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Autocross Vorden zondag 5 augustus
wordt enorm spektakelstuk
Bijna 150 deelnemers
Het autocrossen, dat vanuit Amerika naar Nederland is overgewaaid is in onze
regio en met name in Vorden de laatste jaren erg populair geworden. Op zondag 5
augustus zal Vorden opnieuw kunnen kennismaken met deze tak van sport. Het
Autocrossteam Linde zal dit grote evenement organiseren op een terrein van de
familie Berendsen naby het Enzerinck.

Het is nu voor de vierde maal in
successie. Trok het vorig jaar meer dan
4000 bezoekers, de initiatiefnemers het
Autocrossteam Linde verwachten ook nu
veel publiek. Men organiseert een en
ander in nauwe samenwerking met de
Stichting Autosport Oost-Nederland te
Halle, die een en ander in haar competi-
tieprogramma heeft opgenomen. Jan
Berenpas het "manusje-van-alles" van
ACT Linde is al vele maanden avond
aan avond in de weer om alles zo soepel
mogelijk te laten verlopen. "We zijn in
februari al begonnen. Eerst naar het
gemeentehuis voor de vergunning. Dat
loop altijd heel gesmeerd, prima mede-
werking van B&W. Dan moet je zorgen
voor de reclame, de programma's, het in
orde maken van het terrein enz."

Het terrein bij het Enzerinck heeft men
gekregen dank zij de bereidwillige mede-
werking van de eigenaresse mevrouw van
Lennep. Berenpas sleutelt in zijn schaar-
se vrije tijd aan zijn auto, waarmee hij
als verwoed crosser meedoet aan diverse
evenementen. Bij de laatste vijf crossen
was hij altijd in de finale van de sport-
klasse te vinden met zijn BMW 2000 TI
Injection. In Ruurlo kreeg hij onlangs
een beker omdat hij de grootste pech-
vogel was. Bij de organisatie wordt er
niets aan het toeval overgelaten. De
Stichting Autosport Oost-Nederland
/.orgt voor eigen juryleden, men keurt
de auto's op rijvaardigheid en snelheid
enz. De cross in Vorden is de achtste van
de competitie van Oost-Nederland. Al
eerder waren er wedstrijden in Buurse,
Warken, Gendringen, Noordijk, Aalten,
Ruurlo en Halle.

In drie klassen.

Er komen op 5 augustus 143 deelnemers
aan de start. Dit is een ongekend aantal.
Er wordt in drie klassen gereden, in de
sportklasse, de standaardklasse en een
voor de plaatselijke rijders. Bij de sport-
klasse gaat het er altijd vreselijk hard
aan toe. Dit seizoen is er bij alle
voorgaande crossen iedere keer een
andere winnaar geweest, aldus Beren-
pas. Men heeft nu 40 coureurs inge-
schreven, die in diverse series rijden;
elke keer tien ronden en in de finales

vijftien ronden. Favoriet in de sport-
klasse is Frits Barth uit Doetinchem met
zijn BMW. Ook komen aan de start de
andere prominenten als Arendorf uit
Ulft, Olhaar uit Neede, Meulenkamp,
Neede, Ruessink, Varsseveld, Bolscher
en Seinhorst uit Varsseveld. Jan Beren-
pas is de enige Vordense deelnemer in de
sportklasse. Hij rijdt nu voor "eigen
publiek" en hoopt bij de eerste drie te
komen.

Standaardklasse.

Voor de standaardklasse hebben 70
rijders ingeschreven, dit zijn originele
auto's tot en met 1600 cc motor, in
tegenstelling met de sportklasse waarin
men allerlei eigenbouw aantreft. Favo-
rieten zijn hier onder meer Wim Bakker
uit Doetinchem en zijn plaatsgenoot
Barth, evenals Bosman uit Hengelo die
in Halle onlangs eerste werd.

Plaatselijke rijders.

Een bijzondere happening wordt weer de
klasse van plaatselijke rijders, waarin
liefst 33 coureurs deelnemen. Enkelen
zijn er goed voor de finale als Walge-
moed met NSU, Jan van Til VW, Jopie
Wesselink NSU, Bulten VW, G. ter
Bogt, Jos Schroër VW, Martin Heuve-
link VW, Bennie Lebbink NSU en niet
te vergeten Ant. Wenneker, die in april
de autocross te Warken op zijn naam
bracht. Deze rijden allen in drie series
van 11, in de finales komen 12 rijders.
Uit elke serie gaan er twee naar de
finales, terwijl er uit de twee herkan-
singen ook telkens drie overgaan. In elke
klasse zijn er drie bekers te verdelen,
terwijl de andere finalisten medailles
ontvangen.

De organisatie is goed voorbereid. Er
komen diepe greppels rondom het vier
hectare grote terrein. EHBO, politie en
brandweer verlenen medewerking. EWr
is ruime parkeer gelegenheid. In de
pauze wordt er een grote demonstratie
met modelvliegtuigen gegeven. "We
hopen dat het publiek ons ook nu niet in
de steek laat" zegt Jan Berenpas van
ACT Linde. "Men kan verzekerd zijn
van spektaculaire wedstrijden".

