven el-
kaar ontmoeten, we uw belangen zwaar
zullen laten wegen."

De heren Meeuwisse van de ACI, de
vereniging van cv-installateurs en Hout-
braken van de PME, de werkgeversor-
ganisatie in de grootmetaal, spraken lo-
vende woorden over het jubilerende be-
drijf. De heer Houtbraken zei dat men
in Nederland moet oppassen dat de in-
dustrie niet verder in de versukkeling
raakt. "Innovatie (vernieuwing) is voor
Emsbroek geen nieuwe kreet. U loopt al

vooruit op de marktontwikkeling", al-
dus de heer Houtbraken.

Direkteur G. Emsbroek zei dat het be-
drijf weer op een startpunt naar de toe-
komst staat en dat in energiebesparing
die toekomst gezocht moet worden. Hij
roemde de tolerantie van de rond het be-
drijf wonende Vordenaren. Holle vaten
klinken nu eenmaal hard en wij werken
niet met^^>ber hamers, aldus de heer

/EmsbroflP

Het officiële gedeelte had plaats in een
grote salontent, die op de binner,;
was neergezet. Eerder op de middag
bood voorzitter H. van Dorsten van de
persone^Écreniging de direktie een me-
talen pla(Ktte aan, naar een ontwerp
van mevrouw R. Jacobs en vervaardigd
door personeelsleden. De gekozen mate-
rialen worden alle door het bedrijf ver-
werkt.

De Vordense folkloristische dansgroep
De Knupduukskes en de kapel De Acht-
kastelendarpers brachten de jubilerende
Gems een serenade, waar de gasten veel
plezier aan beleefden.

D Eén van de medewerkers geeft tekst en uitleg bij een warmtewisselaar.

Aktiviteiten Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre gaat
aanstaand weekend een tegenbezoek
brengen aan Woudenberg. Circa 20 jon-
gelui zullen dit uitstapje meemaken.

Op 14 september wordt er een groot wa-
terfestijn gehouden voor de gehele regio
West-Achterhoek. Dit vindt plaats ach-
ter de Konijnenbult bij de Reuzeneik
aan de Schimmeldijk hoek Schutte-
straat. Deze wedstrijden die in teamver-
band worden gehouden. Voor vrijdag-
avond 10 oktober heeft Jong Gelre een
dropping op het programma staan. De-
ze gaat van start bij hotel Bloemendaal.
De jaarlijkse feestavonden worden op
31 oktober en l november gehouden in

het dorpscentrum. Ditmaal zal de
klucht "Boemelende bedriegers" wor-
den opgevoerd. De jaarvergadering van
de afd. Vorden wordt gehouden op 28
november in hotel Bloemendaal. Na de
pauze zal een film worden vertoond.

Nationale disco wedstrijd
Vordenaar Richard Martens heeft zater-
dagavond jongstleden een 5e plaats be-
haald bij de nationale disc-jockey wed-
strijd. Deze wedstrijd werd gehouden in
discotheek "Night Fever" te Winscho-
ten.
In totaal namen 90 jongelui aan deze

wedstrijd deel. Voor Richard Martens
dus een zeer eervolle plaats. Hij mag nu
aan een herkansing meedoen. Vorig jaar
werd Richard eerste tijdens het kam-
pioenschap van Gelderland.

Tussen de wedstrijden door traden za-
terdagavond Karin en Alice de Vries op.

Dit duo is beter bekend als "Maywood"
uit het Friese Uitwellingerga. Zij brach-
ten onder andere hun hits "Mother how
are you today" en "Late at night".

De nationale disco-wedstrijden werden
georganiseerd door de platenmaat-
schappij K-Tel, Camel-sigaretten en
Honda automobielen.

In het kader van het 50-jarig bestaan (het wel en wee van de vereniging is dit
voorjaar reeds uitvoerig in de pers beschreven) organiseert de muziekvere-
niging Sursum Corda op zaterdag 13 september aanstaande een groot mars-
en showconcours. Een dergelijk concours wordt elk jaar onder auspiciën
van de Bond van Christelijke Muziek- en Showkorpsen in Gelderland geor-
ganiseerd. Twee jaar geleden heeft het bestuur van Sursum Corda aan de
bond gevraagd dit muziekfestijn in 1980 in Vorden te mogen organiseren.
Hierop werd positief gereageerd.

In totaal zullen 29 korpsen in Vorden
aantreden. Te weten 27 uit de provincie
Gelderland en twee daarbuiten.
Na de aankomst van de korpsen za.1 er
een defile door het dorp worden gehou-
den. De route is: Burg. Galleéstraat,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat, Willem
Alexanderlaan, Horsterkamp, Stations-
weg. Het kollege van de gemeente Vor-
den zal samen met enkele bondsbestuur-
ders vanaf het bordes van het Dorpscen-
trum het defile afnemen.
Voor de deelnemende korpsen zijn en-
kele prijzen te winnen namelijk de defi-
leerprijs voor het beste korps; de beste
tamboer maitre en de beste hoofdmajo-
rette. De beoordeling is in handen van
"een leken-jury". Er wordt dus niet zo-
zeer gelet op de muzikale prestaties
maar op de kleding, wijze van lopen

e.d. Met andere woorden: hoe presen-
teert men zich.
Wanneer het defile is afgelopen worden
van elk korps twee afgevaardigden in
het gemeentehuis door het kollege ont-
vangen. Intussen vertrekken de korpsen
naar het gemeentelijk sportpark (voet-
balveld) om zich voor te bereiden op de
wedstrijden die in de middaguren zullen
beginnen.
De korpsen zijn verdeeld in vier afdelin-
gen, te weten een ere-divisie, eerste divi-
sie, tweede divisie, derde divisie alsmede
een jeugddivisie. Per groep wordt tien
minuten opgetreden. De prestaties van
de deelnemende teams zullen worden
gejureerd door mevr. Bakker uit Hee-
renveen, Krijn Smits uit Ede en Jan
Vlijm uit Bovenkarspel.
Hierna vindt de grote finale plaats. Alle

korpsen stellen zich dan in een kring op,
waarna de voorzitter van de bond, de
heer Hondorp uit Eibergen, de uitslagen
bekend zal maken.

Verschillende plaatselijke bedrijven en
instellingen hebben onder andere voor
het beste muziekkorps uit de verschil-
lende divisies, de beste drumband en het
beste majorettekorps fraaie bekers aan-
geboden. Dus niet voor elke divisie één,
maar over het totaal gerekend. Alle
deelnemende ploegen ontvangen van
Sursum Corda een herinneringsvaantje.

NOG MEER IN PETTO
Sursum Corda heeft de komende maan-
den voor de plaatselijke bevolking nog
enkele "dingen" in petto. Zo zal er op
zaterdagavond 4 oktober samen met het
Vordens Mannenkoor in de sportzaal
een concert worden gegeven. Zaterdaga-
vond 18 oktober verzorgt het nationaal
jeugdkorps een optreden in de grote
zaal van het Dorpscentrum. Zaterdag-
middag 15 november wordt een ieder in
de gelegenheid gesteld om het bestuur
van Sursum Corda te feliciteren met het
gouden jubileum.

De heer Blaauw nieuwe direkteur
van het postkantoor te V orden

D O / ? / september 1980 is de heer J. Blaauw geïnstalleerd als nieuwe direkteur van het postkantoor te Vorden.
Hij volgt daarmee de heer G. J. Wolters op die deze funk tie sinds 1965 heeft bekleed en nu vervroegd de aktieve
dienst gaat verlaten.
De heer Blaauw startte zijn postale loopbaan bijna 38 jaar geleden in het Overijsselse Hengelo. Nadien is hij in di-
verse funkties bij de postdienst werkzaam geweest, o. a. als postdirekteur te Neede en laatstelijk te Renkum.

Zwemvierdaagse te Vorden
met attraktief'' randgebeuren''
suksesvol verlopen
De afgelopen week werd er in Vorden door 412 personen deelgenomen
aan de zwemvierdaagse. Over alle avonden verdeeld 1788 starts totaal.
Alle avonden werden er trekkingen gehouden door Miss "In de Dennen"
Irma Olthof. Dit gebeurde uit de inschrijfformulieren. Er vielen leuke
prijzen te verdienen.
De organisatie van deze zesde zwemvierdaagse te Vorden was in handen
van de kommissie zomeraktiviteiten "In de Dennen". Een en ander in sa-
menwerking met de zwem- en poloklub "Vorden '64". Een attraktief
"randgebeuren" met onder andere demonstraties van paardrijdressuur,
gymnastiek, jazzballet, judo-kunstzwemmen en een reuze luchtkussen
voor de jeugd. EHBO en de nevenaktiviteiten als busgooien, grabbelton
en de verf machine zorgden ervoor dat de zwemvierdaagse door circa 1500
mensen méér werd bezocht dan vorig jaar.

sesvolle zwemweek afgesloten. Dit ge-
schiedde op het terras waar de gehele
week kon worden gebarbecued. Er was
een gezellig kampvuur en sfeervolle ver-
lichting waarvoor de technische kom-
missie van de karnevalsvereniging "De
Deurdreajers" zorgde. Alle deelnemers
aan de zwemvierdaagse kregen een stic-
ker en een attentie, beschikbaar gesteld
door de organisatiekommissie.

Chef badmeester M.J. Westerik, voor-
zitter van de organiserende kommissie,
vond het jammer dat het sfeervol ver-
lichte bad en de geweldige muzikale "in-
geblikte" muziek van disco Valentino
op alle avonden maar matig werd be-
zocht.
Hoogtepunt vormde de afsluitings-
avond met het optreden van de kunst-
zwemploeg "The Seahorses" van de
Deventer zwem- en poloklub "De Us-
sel". Deze ploeg oogste veel sukses met

haar optreden. Het was jammer dat de
regen tot slot afbreuk deed aan het ge-
heel.
Hierna volgde in stromende regen de
uitreiking van de medailles. De oudste-,
jongste deelnemer en deelneemster ont-
vingen een leuke attentie. Dit waren
Gerdien Schurink, Vorden, 6 jaar; G.
Berenpas, Warnsveld, 6 jaar; mevr.
J.H. Oonk, Vorden, 64 jaar en de heer
H.J. Eggink, Vorden, 61 jaar.
Twaalf uur middernacht werd de suk-

Zondag 7 september

ANTIEK
BEURS

te Keyenborg
in dorpshuis de Horst

van 11.00 tot 18.00 uur



Maandag 15 september 's avonds 8 uur in hotel Bakker
Modeshow LAMMERS mode

WULLINK schoenmode
In de pauze verloting, opbrengst voor het Holy Spirit Hospita/in Bombay

SIEMERINK juwelier - optiek
VAN ASSELT banket
DIJKERMAN bloemsierkunst
* Kaarten bij de deelnemende zaken verkrijgbaar

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

De nieuwe

NAJAARSKOLLEKTIE
voor dames met vele exclusieve merken o.a

Gispa Bahls Hammer
Presence
Blouses: Marianne - Paris

Modecentrum

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

Een sweert, een peert,
een schone vrouw,

Leent niemand uijt als met
berouw.

Wij hebben een produkt,
niet om uit te lenen of te

betalen .
Zolang de voorraad strekt,

gratis af te halen.