Even als de Staringavonden zijn ook de
Gelderse avonden danig bij de vakantie-
gangers in trek. Momenteel wordt hier
nog een apart sfeertje aan gegeven
doordat deze avonden worden gehouden
in de boerderij nabij kasteel Vorden,
zodat het Vordense gemeentehuis tevens
van dichtbij bekeken kan worden. Aan
de hand van dia's vertelde de heer G.
van Roekei uit Zelhem over het Achter-
hoekse boerenleven. Onder het genot
van een kopje koffie werd aandachtig
naar de heer van Roekei geluisterd. Het
ligt in de bedoeling om op 2 augustus
wederom een dergelijke avond te beleg-
gen.

Jammer was het dat de weersomstandig-
heden het de afgelopen dagen hebben
laten afweten zodat het bezoek aan het
drie dagen durende Luna-park tegen-
viel. Gelukkig was het tijdens de brade-
rie droog zodat hier de belangstelling
meeviel. Ook de heren en dames die wat
"olde ambachten" demonstreerden
toonden zich tevreden over de belang-
stelling voor hun kreatieve werk.

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse achtkastelentocht
werd ditmaal door 128 personen deelge-
nomen.

Poëzie-avondi
Op dinsdagavond, 31 juli, vertelt de
Vordense predikant en dichter Jaap
Zijlstra over zijn poëzie in de zaal boven
de Amro-bank. Hij zal uit zijn dicht-
bundels voordragen en vertellen hoe en
waarom hij zijn gedichten schrijft. Te-
vens kan men genieten van tientallen
schilderijen van de Groningse schilderes
Nell Schültz die in de zaal zijn opgehan-
gen.

Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre
Jong Gelre organiseert op 4, 5, 6 en 7
september haar eerste avondfietsvier-
daagse in Vorden. De routes, verdeeld in
20 en 30 km. zullen geheel door de
omgeving van Vorden lopen. Men kan 's
avonds starten bij Hotel Bloemendaal
aan de Stationsweg. De heer J. Visschers
en J. Pardijs zullen de gehele route
uitzetten door de buurtschappen Linde,
Galgengoor, Veldwijk, Wildenborch,
Wiersse, Warken, Hackfort en Delden.

Er zullen bij de 20 km. l controlepost en
bij de 30 km. 2 controleposten zijn, waar
men eventueel ook de dorst kan lessen.
Als men drie van de vier avonden deze
route gefietst heeft, krijgt men een leuke
herinnerings-medaille aangeboden. Kin-
deren tot en met veertien jaar krijgen
reduktie op het inschrijfgeld.

Jong Gelre ontplooit
vele aktiviteiten
a. s. Vrijdagavond 27 juli houdt Jong
Gelre een barbequeavond bij de familie
Abbink aan de Kruisdijk. Op zaterdag
11 augustus is de provinciale Buiten-
sportdag in Ochten (Betuwe). De afde-
ling Vorden gaat hierheen met een
dameshandbalteam en een heren touw-
trekteam. Voorts zijn er nog diverse
andere sporten zoals hardlopen, hoog-
springen, verspringen, hindernisbaan
enz. Aan het eind van de middag zal aan
de hand van de sporten de sportvrouw en
sportman van het jaar bekend worden
gemaakt.

Op 12 augustus vindt de Oostenrit
plaats. Dit is een gezelligheidsrit voor
motoren en auto's door de omgeving van
de achterhoek en Twente. De totale
lengte bedraagt 180 km. Voor alle
Vordenaren is de start bij café Schoen-
aker op de Kranenburg. Bij elke start en
finishplaats (totaal 11) worden leuke
spelletjes gedaan, zoals kegelen, kwis,
bussengooien en andere behendigheids-
spelletjes. De afdeling Vorden organi-
seert dit in samenwerking met o. a.
Hengelo, Diepenheim, Borculo, Loc-
hem, Steenderen, Eibergen, Groenlo,
Almen, Beltrum, Ruurlo.

Op 25 augustus is er een Provinciale
Agrarische wedstrijddag te Laag Keppel
met onder andere Rundveebeoordeling
M.R.Y. en F. H., ploegen met één en
tweescharigeploegen, varkensbeoorde-
len en ziekte herkennen in fruit. 22, 23,
29 en 30 augustus kan men gratis
kaarten afhalen voor de Reunie op 28 en
29 septemb^^i het Dorpscentrum. Er
zal dan het Toneelstuk "En de bossen
zingen hun lied" worden opgevoerd. Dit
zal worden gespeeld door leden van zo'n
25 jaar terug.

Op 14, If^Pi 16 september zullen
ongeveer 25 jongeren uit Vorden een
weekend doorbrengen bij de P. J. G. O.
afd. Wanneperveen. Onlangs zijn de
jongeren van de P. J. G. O. afd. in Vorden
geweest. Op 13 oktober Drie ringen spel
in zaal Nijk te Eerbeek. Het voormalige
Ring Berkelstreek zal zorgen voor de
estafette met hindernissen. Na afloop is
er dansen.

TUINCENTRUM

ijselweg 20

vierakker

Herma & Willem

Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?

Kom vrijblijvend informeren

Ingezonden
[Buiten verantwoording van de redaktie]
Litorama

"Litorama" 'n kunsthandel van naam,
droeg in 't dorp reeds alle faam.
Plotseling moesten ze uit het pand
en zijn in 't jeugdhonk nu gestrand.
Veel is er aan 't gebouw gedaan.
Zo kan het best blijven bestaan.
'k Hoop, gemeente, ga eens kijken,
in de etalages prijken
prachtig, mooie schilderstukken,
't Zal hier best wel heel goed lukken.
't Is nu keurig ingericht
en er is veel werk verricht.
'k Heb het heel erg goed bekeken.
Zonde om dit af te breken.
Er is hier plaats voor vele zaken.
Er is hier heel wat moois te maken
en aan ruimte geen gebrek,
nee, het staat hier lang niet gek.
We krijgen hier een "galerie".
En dat kan er best wel "bie".