Henk Graaskamp
Ruurloseweg

Gevraagd : huishoudelijke
hulp voor 1 è 2 halve dagen
per week. Telefoon 05752-
2999, na 18.00 uur 1727

Te koop: ca. 1 ha kuilgras.
J. A. Berenpas, Mosselseweg
1 , telefoon 6695
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MEDEWERKENDEN:

Na enorm succes en op veler verzoek weer
in Ruurlo 't muzikale topprogramma

BLAUWE BOK
op zaterdag 25 oktober en
zaterdag 1 november in
Café Mentink Ruurlo/Broek
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

D DRIE DONKEN BLAASKAPEL
D HARM UUT RIESSEN (conferencier)
D VALLER COMBO

BERNDHILLlzang)
D TONNY FRAAS (accordeon)
D MARINUS RUUMBOL
D BERTUS KUIPER 0
muziek • lachen • zang • gezellige sfeer • dansen

Blauwe Bok is een programma van en wordt gepresenteerd door

BAL TOT 1.00 UUR • Freddylkink

Tijdens 't gezellige muzikale programma en bal worden ruime traktaties
(koffie, bier, wijn, fris en hartige hapjes) geserveerd!

PRIJS: f 37,50 p.p. (alles inbegrepen) Kaarten vanaf heden verkrijgbaar

Aanstaande donderdag is

DE R IS IN DE MAAND
Dus wordt er weer
speculaas gebakken

U weet wel, die heerlijke
speculaas

van warme bakker

OPLAAT

gesloten, omdat het in z'n geheel
is gereserveerd

voor een grote bruiloft

Wilt u deze winter

veilig
warm zitten, laat dan uw ketel en
kachels vakkundig controleren
en schoonmaken.

C. Lakerveld
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Erkend gas- en watertechnisch installateur

Mocht u deze klok
tegenkomen.
Deze meneer is het slachtoffer van

betreurenswaardige onderverzekering»
Toen zijn fraaie klok

werd ontvreemd, bleek dat
onvoldoende door zijn
verzekering te zijn gedekt»

Een gewaarschuwd
mens telt voor twee»

Loop even bij ons
binnen, om te praten over
uw verzekeringen»

Rabobank
Bijdetijdse

verzekeringen.

PROPAGANDA WEDSTRIJDEN
MEISJESVOETBAL

Welke meisjes van^Ét/m 14 jaar hebben in-
teresse om aan deze door de KNVB afd. Gel-
derland georganiseerde wedstrijden deel te ne-
men?
Bij deze wedstrijden hoef je geen lid van Ratti te
zijn, doch je kunt op vrijwillige basis hieraan
deelnemen.

Inlichtingen en opgave voor 12 september
a.s. bij Mej. M. Gotink,

W. Alexanderlaan 2 Vorden
Telefoon 2237
A. Overbeek
Ganzensteeg 2 Vorden, tel. 6471

Deze week

Sterke jongensschoen
in moderne snit met sportieve zool

normaal 69,95
deze week s/echts

maten 321/m 39

60,-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Onze

wijncursus voor beginners
start binnenkort weer.
Voor meer informatie:

Vinotheek SMIT
Telefoon 05752-1391 - Na 6 uur 1862

ers,

4 typen
3 versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slliplnrlchtlng

ff„JOWE
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Wij zijn

GESLOTEN
vanaf maandag 8 september t/m
zondag 14 september.

Fa. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden (Kranenburg)

Bebie-hoek „Ettertje"
uw bebie speciaalzaak

jé&bebie- en kleuterkleding

maat 56 t/m 110

ÏA» zie onze nieuwe
VS

winterkollektie
V silighcid voor alles bij;

Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

Voor een goede aanpassing aan de praktijk
geven wij nu

Cursussen typen
met elektrische
schrijfmachines
Leerlingen krijgen bij inschrijving een
elektrische machine in bruikleen waarop zij
dagelijks kunnen oefenen.

De lessen worden gegeven in Ruurlo,
Steenderen en Vorden.

U krijgt vrijblijvend inlichtingen over deze
cursussen wanneer u een kort briefje zendt
(in gesloten enveloppe zonder postzegel)
naar:

SCHEIDEGGER INSTITUUT
Antwoordnummer 3
7130 WN Neede.

of telefonisch in contact treedt met
het Scheidegger Instituut,
de Heer A. van Paassen
tel. 05450-1378 van 9-11.00 uur.

RE|NO

Scheidean
Schriftelijke ooleidinaen voor U VBSchriftelijke opleidingen voor
steno Nederlands, steno

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg-

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels



VordenNieuwstad 5 -
Tel. 05752-1232.
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Bij voldoende deelname zal er binnenkort worden be-
gonnen met de

KURSUSSEN
KOKEN 8 avonden
NAAIEN 12 avonden

De kosten bedragen f 7,50 per kursusavond + mate-
rialen.
De kursussen worden op woensdagavond gehouden
en staan open voor dames en heren.
Opgave vóór 12 september a.s.

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41, 7251 XV Vorden, telefoon 05752-1512

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wiclig

van S tot 55 pk

Honda-Carraro

ti JOWEtt

KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Betreft:

een perceel weiland en bos te Zelhem/Hengelo
in de hoek Klaverdijk/Vierblokkenweg, met
paardenschuur en waterpomp, totaal groot
2.23.40 Ha, te verkopen

als perceel l : weiland met schuur en water-
pomp, groot ongeveer 93.40 Are;

als perceel II: weiland met 2 bospercelen, groot
ongeveer 1.29.90 Ha;

en als massa, de percelen l en II tezamen.

Aanvaarding onder voorbehoud van gunning,
vrij van pacht of enig ander gebruiksrecht, na
betaling van de koopsom te voldoen uiterlijk op
1 oktober 1980 (overdrachtskosten voor reke-
ning koper).