J. G. O. v. Dorssen,
De Haar l,

Vorden

NIEUWS
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

grote internationale
deelname
"Zonder de hulp van onze leden zou het
onmogelijk zijn een dergelijk motor-
sportevenement te organiseren. Tenmin-
ste 50 personen zijn dag en nacht in
touw om alles "gladjes" te laten verlo-
pen. Er is een speciaal pasjessysteem om
te voorkomen dat men niet "per onge-
luk" met iemands motorfiets aan de
haal gaat". Dit zegt Jan Slagman, sekre-
taris van de Vordense auto- en motor-
club "De Graafschaprijders" aan de
vooravond van het befaamde "Achtkas-
telenweekend". Een motorsportgebeu-
ren dat in binnen- en buitenland bij de
diverse motorsportbonden grote bekend-
heid geniet. In de jaaragenda's van
omringende landen staat het weekend in
Vorden aangekondigd.

Vorig jaar waren niet minder dan 840
motorliefhebbers naar Vorden getogen.
De helft van hen kwam uit het buiten-
land. Ook nu al zijn vele reakties uit
onder andere Duitsland, Oostenrijk,
Zweden, Engeland bij het sekretariaat
binnengekomen. Het sekreM^iat dat
voor deze gelegenheid wor^Pbemand
door de heren D. J. Rouwenhorst en J.
Slagman. Het is nu alweer het twaalfde
achtereenvolgende jaar dat het "Acht-
kastelenweekend" wordt ^rfiouden.
Hoeveel personen er dit ja^^pbmen is
met geen mogelijkheid te zeggen. Jan
Slagman: "We kunnen er echt geen peil
op trekken. Er wordt bewust niet zoveel
reklame gemaakt. Op gegeven moment
ben je beperkt in je mogelijkheden.
Achter café Schoenaker hebben we een
prachtige kampeerplaats, terwijl ook
gastgezinnen in Vorden worden inge-
schakeld. Een aantal deelnemers over-
nacht al jaren bij dezelfde mensen". Jan
Slagman sluit de mogelijkheid niet uit
dat eveneens motorsportliefhebbers Vor-
den aan zullen doen om zondag de
Grand Prix motorcross in Markelo te
bezoeken.

Het "Achtkastelenweekend" dat is op-
genomen in het zomerprogramma van
de VVV en dat door deze VVV end oor
de O.K. Benzinemy wordt gesponserd in
de vorm van prijzen, bekers etc. bestaat
in feite uit een vijftal evenementen. In de
eerste plaats is er de rit van elke
deelnemer naar Vorden. Er worden
prijzen beschikbaar gesteld voor de verst
komende deelnemers uit het buitenland,
verst wonende deelnemer binnenland,
grootste toerclub etc. etc. De route naar
Vorden mag men zelf bepalen. Inschrij-
ving is mogelijk op vrijdagavond en
zaterdag. Vrijdagavond is er op de
kampeerplaats een gezellige barbecue.
Iets zeer bijzonders is de traditionele
toertocht op zaterdagmiddag wanneer
een lange stoet motorrijders een 72 km.
lange toertocht gaan maken door de
omgeving van Vorden. Een tocht die is
uitgezet door Bennie Horsting. Zater-
dagavond is er een groot feest in zaal
Schoenaker. Tevens zullen dan de prij-
zen worden uitgereikt. Zondagmorgen
kan worden deelgenomen aan een och-
tendwandeling die onder leiding staat
van de heer J. J. v.d. Peyl.

Oriënteringsrit

Aansluitend op het "Achtkastelenwee-
kend" vindt er zondagmiddag een oriën-
teringsrit plaats voor auto's, motoren en
bromfietsen. De heren B. Regelink en
G. Versteege hebben een route uitgezet
van plm. 45 kilometer, waaraan door
iedereen kan worden deelgenomen. Er
kan worden gereden in de A, B of
toerklasse. Voor de best geklasseerde in
elke klasse stelt de O.K. een prachtige
beker beschikbaar. De start is bij café
Schoenaker. Onderweg zal een rustpau-
ze worden ingelast bij kasteel Wilden-
borch.

' Bert Vlogman slaagde voor het examen
Werktuigbouwkundige. Hij volgde de
MTS te Deventer.
Dick Vlogman slaagde voor het examen
slagerspatroon aan de Slagersvakschool
te Utrecht. Hij werd voor de praktijk
opgeleid bij slagerij Vlogman, Zutphen-
seweg.

Veel belangstelling
voor Staringavond
De zogenaamde "Staringavonden" die
gedurende het zomerseizoen enkele ma-
len in Vorden worden gehouden mogen
zich steeds in een grote belangstelling
verheugen. Dit keer waren niet minder
dan 240 vakantiegangers naar de Kapel
in de Wildenborch getogen om daar het
wel en wee te ervaren van dichter
Staring, die een reeks van jaren in de
Wildenborch heeft gewoond. Traditie-
getrouw werden de gasten begroet door
de huidige bewoner van kasteel de
"Wildenborch" Ir. D. M. W. Staring.
Deze leidde de aanwezigen door de
tuinen rondom het kasteel waarbij een
explicatie gaf van bomen en planten.

Na deze rondwandeling was het de beurt
aan de initiatiefnemer van de Staring-
avonden de heer Ds. J. C. Krajenbrink.
Hij droeg een aantal gedichten van
Staring voor, terwijl hij tevens het één en
ander over het leven en werken van de
dichter vertelde. Hierna vertoonde de
heer J. Th. Dolphijn dia's over de
omgeving van Vorden, de achtkastelen-
tochten maar toch wel met de nadruk op
de Wildenborch. Op dinsdag 7 augustus
wordt wederom een Staring-avond be-
legd.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ramona Slöetjes.
Ondertrouwd: H. te Velthuis en D. J.
Nieuwenhuis.
Gehuwd: K. de Vos en E. A. Raivio.
T. A. Pastoor en I. G. Vogel.
Overleden: W. Dijkstra-Docter, oud 88
jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

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 >

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

|:KerkdiensteiiM

HERVORMDE KERK VORDEN

29 juli 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN

'/aterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG

/aterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

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

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

TAFELTJE DEK-JE

De hele maand juli mevr. Wolters, tel.
1262; graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

J. G. van Dijke, Hengelo, tel. 05753-
1370; E. J. de Vries-Reilingh, Neede,
tel. 05450-1268. -
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

MONUTA STICHTING

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.

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. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.
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KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden

Tel. 05752-1232.
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19 juli 1979
Zonder iets ben ik op deze

wereld gekomen;
toch overtreft mijn komst
mijn ouders' stoutste dromen.
Ik wil graag heel lang

bij Peter en Cisca toeven,
om samen met hen,

onder Gods hoede,
van dit leven te proeven.

O ja, ik heet:

MIRANDA ELISABETH
BEST

en ik woon aan:
Het Vaarwerk 11,
7251DDVorden

Tijdelijk: Het Nieuwe Spittaal
Warnsveld

Graag willen we iedereen be-
danken die door z'n aanwe-
zigheid, kado of kaart 28 juni
tot een dag maakte waaraan
we prachtige herinneringen
hebben.

Mariëtte en Torn
Klomp

Borculo, ju l i 1979
Lijsterbesstraat 47

Te koop: volbloed MRIJ
vaarskalveren van 8 dagen tot
2 maand oud.
M. Regelink, Deldensebroek-
weg2, Vorden, tel. 1328

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel).
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
telefoon 6876

Te koop: krielkuikens bij
J. Hiddink, Rietgerweg2,
Vorden, telefoon 2317

Wegens verhuizing te koop:
4-pits Vendomatic gasfornuis
(met oven) ƒ 50,-
Het Wiemelink 4

JONG GELRE
Vrijdag 27 ju l i a.s.

BARBECUE-AVOND
bijJ. W. Abbink, Kruisdijk 9,
Vorden, aanvang 20.00 uur

JONG GELRE
BARBECUE-AVOND

bij J.W. Abbink, Kruisdijk 9

Gratis: 3-zits bed-bank.
Willem Alexanderlaan l
Vorden

Te koop: 5 klassieke massief
eiken zitelementen met bijbe-
horende salontafel, velours
bekleding, in zeer goede staat.
T.e.a.b. tel. 05752-2331 na
19.00 uur

Te koop: 1200 liter tank op
onderstuk met plm. 5 meter
leiding. En Coleman kachel
(vergasser).
Meijst, Het Hoge 57, tel. 1714

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel . 1301.

Wist u, dat Honda
ook waterpompen
maakt?.

n net als alles van Honda:
degelijk en betrouwbaar.

Cap. van <><X) tot l.UM) Uier
per minuu t .
t t ak t , dus normale ben/ine
Krachtig, • ( ie iuisarm.
Zuinig.«Start onmiddell i jk

• Licht en kompakt.

Dealer en serviceplaats

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750-20344
Verhuur per dag, per week
ook mogelijk

l
l
l
l
l
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l
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Vorden

VVV Zomerprogramma
1979
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, tel. 05752-1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 uur;
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.30-
12.307 13.30-16.00 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kasten
bedragen f 2,50 p.p. beneden 16 jaar f 1,50. Te
beginnen woensdag 6 juni, laatste tocht woensdag 29
augustus. Uitgezonderd 20 juni dan wordt er een
jubileumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het Kasteel-
Gemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste
plekjes van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30
uur. Kosten f 1,- p.p. Te beginnen maandag 25 juni
laatste wandeling 13 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
het motto "Kent Uw Bomen" onder deskundige
leiding, om 19.30 uur verzamelen op de oprijlaan van
het Kasteel. Te beginnen 28 juni, laatste tocht 9
augustus. Kosten deelname f 2,- p.p.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE.
12V2 ha. grote tuin en 70 ha. groot park op
29 en 30 juli. Opengingstijden van 10.00 uur tot 17.00
uur. Honden, ook aangelijnd, worden niet
toegelaten.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500
verschillende soorten. Rondleiding door de eigenaar
Jhr. Mr. Feith. Opgave bij het V.V.V. kantoor.
Kosten f 2,50 p.p. Geen kinderen jonger dan 12 jaar.
Geen honden, ook niet aangelijnd. Catalogi
verkrijgbaar bij het VVV kantoor. Data: 8 juni; 15 juni;
22 juni; 6 juli; 20 juli; 3aug.; 17aug.; 31 aug.