Ondertekende briefjes met vermelding van ge-
boden prijs, kavel/massa, naam en adres tot en
met woensdag 17 september 1980 in gesloten
enveloppe in te leveren bij notaris Mr. C. Gutte-
ling te Zelhem, Doetinchemseweg 32.

Nadere inlichtingen en verkoopvoorwaarden te
verkrijgen ten kantore van genoemde notaris,
telf.08342-1141.
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YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

AI (P%p|^^B volledige garantie

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

Toyota Starlet 5drs dl 1978
Toyota Corolla stationw. 5 drs 1977

Toyota Corolla sportswagon 1978

Toyota Carina 1.6 2 drs dl 76/78/1979
Toyota Cressida stationw. 5 drs 1977
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kadett 4 drs special 1978

Opel Ascona 4 drs 1 .9 1977
Chrysler Avenger 1 .6 stationw 1978
Datsun Cherry 1973
Datsun Rzo A 1978
Datsun Sunny 1979
Ford Taunus 1 .6 Kombi 1977
Ford Taunus 1 .6 2 drs + gas 1978

Alfa Romeo Alvetta 2 liter 1977
Renault R6TL 1977
Honda Prelude coupé + gas . . . 3 mnd. oud
Honda Accord 4 drs de luxe . . . . 3 mnd. oud
VW bestel met ruiten 1973

Dealer voor de gemeenten Hengelo IG), Vor-
den, Huur/o en Zieuwent

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle V
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EIFFEL
landbouwfoliën hebben bewezen de beste eigen-
schappen te bevatten die proefboerderijen en
consument eisen.

EIFFEL
landbouwfolie is ook de eerste en enige met eigen
waarborggarantie op kwaliteit en levensduur.

SUPER UMBRATEX
zwarte gaasfolie kleden of dichte groene

POLYPROP
kleden beschermen uw maiskuilen tegen vogel- en
wildschade.
Onze plastic

ZANDSLURFEN
en afdekkingsband zorgen voor volledige lucht-
afsluiting tijdens de bewaarperioden.
Over het voorkomen van broei of rot geven wij gratis
advies.

Opslag Steenderenseweg 11
Opslag Uilenesterstraat 29
Telefoon: 05753 -1507/2139
Opslag Kuilenburgerstraat 1
Telefoon: 05755-1307

zondag 7 september

ackJersey
met de band
cross f amily

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

/
sK&K-s,

Sl^ft
3* h

?rsre,
s/er

'/*i
te/>

cfor

s/ef

'ö^Ofc

S -̂
s/ec/7(/.s

^ö /è^i^^HeiHf,^

""̂ ï5
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SS-

39,50

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

L
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



CONTACT
NIEUWS/ADV ^TENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
"ptember 1980

42e jaargr ^

A. Paariberg nieuwe voorzitter
s.v. Ratti
Veel waardering voor scheidende Ant. Heuvelink
Na een zevenjarige periode heeft de heer Ant. Heuvelink afscheid geno-
men als voorzitter van de sportvereniging Ratti. Een periode, waarin hij
naast vele uren plezierig werken met bestuur en leden ook wel moeilijke
tijden heeft gekend. De scheidende Ratti-funktionaris heeft als opvolger
gekregen de heer A. Paariberg, die als zodanig op de drukbezochte alge-
mene ledenvergadering in zaal Schoenaker gehouden, werd gekozen.

In zijn openingswoord wees de voorzit-
ter op het achterliggende voetbaljaar,
waarin op sportief en bestuurlijk nivo
veel werk is verzet om de leden de voet-
balsport te laten beoefenen. Over de ge-
hele linie bezien zijn de resultaten gun-
stig te noemen al zouden de posities van
vooral de eerste elftallen zaterdag en
zondag enige verbetering behoeven. De
voorzitter was verheugd over de grote
belangstelling.

EXPLOITATIE
Penningmeester de heer Theo Polman
bracht een keurig en uitgebreid verslag
over de stand van zaken betreffende de
financiën. Er bleek over het afgelopen
boekjaar 30 juni '79 - l juli '80 een na-
delig saldo. Dit door de steeds stijgende
kosten voor wat betreft onderhoud
akkommodaties enz. De begroting voor

omende jaar werd eveneens behan-
deld en door de vergadering goedgc
keurd. De kaskommissie (J. Batenburg,
J. Huitink, E. Plomp) bracht schrifte-
lijk een goedkeurend rapport uit.
Besloten werd om de jaarlijkse kontri-
butie over de gehele linie te verhogen.
De bedragen zijn nu, voor seniorleden
ƒ 125,-, voor dames (tot 18 jr.) ƒ 55,-,
(boven 18 jr. ƒ 125,-), voor A-jeugd ƒ
55,-, B- en C-jeugd ƒ 35,-, voor vetera-
nen ƒ 75,- en voor pupillen ƒ 30,-.

UITBREIDING KANTINE NIET
HAALBAAR
De plannen die er bestonden om de hui-
dige kantineruimten te vergroten gaan
niet door. Men wilde op het bestaande
kleedlokaal een verdieping bouwen, die
dan als rekreatieruimte dienst kon doen.
De huidige kantine kon dan voor jeugd-
doeleinden worden gebruikt. Gebleken
is echter dat door deze nieuwbouw de fi-
nanciële lasten voor de vereniging te
zwaar zouden worden. Na rijp beraad is
besloten hiervan af te zien; wel zal men
proberen de huidige kantine enigzins te
vergroten om toch meer mogelijkheden
voor de jeugd te scheppen.