DONDERDAG 26 JULI:
Grote boerenbruiloft op de boerderij 't Schimmel
nabij Kasteel Vorden. M.m.v. "De Knupduukskes"
en "De Achtkastelendarpers" uit Vorden. De bruiloft-
stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf het gemeentehuis,
Kasteel Vorden. Kaarten in voorverkoop bij het VVV
kantoor. Eventueel 's avonds aan de boerderij.
Kosten f 6,- p.p. incl. koffie met krentewegge en een
brandewientjen met suuker.

ZATERDAG 28 JULI:

Rekreatiespelen zwembad ,,ln de Dennen".

's morgens 9.30 -12.00 uur
's middags 14.00-16.30 uur
's avonds 19.00-21.30 uur
Nadien groot feest op het terras.

VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29
JULI:
Het jaarlijkse achtkastelenevenement georganiseerd
door de V.A.M.C. "De Graafschaprijders".

DINSDAG 31 JULI:
Optreden Folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes" en de Boerenkapel "De
Achtkastelendarpers". Bij kasteel Vorden. Aanvang
20.00 uur. Entree f 2,50 p.p. Bij slecht weer in de
boerderij.

DINSDAG 31 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Mennink, Galgengoorweg 19, aanvang 16.00
uur precies.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
Dia avond over het achterhoekse boerenleven. Plaats
boerderij Kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur
verzorgd door dhr. v. Roekei uit Zelhem.
Entree f 2,50 incl. koffie.

Dit is pas opruimen tegen stuntprijzen - kortingen tot 50%

Gewijzigde openingstijden
zwembad in verband met
rekreatiespelen

Vrijdagavond om 19.00 uur gesloten

Zaterdag open
van 9.30-12.00 uur; 14.00-16.30 uur;
19.00-01.00 uur, zwembassin open tot
21.30 uur.

Zondag open om 14.00 uur.

ledere bezoeker van het bad of aan het bad betaald
op zaterdag 28 juli a.s. f 1,- entree voor de gehele dag
ongeacht abonnementen e.d.
Met ingang van vrijdag 27 juli a.s. van 14.00 uur
deelnemerskaarten en entreebewijzen aan de kassa
van het zwembad.

HELMINK B.V. VORDEN
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Bankstel 3 - 1 - 1
massief eiken bankstel
in diverse bekledings-
stoffen losse, voorge-
vormde zit- en rugkus-
sens voor veel zitcorn-
fort.
normaal: 2585.-

opruimingsprijs:

2250.-
Zwaar massief eiken BANKSTEL met echt rundieder 3895.- opruimingsprijs 2975.-
Massief eiken BANKSTEL (klein model) met Draion velours 1525.- opruimingsprijs 1398.-
Klassiek BANKSTEL in mohair-look bekleding 1975.- opruimingsprijs 1450.-
HOEKKOMBINATIE 3 + 2 zits in soepel rundieder (groot model) opruimingsprijs 2995.
HOEKKOMBINATIE 3 + 2 zits in manou in div. stoffen opruimingsprijs 2495.-
WANDMEUBEL 2.12 breed massief eiken front opruimingsprijs 1598.-
WANDMEUBEL 2.48 m breed bali bruin essen opruimingsprijs 2098.
Massief eiken EETKAMERSTOELEN nu per stuk opruimingsprijs 155.-
Moderne EETHOEKEN tafel + 4 stoelen opruimingsprijs 499.-
Bejaarden FAUTEUILS massief eiken opruimingsprijs 275.
SLAAPKAMER 140 x 200 met bovenbouw, spots etc opruimingsprijs 650.
Bijpassende 3 deurs LINNENKAST opruimingsprijs 385.-
TIENERKAMER: bestaande uit ledikant 90/190 nachtkastje en secrétaire opruimingsprijs 299.-
KAJUITBED 90/190 in Grenen struktuur opruimingsprijs 149.
Schuif-deur KASTEN in Grenen struktuur !£ hang % leg opruimingsprijs 189.

Zie verder onze etalages Couponnen tapijt zie onze tapijthal

HELMIIMK B.V
Zutphenseweg 24
Vorden-Tel. 05752-1514

Permanente show op 1600 m meubeltoonzaal
Prima service en garantie
De opruiming begint 19 juli a.s.

Dit is pas opruimen tegen stuntprijzen - kortingen tot 50%

Op ons kantoor is plaats voor een

jongeman
die genegen - en in staat is - alle
voorkomende werkzaamheden te
verrichten, o.a.

eenvoud/ge boekhouding
bijhouden
korrespondentie en f a kt u re ring
telefonische behandeling
aanvragen e.d.

Enige ervaring in de houtsektor zou
meegenomen zijn.

BIJENHOF's
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-1216 - 05759-2511

dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Zitdag Vorden
In verband met vakantie-sluiting van
het Dorpscentrum, zullen wij te begin-
nen met vrijdag 13 juli a.s., gedurende
de laatste 3 weken van juli geen zitting
houden.

Vanaf 3 augustus a.s. is er weer elke
vrijdag van 8.00 -12.00 uur gelegenheid
om één van onze medewerkers te spre-
ken in het DORPSCENTRUM te Vorden

Accountantskantoor Gelderland
De Gaikhorst2 Warnsveld

Tel. 05750-22244

VAKANTIE
van 30 juli tot en met
11 augustus

G. J. BARINK
Nieuwstad 26
Vorden

Alle geruchten ten spijt, maar het BLIJFT

SLAGERIJ KRIJT
Wij zijn er weer op
maandag 31 juli!