NIEUWE SEIZOEN
In het nieuwe seizoen zal Ratti met veer-
tien verenigingen uitkomen, te weten:
vier zondagteams, vier zaterdagelftal-
len (één meer door nieuwe aanwas van
leden), twee damesteams, een A-, B- en

C-juniorenteam en een pupillenelftal. In
de loop van het seizoen zal men trachten
een tweede pupillenteam te kreëren.
Ook de veteranen spelen met een team.
De zaterdagafdeling krijgt een nieuwe
trainer, de heer Karel Nieuwenhuis uit
Vorden, die de heer D. Rekers opvolgt.
Omdat H. Dostal bedankt heeft als trai-
ner van de damesteams, zal D. Rekers
dit voortaan verzorgen. De heer Kerk-
dijk blijft trainer voor de zondagteams.
De A-jeugd wordt getraind door A.
Geurds, de overige jeugd en pupillen
door de jeugdkommissieleden. De trai-
ningsavonden zijn: dinsdags en donder-
dags, zaterdag- en zondagteams; op
woensdagen en vrijdagen de dames,
woensdagavond de jeugd.
De leden werden opgewekt de training
goed te bezoeken; de heren H. Dostal en
D. Rekers werden door de voorzitter b.
dankt voor hun inzet gedurende een
nanta) iaren resnektievelijk als trainer
van de dames en de zaterdag afdeling.
De voorzitter deed een beroep op de le-
den om zich op te willen geven als leider
voor de elftallen, er is een voortdurend
tekort.

GROEIEND LEDENTAL
Uit het keurige jaarverslag van sekreta-
ris A. Overbeek bleek dat het ledental
van de s.v. Ratti toenam met 19, waar-
door het totale aantal leden nu 250 be-
draagt. De twee speelvelden en het trai-
ningsveld zijn in goede staat, de kantine
is opnieuw geverfd. De afdelingen da-
mes, zaterdag en veteranen hielden goed
geslaagde toernooien. De zaterdagafde-
ling funktioneerde goed dank zij trainer
D. Rekers, leiders en aanvoerders. Bij
de zondagafdeling vertrok de heer Dek-
ker als trainer en werd opgevolgd door
de heer Kerkwijk uit Neede, die met R.
Heuvelink, leiders en aanvoerders van
de elftallen, deze afdeling begeleidde.
Bij de dames vertrok de heer Kiers uit
het bestuur, zijn taak werd overgeno-
men door mej. Wasseveld. Met trainer
H. Dostal en mej. M. Gotink behartig-
den zij de belangen van de damesteams.
De heer J. Geerken met jeugdkommissie
bracht de jeugd de beginselen van de
voetbalsport bij.
Op 24 maart j.l. kreeg men van het
ministerie van justitie bericht dat de
duur van de vereniging voor onbepaalde

tijd is verleg. Op het verlichte trainings-
veld werd eind maart j.l. een-sektiewed-
strijd gespeeld voor het damesvoetbal.
De kantine werd beheerd door de heer
N. Lichtenberg met enkele leden. De
fam. Bleumink zorgde voor de velden,
kleedlokalen en materialen; toto en lot-
to werden door de jeugdkommissie ver-
zorgd. Deze draait goed. Het klubblad
verscheen regelmatig en zorgt voor een
goede berichtgeving binnen de vereni-
ging.
De sekretaris konstateerde dat er erg
veel werk is verzet. Er is echter een drin-
gend leidersprobleem."Wij doen een
dringend beroep op bereidwilligen en
wensen allen een suksesvol seizoen 1980-
'81 toe."

BESTUURSVERKIEZING
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats
van de aftredende voorzitter, de heer
Ant. Heuvelink, gekozen met algemene
stemmen, de heer A. Paariberg. In
plaats van de heer R. Heuvelink, wed-
strijdleider voor de zondag, werd geko-
/en, de heer H. Spithoven. Door vertrek
van de heer G. Kies als v/edstrijdleider
van de damesafdeling werd c^kozcn
mej. J. Wasseveld.
De ccheidendc v^rzitter dankte de
scheidende bestuursleden
werk werk en inzet en hoopte bij de
nieuwgekozenen eenzelfde enthousias-
me te mogen ontmoeten. Namens het
bestuur richtte de heer Th. Polman zich
vervolgens in waarderende woorden tot
de scheidende voorzitter. Hij dankte
hem voor ^^p^ele werk, zijn vertrouwe-
lijke omgang met bestuur en leden. U
hebt veel gedaan voor de vereniging.
Zijn woorden werden met een hartelijk
applaus van de vergadering onder-
streept.
Tot beslul^Khtte de heer Heuvelink
zich tot btsfuur en leden en wees er op
dat hij alles wat hij in de afgelopen jaren
voor Ratti mocht doen, alleen lukte
dank zij aller inspanning. "Er waren
veel plezierige momenten maar ook
moeilijkheden. We hebben een mooie
akkomodatie gekregen, de velden liggen
er keurig bij, ondanks de aanleg van
aardgas dwars door het terrein, de afde-
lingen draaien goed enz.
De scheidende voorzitter stelde hierna
zijn opvolger, de heer A. Paariberg, aan
de leden voor. In zijn maidenspeech
hoopte de nieuwe voorzitter zich net als
zijn voorganger tussen de leden te kun-
nen stellen. Hij hoopte zo zijn bijdrage
te kunnen geven aan de toekomst van
Ratti en op een goede samenwerking
van allen te mogen rekenen.

Ton van Snellenberg
juniorenkampioen
FINALE SENIOREN ZONDAG A.S.
Het had maar weinig gescheeld of het weer had de organisatoren opnieuw
gedwongen de klubkampioenschappen te verdagen. Vooral zondagoch-
tend leek de situatie kritiek, doch na het verwijderen van de plassen ble-
ken de banen goed bespeelbaar.

Dit weekend zou duidelijk worden, wie
uiteindelijk de kanshebbers werden.
Daarnaast stond de finale junioren A op

ogramma
In deze finale tussen Ton van Snellen-
berg en Peter Tuin, waarin laatstge-
noemde in de eerste set via zijn servLc-
games steeds weer terug wist te komen,
doch uiteindelijk in de tweede set door
de knieën ging (7-5; 6-1), werd Ton van
Snellenberg kampioen.