Ukunt weer een heel jaar genieten van
onze heerlijke specialiteiten en
voortreffelijke kwaliteit.

Tot ziens bij:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 1470

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
,,De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Uw geslaagde

kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.

Nu ook grootformaat kleu-
renfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.
FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.
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Openingstijden
zwembad gewijzigd
i .v.m. de recreatiespelen op zaterdag 28
juli a.s. zal het zwembad op vrijdag-
avond een uur eerder worden gesloten
voor het publiek. Op de dag van de
recreatiespelen zelf zal het bad als in de
advertentie genoemd zijn opengesteld.
Op deze dag is het bassin alleen open-
gesteld voor deelnemers aan de spelle-
tjes, en niet voor het vrije zwemmen door
het publiek, terwijl na het'einde der
spelen, er niet meer gezwommen mag
worden. De tijden liggende tussen de
openingstijden, zijn sluitingstijden
zwembad voor iedereen en is het bad
gesloten. Zondag 29 juli zal het zwem-
bad 's middags worden opengesteld.

Entree op zaterdag 28 juli a.s.
ledere bezoeker van het bad of aan het
bad betaald ƒ l,- entree voor de gehele
dag ongeacht abonnement e.d.

Deelnemerskaarten:
Op vertoon van een entreekaart, kan
men een deelnemerskaart ontvangen,
echter geldig voor l maal meespelen aan
de spelletjes. Wil men vaker meedoen
aan de spelletjes, dan kan dit tegen
betaling van telkens ƒ l , - .

Verkoop deelnemerskaarten
M.i.v. vrijdagmiddag 27 juli a.s. kunnen
deelnemerskaarten en entreebewijzen
worden verkregen aan de kassa van het
zwembad. Een ieder wordt verzocht van
het een en ander goede nota te willen
nemen en wensen u allen indien u deel-
neemt aan onze recreatiespelen veel
plezier toe in sportief opzicht.
Voor openingstijden etc. zie advertentie
in dit blad.

Veel belangstelling voor 53e Volks- en Oranjefeest Medler

Jan Willem Fokkink schutterskoning

De inhaal-clubwedstrijd van de motor-
club "De Graafschaprijders" (de laatste
van het seizoen) zal worden gehouden op
zaterdag 18 augustus op het "Delden-
circuit". De voorlaatste race vindt plaats
op zaterdag 11 augustus. Het beloven
overigens twee spannende wedstrijden te
worden want zowel in de "A"-klasse als
in de jeugdklasse zal de laatste wedstrijd
pas de beslissing kunnen brengen. Mo-
menteel heeft in deze "A"-klasse J. A.
Wuestenenk met 238 punten de leiding.
2. M. G. Jansen, 3. H. Heilegers.

In de B-klasse gaat J. klein Brinke met
296 pt. met ruime voorsprong op G.
Wentink op kop, 3. A. Boesveld. Bij de
jeugd gaat Robert Helmink met 286 pt.
aan de leiding; 2. Gerrit Bosch, 3. Wim
Zweverink.

Tuinen landgoed
de Wiersse geopend
In juli 1977 en 1978 is het bezoek aan de
tuinen van het landgoed De Wiersse zo
groot geweest dat men besloot de tuinen
en het omringende park dit jaar, op twee
achtereenvolgende dagen, inplaats van
een enkele dag, midden in de zomer
open te stellen. Deze openstelling is nu
op zondag 29 juli en maandag 30 juli,
De aandachtige bezoeker zal het mis-
schien opvallen dat er op een van de vele
hekpalen, tussen de romantische 'wilde'
tuin en de klassieke rozentuin, het jaar
1878 en twee kruisjes staan ingesneden.
Honderd jaar geleden behoorde De
Wiersse aan J. B. Graaf van Limburg
Stirum. In zijn afwezigheid en die van
zijn vrouw en dochter I la, bezocht Victor
de Stuers - toen in de beginjaren van zijn
carrière bij Kunsten en Wetenschap-
pen - de Wiersse en liet hier een teken
(de twee kruisjes) achter.

Hij had al een grote bew 3ring voor
Ila van Limburg Stirum, maar huwde
haar pas 15 jaar later. Hun enigst kind
Alice heeft van al haar voorouders
eigenlijk de grootste bijdrage geleverd
aan de huidige vorm van de tuinen.
"Toen mijn moeder in 1908 nauwelijks
13 jaar was, is op haar advies de huidige
Franse rozentuin ontworpen, afgezet
met kleine buxushaagjes", aldus de
huidige eigenaar de heer Eduard Victor
Catacre. Hij is kleinzoon van de bekende
Victor de Stuers en bijzonder trots op
zijn landgoed met de ca. 12 ha. grote
tuinen. Zijn bejaarde moeder, Alice de
Stuers staat hem nog met veel adviezen
bij.

Eind juli zal men volop kunnen genieten
van de tuinen van de Wiersse, ken-
merkend door hun grote verscheiden-
heid, alsmede de vergezichten over de
vijvers, tussen de boomgroepen van het

Het Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol is, ondanks het minder goede weer
toch nog weer een succes geworden. Dit mede dank zy de grote saamhorigheid van
de omwonenden. De jeugdige feestcommissie, die nu al enkele jaren met veel
enthousiasme en doorzettingsvermogen het feest organiseerd, ziet hierin een teken
om op dezelfde voet door te gaan.