SENIOREN
Bij de senioren bleven een aantal verras-
singen niet uit. Door bijzonder goed
spel en veel inzet zien we dit jaar nieuwe
gezichten in de heren A finales. Voor de
eerste 4 plaatsen zullen het komende

weekend tegen elkaar uitkomen: Andre
Jas, Joop Kleeft, Peter Bielawski en
Ton van Snellenberg. Door blessures ge-
klaagd, moesten loop Oostenenk, Hans
van Lochem en Henk Dekker h<
eerder stadium reeds opgeven.
bij Je hcr^n R zijn de finalisten: Frits
Stertefeld, Bert Braudenbarg, Paul
Brasz en Chris Hissink. In de halve fina-
le bij de dames speelt Anneke Honig te-
gen Carin Fransen voor een finale
plaats. Tiny Hompe neemt het op tegen
Karin Kli jn.
Behalve deze finales zullen bovendien
de meestal spektakulaire dubbels en de
verliezers-ronden worden gespeeld, het-
geen voor de tennisliefhebbers weer een
interessant weekend belooft te worden.

vrijwillige basis. De verenigingen dienen
zelf de meisjes, die interesse hebben, uit
te nodigen.
Gedacht wordt aan 6 rayons, t. w.: Epe/
Apeldoorn, Deventer/Zutphen/Dieren,
Lochem/Borculo/Neede, Groenlo/
Winterswijk/Lichtenvoorde, Dinxper-
lo/Varsseveld/Doetinchem, Wehl/Ze-
venaar/Doesburg. Deze voor-indeling is
provisorisch en kan gewijzigd worden,
indien in een bepaalde streek veel of
weinig animo bestaat.
S.v. Ratti is ook verzocht om medewer-
king, opdat meisjes, die interesse heb-
ben voor voetbal, worden uitgenodigd
tot deelname aan bovengenoemd toer-
nooi.
y^r inlichtingen en opgave zie adver-

.

Propaganda wedstrijden
meisjes voetbal bij s.v. Ratti
De kommissie Damesvoetbal van de
afd. Gelderland heeft het voornemen
voor de katergorie "Meisjesvoetbal",
bij voldoende deelname, te komen tot

^onale wedstrijden, al of niet in kom-

petitieverband. Met ingang van seizoen
1980/81 er is reeds l rayon, waar in
kompetitieverband zal worden gestart.
Het plan is zgn. "Propaganda-wedstrij-
den" voor meisjes van 12 t/m 14 jaar te
organiseren in diverse rayons. Bij deze
wedstrijden behoeft men geen lid te zijn
van Ratti, doch kan men deelnemen ~:>

Goed resultaat Vorden
Het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging "Vorden" heeft in de uitwedstrijd
tegen Jonge Kracht uit Huissen een ver-
dienstelijk 2-2 gelijkspel behaald. De
Vordense doelpunten werden gescoord
door Jan Addink.
Woensdagavond 3 september speelt
Vorden I de laatste oefenwedstrijd en
wel thuis tegen Albatros uit Apeldoorn.
De reserveteams van beide verenigingen
ontmoeten elkaar eveneens in Vorden.

Programma s.v. Ratti
Afdeling zaterdag: s.v. Ratti l - Eer-
beekse Boys 1; Wilh. SSS 6 - s.v. Ratti
2; s.v. Ratti 3: vrij; S. K. V. W. 5 - s.v.
Ratti 4.
Afdeling jeugd: s.v Ratti A l : vrij; c

Ratti BI - Zutphania BI; Eerbeekse
Boys C2-s.v. Ratti Cl.
Afdeling zondag: s.v. Ratti l - W.W.V.
1; Erica '76 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 -
Erica '76 9; s.v. Ratti 4 - K.S.H. 4.
Afdeling dames: Wilp l - s.v. Ratti 1;
S.V.B.V. l -s.v. Ratti 2.

Ratti - Baakse Boys: 3-2
Ratti l afdeling zondag startte de nieu-
we kompetitie met een verdiende 3-2 ze-
ge op het bezoekende Baakse Boys 1.
Niet lang na de aftrap wist Jos Jansen
Ratti de leiding te geven toen hij een
door de Baakse defensie verkeerd terug-
gespeelde bal onder kontrole kreeg en
via de binnenkant van de paal scoorde:
1-0.
Ronald Bos wist de Boys-keeper voor de
tweede maal te passeren door een op
maat aangegeven voorzet van Martin
Overbeek zuiver in te schieten: 2-0.
Dank zij goed doorzetten van de rechts-
buiten konden de Boys nog net voor
rust de achterstand verkleinen: 2-1.
Ratti verflauwde na de thee enigzins,
waardoor middenvelder Bart Haggeman
van de Boys de kans schoon zag om de
stand op gelijke voet te brengen: 2-2. De
thuisklub hernam nu het initiatief en
nieuweling Dinant Hendriksen - voor-
malig speler van Ruurlo en nu midden-
voor bij Ratti - wist uit een pass van
Tonnie Overbeek de winnende goal te
scoren: 3-2.

Vordense zwemmers/sters in
de prijzen
Tijdens zwemwedstrijden in het zwem-
bad Obbink Mark te Zelhem, waaraan
door teams uit Terborg, Zelhem, Vor-
den, Brummen en Aalten werd deelge-
nomen hebben leden van de zwemklub
"Vorden '64" enkele goede resultaten
geboekt.
Freddy Dijkman werd eerste op de 50
meter vrije slag jongens onder de 12
jaar; Gera te Velthuis eer^^op de 50
meter schoolslag meisjes l^er de 14;
Anneke Sikkens eerste op de 100 meter
vrije slag dames; Patricia Harmsen eer-
ste op de 50 meter schoolslag meisjes
onderde 10 jaar.
Anneke Sikkens tweede op^teSO meter
vlinderslag dames; Patri^HjHarmsen
tweede op de 50 meter rugsTag meisjes
onder de 10 jaar; Mark Carmiggelt
tweede op de 50 meter rugslag jongens
onder de 10 jaar; Han Berenpas tweede
op de 50 meter vrije slag jongens onder
de 12; Gerrit van Bemmel derde op de
50 meter vlinderslag heren; Annelies
Nijenhuis derde op de 50 meter rugslag
meisjes onder de tien jaar.

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen" vond
zaterdagmorgen voor de laatste keer di-
plomazwemmen plaats. De 29 kandida-
ten voor A, 30 voor B, 8 voor C en de 6
voor E (totaal 73) werden beoordeeld
door mevr. S. Sonneveld-Schouten en
de heer H. van Dijk. Dit onder toeziend
oog van chef-badmeester M.J. Westerik
en KNZB-gedelegeerden mevr. S. Pie-
ren-Thijssen uit Apeldoorn en de heer
H.G. Landman uit Dieren. Alle kandi-
daten slaagden. De geslaagden ontvin-
gen behalve het zwemdiploma een atten-
tie van het badpersoneel. Dit ontvingen
ook de leerlingen die niet hebben afge-
zwommen.

Nieuwe formule kompetitie
DCV Vorden
Vrijdagavond is de onderlinge kompeti-
tie van de Vordense damklub DCV van
start gegaan. De kompetitie verloopt dit
jaar anders dan in voorgaande jaren.
Tot februari wordt gespeeld in drie
groepen van acht. De bovenste vier uit
elke groep gaan over naar de grote fina-
le om het kampioenschap van Vorden.
De overigen gaan over naar de kleine fi-
i
De eerste i^.,.. ',!c volgende re-
sultaten op:
Groep I: J. Lankhaar-H. Grotenhuis 0-
2; W. Sloetjes-H. Graaskamp 0-2; B.
Bijenhuis-B. Rossel 1-1;
Groep II: H. Ruesink-J. Hoenink 2-0;
H. Wansink-J. Krajenbrink 0-2; T.
Slütter-G. Dimmendaal 2-0;
Groep III: J. Masselink-S. Wiersma 1-1;
G. Wassink-H. Esselink 2-0; J. Lamers-
A. Wassink 0-2.
Het eerste tiental van DCV dat uitkomt
in de Gelderse Hoofdklasse speHt vrij-
dag tegen DCL II uit Lent. Beide teams
maken dit jaar kans om kampioen te
worden zodat Vorden een zware strijd
wacht, temeer daar Tjeerd Harmsma
vrijdag afwezig ic

r e junioren zijn vrijdag evenee^ <

Heeft in Vorden een folkloris-
tische jeugdgroep toekomst?
Tijdens de festiviteiten rondom het jubileum van de Gems traden
ook de folkoristische dansgroep De Knupduukskes en de kapel De
Achtkastelendarers op. Een en ander werd door de direktie van
Gems en de bezoekers hooglijk gewaardeerd, vooral diegenen die
dit voor het eerst meemaakten. In hun enthousiasme over het optre-
den kwam de vraag boven: "Waarom is er geen jeugdgroep bij De
Knupduukskes aangesloten?"
Deze suggestie willen wij gaarne doorgeven. Is er een mogelijkheid
om een dergelijke jeugddansgroep op te richten in dezelfde kleding
als de ouderen? Dit in navolging tot b. v. Markelo dat een fantasti-
sche jeugdgroep heeft. Wij hebben ons eens geïnformeerd over de
mogelijkheden bij De Knupduukskes en van hun kant schijnt er wel
animo voor te bestaan. Als er bij u en uw kinderen belangstelling
voor bestaat geven wij u het advies eens met leden van De Knup-
duukskes hierover te praten. Een kindergroep zou fantastisch zijn
en een welkome uitbreiding voor het folkloristisch gebeuren in Vor-
den. Red.

derlinge kompetitie begonnen. De uit-
slagen zijn: N. de Klerk-J. Dijk 2-0; P.
Eckringa-H. Dijk 2-0; H. Hoekman-W.
Rietman 2-0.
Aspiranten/pupillen: Groep I: A. Plij-
ter-J. v.d. Kamer 0-2; J. Slutter-R. Slut-
ter 2-0; M. v. Burk-J. Kuin 2-0; M.
Boerkamp-E. te Velthuis 0-2; E. Brum-
melman-R. SlutterO-2;
Groep II: W. Hulshof-R. Bulten 2-0; H.
v.d. Kamer-P. Besselink 2-0; D. Hoek-
man-G. Brinkman 1-1; W. Hulshof-D.
Hoekman 0-2;
Groep III: B. Voortman-B. Huetink 0-
2; H. Norde-B. van Zuylekom 2-0; B.
Huetink-H.Norde2-0.

Zaterdag kwamen twee pupillen van
DCV uit bij de Gelderse kampioen-
schappen. Er werd in twee groepen van
acht gespeeld. De bovenste vier gaan
over naar de finale, die komende zater-
dag wordt gespeeld. Vordenaar Henk
Hoekman (kampioen van vorig jaar)
kon zich door een vierde plaats op het
nippertje plaatsen voor de finale. Het is

voor hem te hopen dat hij het zaterdag
beter doet, zodat hij zijn titel kan pro-
longeren. Jürgen Slutter stond in zijn
groep na drie wedstrijden bovenaan. Hij
schrok daar kennelijk zo van dat hij
hierna geen punt meer haalde. Hij ein-
digde als zevende.