Kinderfeest.
Zoals gewoonlijk werd vrijdags, vooraf-
gaande aan het eigenlijke Volksfeest, de
kindermiddag gehouden voor de kleu-
ters en de leerlingen van de Samenwer-
kingsschool Kranenburg en omstreken.
Het oudercomité had voor de ruim 70
kinderen een leuk programma in elkaar
gedraaid. Van l tot half drie werden er
allerhande spelletjes gedaan op het '
terrein van de Touwtrekvereniging Vor-
den, tussen de bedrijven door kregen de
kinderen tractaties als ijs en limonade.
Hierna kon men gratis draaien in de
draai- en zweefmolen, waarna tot slot
allen in zaal Eykelkamp werden getrac-
teerd op chocolade met broodjes. De
voorzitter van het oudercomité de heer J.
Lucassen reikte met een toepasselijk
woord de prijsjes uit. De uitslagen in de
diverse groepen waren:
Groep l kleuters: [huppelen]: 1. Bianca
Huitink, 2. Martijn Wiggers, 3. Bert
Schotman, 4. André Snellink, 5. Nancy
Rutgers.
Groep 2 klas l en 2 [koekhappen op
band]: 1. Sandra ten Have, 2. Marloes
Eykelkamp, 3. Ingrid Temmink, 4.
Dinand Hartman, 5. Herbert Hulstijn.
Groep 3 klas 3 en 4 [zaklopen]: 1. Ton
Schotman, 2. Karin ten Have, 3. Rob
Lucassen, 4. Astrid Sueters, 5. Angela
Bos.
Groep 4 klas 5 en 6 [zaklopen met
hindernissen]: 1. Mark Sueters, 2. Jo-
landa Temmink, 3. Henriet Fokkink, 4.
Angelique Sueters, 5. Robert Bos.

Toneelstuk van TAO
Vrijdagavond werd het feest ingezet met
de opvoering van het blijspel Engeltje in
de grote tent, door de Toneelvereniging
TAO uit de Wildenborch. Op uitsteken-
de wijze brachten zij, dit in dialect
geschreven stuk in drie bedrijven, voor
het voetlicht. Zowel de drie meespelende
dames als de drie heren en regisseur de
heer Huidink uit Exel kregen een lang-
durig applaus voor het mooie spel.
Volksfeesty/^rzitter G. Norde sprak in
zijn openiiflpoord hartelijk welkom tot
loco-burgemeester de heer Bogchelman
en zijn echtgenote. Hij dankte voorts de
familie Eykelkamp voor de jaarlijkse
medewerking, de CLV de Graafschap,
de Werkt^fcnvereniging MEDO, de
heer Fr. K^m Brinke, de fam. Ribbers,
B. Vreeman en Ben Wunderink. Spe-
ciaal dankte hij de gulle gevers op de
inzamelingslijsten, waardoor dit feest
mede mogelijk wordt gemaakt. Aan het
slot dankte hij het gezelschap TAO en
hun regisseur en bood alleen bloemen
aan. In de pauze was er nog een goed-
geslaagde verloting, na afloop werd er
gezellig gedanst tot in de kleine uurtjes.

Zaterdag oranjefeest.
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest
werd zaterdagmiddag om l uur officieel
geopend. Voorzitter Norde sprak een
welkom tot loco de heer Bogchelman en
was verheugd dat het weer iets gunstiger
was dan in de morgenuren, toen de
regen v met bkaken uit de lucht kwam.

Ook de muziekvereniging Concordia
was weer trouw present en speelde
hierna een mars. Loco Bogchelman
prees de goede verstandhouding in het
Medler en omgeving, waarna men ge-
zamenlijk in de dogcar van Gerrit Groot
lebbink (die voor de vijftigste keer
meereed) naar het (eestterrein ging.

Schutterskoning J. W. Fokkink.
Voor de volks- en kinderspelen was een
goede belangstelling. Bij het vogelschie-
ten loste de koning van 1978 de heer
Hendrik Fokkink van "Groot Winden-
berg" aan de Rommelderdijk het eerste
schot, gevolgd door loco de heer Bog-
chelman, Er gaven zich ± 70 deelne-
mers op, maar helaas bleek de vogel zo
vast op zijn nest te zitten, dat er zelfs na
drie ronden nog geen voltreffer was
geweest. Tegen vieren besloot de com-
missie tenslotte om de schutterskoning
bij loting aan te wijzen. Het werd Jan
Willem Fokkink van de Wiersserbroek-
weg, die op traditionele wijze werd
gehuldigd, evenals zijn echtgenote die
koningin werd. De verdere uitslag bij het
vogelschieten was: 2. H. Meyerink (kop)
3. H. Bogchelman (rechter vleugel), 4.
Teun Brummelman (linker vleugel), 5.
Paul Zents (staart). Gerrit Groot Jeb-
bink, Hendrik Bogchelman en Wim
Groot Nuelend reden als vanouds met
hun dogcar voor het ringsteken met
hindernissen. Er namen een honderdtal
dames aan deel: de uitslag was: 1. mevr.
Hykelkamp, 2. Jannie Fokkink, 3. Ger-
rie Abbink, 4. mevr. Brummelman-
Kamperman, 5. Ellis Eykelkamp.