Jan Oosterink wint klubcross
"De Graafschaprijders"
Zaterdagmiddag vond op het "Delden-
circuit" de zevende onderlinge klub-
cross van "De Graafschaprijders"
plaats. In de A-klasse (startbewijshou-
ders KNMV) was Jan Oosterink op zijn
Kramer ongenaakbaar en won hij over-
tuigend. 2. J. Koop (Montesa); ,3. R.
Oosterink (Honda); 4. M. Jansen (Mai-
co);5.G. Bosch (Honda).
B-klasse (alle overige rijders): 1. H. Vis-
schers; 2. Joh. Bijenhof; 3. J. Harkink;
4. B. Sloot; 5. F. Penterman.
Klasse jeugd (bromfietsen): 1. M. Bul-
ten (Kreidler); 2. H. Bosch (Puch); 3.
H. Hilferink (Kreidler).

Kulturele voorstellingen Dorpscentrum
De voorverkoop van kaarten voor de kulturele voorstellingen is goed
van start gegaan. Ook de inschrijving voor abonnementen loopt re-
delijk.
Momenteel - tot 15 september a.s. - kan men voor kaarten alleen te-
recht bij het V.V.V. kantoor/Schoenhandel Wullink aan de Dorps-
straat. Na 15 september kan dat ook bij kantoorboekhandel Hassink
aan de Raadhuisstraat.
Om teleurstelling te voorkomen wordt iedereen dringend aangeraden
zo spoedig mogelijk kaarten te kopen voor die voorstellingen, die
men bezoeken wil. Voor "Maskerade" zijn geen kaarten meer ver-
krijgbaar.

KNIPTIP -
Gewoon eens
doen op een
zonnige avond:
een zonsondergang fo-
tograferen, 't Is echt

,niet moeilijk.

DE
"VELDE0EK"

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek

V] «„.„

Ca
wn Doetinchemrn R u
Veldhockteweg 11-1$

1X7)6-491

Koop een 'ot van de

Vordense marktverloting

U hebt dan kans op een
prachtige prijs en u steunt de
aktiviteiten van de marktvereniging.

ZE ZIJN ER NU NOG..

Mannenschoenen
voorheren

Stoer en Stevig

Misschien vraagt u zich dat
wel eens af. Maar u zou zich
kunnen vergissen. Komt u
maar eens naar ons toe en

kijk rustig rond in onze zaak.
Maakt u er overigens gerust
een gewoonte van om regel-

matig bij ons binnen te
stappen. Hat kan gewoon.
Er is trouwens steeds iets

nieuws! En als we iets niet
hebben, was 't ook niet de

moeite waard om in te
kopen.

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpstraat 4 - Telefoon 1342



BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KINDERMODE

Ruurlo

VRIJDAGSAVONDS GEZELLIG WINKELEN

ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE

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

05752-1314 en 05750-23346

Voor al uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

KeikhoflHiin 1
Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

"Ja,maarzodraikhet
weet kan ikhet kopen ook!

Dankzij die nieuwe
spaanekeningvan de

Bondsspaarbank;
de Giro-spaarrekening!9

Er zi|n altijd wel dingen die je /oniaar ineens wilt kopen P.m m het
handii;om w.it v;eld achter de h , i n d te i n lal makkeli |k>' ,

i t je toch ieder moment kunt uitgeven. !;i.
we spaarrekening van de Bondsspaarbank. De C.iro-spjarrek<.

Neem ook zo'n handige Giro-spaarrekening.
Dat is makkelijk. Het maakt niet uit welke bank- of postrekening; |e

hebt. Je opent gewoon een Ciiro-spaanrekenin>' ! paafbank
Op die rekening laat je steeds een i iken

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

In onze showroom kunnen we u een
keuze laten maken uit 150 soorten
en kleuren wandtegels, mozaïekte-
geltjes en vloertegels, tegels tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.

Kom kijken in onze showroom.

Nu uitgebreid tot 10 verschillende
kleuren sanitair.
Tevens bijpassende tegels voor
wand en vloer.
Diverse accessoires in chroom, pvc-
en houtmotief.
Nu ook leverbaar badkamermeube-
len in wit, groen, beige.

Tevens in mahonie en massief eiken.
(Ook ideaal voor de slaapkamer.)

Deze badkamer
zoals geshowd:

f 795,-
in de kleuren
Bah. beige
Mosgroen

Kal. geel
(Excl. tegels en badwand)

SERVICE GARANTIE KWALITEIT

bouuimal.cenlf
brinkweg 32 zelhem

umscheffer
tel.03342-1376

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.

Dit springt de week uit
heren schinperstruien
in marine en

27,-
Uw zaak

reisbureaus

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

Busverhuur RoriWuten Meerdaagse reizen

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

Tel. 05750-13813

"Kom nou, 100 gulden
per maand sparen
en je weet niet eens
waarvoor..."

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN u w tiCH l h BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Liefst 6% rente en toch vrij
IQUW je makkelijk een reservekapttaal waa n liefst

. i l t i i ' . l
! ' l i j f t !

Mc, : lig hebben dan vijfdui - < lan
i . , "igens

niet nodi£ is als het ^old gebruikt wordt bi| aankoop v.in een huis, (

.-mi; van de hypotheek.

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

uw kinderwagen

voor slechts ƒ 50,-?

Dat kan als u ons vroegtijdig de
exakte geboortedatum opgeeft van uw babv

De van tevoren door u uitgezochte kinder-
>vo«- ^,,st u dan slechts

ƒ 50,-

f Deze aktie loopt van
l september tot l november

Veiligheid voor alle» bij;

'*

Een Giro-spaarrekening bij de Bondsspaarbank. Om te sparen voorde juiste momenten.

BONDSSPAARBANK
Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752 2999
ook op woensdagmiddag geopend

met kantoren te: Vorden, Ruurlo. Barchem.

service
station

kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Becloc
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840
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