Uitslagen Volksspelen:
De uitslagen van de overige volksspelen
waren: Belschietcn: 1. M. Roeterdink,
2. Jan Gotink, 3. D. G. Nijenhuis, 4. L.
Wieringa, 5. H. Tijink. Schijfschieten:
1. H. Meyerink, 2. D. G. Nijenhuis, 3.
M. Roeterdink, 4. G. Bielderman, 5. A.
Ribbers.
Ringgooien voor dames: 1. mevr. J.
Schonevillc-Kettelerije, 2. Gerrie Hen-
driksen, 3. mevr. Snellink-Vruggink, 4.
Rieky Fokkink, 5. mevr. Norde-Nieu-
wenhave.
Pijltjes werpen dames: 1. Jannie Klein
Geltink, 2. mevr. Eykelkamp-Althof, 3.
Anja Weenk, 4. mevr. Gotink-Voskamp
5. mevr Schoneville-Kettelerije.

Hessentent: 1. G. Hummelink, 2. E.
Hyke lkamp , 3. B. Fokkink, 4. Harry
Lenselink. 5. Ant. Horstman.
Doe/trappen heren: 1. G. Vogt, 2. Wim
Bekken, 3. J. Hendriksen, 4. A. Tijink,
S. André Klein Geltink.
Korfballen: 1. Wim Bekken, 2. G. ten
Have. 3. H. Stokkink, 4. Teun Brum-
melman. 5. Ant. Horstman.

De prijzen werden zaterdagavond om
acht uur met een toepasselijk woord
door de voorzitter uitgereikt in zaal
Eykelkamp.

Kinderspelen.
De kinderspelen voor alle schoolgaande
kinderen werden in verband met het
weer in de feesttent gehouden. Er was
een goede belangstelling. Mevrouw Nor-
de-Nieuwenhave, H. Hazekamp en E.
Knoef hadden enkele leuke spelletjes
uitgedacht. De uitslagen waren:
Meisjes en jongens 4-, 5 en 6 j r. [vlaggetje
steken}: 1. Yvonne Norde, 2. Jeroen
Dimmendaal, 3. Yvonne Nijenhuis, 4.
Su/.anne Nijenhuis.
7 en 8 jaar [bal op lepel]: 1. Monique
Daderboot, 2, Marloes Eykelkamp, 3.
Wilma Rossel, 4. André Klein Geltink.
9 en W jaar [hal schieten met water-
pistool] 1. Anja Weenk, 2. Jeanet
Temmink, 3. Wicher Wesselink, 4.
Dinand Brummelman, 5. Greta Norde.

Behalve de prijswinnaars kregen ook de
andere kinderen nog een tractatie en
bonnen voor gratis draaien en een ijsje.
Kermis-exploitant fa. A. Lentink uit
Deventer deed met zijn attracties: draai-
en zweefmolen, schiettent, lijntrektent
enz. ondanks het minder goede weer
goede zaken. Zaterdagavond werd het
53e Volks- en Oranjefeest besloten met
een druk en gezellig Oranjebal met
muzikale medewerking van The Cannon
Ball.

Contact

graag
gelezen

Engelse landschapspark en onder het
hoge hout van het schaduwrijke bos. De
Wiersse ligt aan de Vordense of Baakse
beek, welke de grachten voedt en de
vijvers. Het is te bereiken via rijksweg
Vorden-Ruurlo. Men kan zijn auto
gratis parkeren.

Gerrit Groot lebbink gehuldigd
50 jaar ' 'dogcarrijder'' op Medlerfeest
Gerrit A. Groot Jebbink van De "Weverink" is zaterdagmiddag in de
bloemetjes gezet. Hij was namelijk vijftig jaar lang meerijder op de dogcar,
die gebruikt wordt voor het aloude ringsteken met hindernissen op het
Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol te Vorden.

Volksfeestvoorzitter de heer G. Norde huldigde hem bij de officiële
opening van het 53e "Medlerfeest" en overhandigde hem een fles
citroenjenever als dank voor deze trouwe medewerking gedurende een
halve eeuw. Gerrit van de Weverink, die al met "vier verschillende peerde,
allemaol volbloeds) heeft gereden in die vijftig jaar, was zeer verheugd met
deze verrassing. Gezien zijn liefde voor paarden en zijn nog goede
gezondheid hoopt hij het nog vele jaren vol te houden.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

Voetbal
Voetbalvereniging "Vorden".
De redaktie van het clubblad van de
voetbalvereniging "Vorden" had tijdens
de braderie een stand opgebouwd waar-
bij vele prachtige prijzen vielen te
winnen. De uitslagen waren: Kapucij-
ners raden (941 stuks): 1. mevr. Vel-
horst 931; 2. H. de Jonge 929; 3. G. A.
Meyer, Assen 917. Doelschieten: 1. R.
Bargeman; 2. A. Hoens; 3. H. de Jonge.
Handtekening zetten: l, mevr. F. W.
Stokkink; 2. L. Harmsen; 3. mevr. G.
Velhorst. De diverse trekkingen en
lotingen werden verricht door de voorzit-
ter van de VVV de heer G. W. Eyer-
kamp, terwijl de prijzen beschikbaar
waren gesteld door Kluvers Sporttotaal.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij
de heer"L. Slütter, Molenweg 5, Vorden.

Oranjevereniging
Wichmond/Vierakker
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Oranjevereniging
Wichmond/Vierakker zal in Wichmond vanaf 18 augustus een
grote feestweek worden gehouden met o.a. een prachtige optocht,
Oostenrijkse Heimatabend, enz. enz.

Het gehele programma zal bekend worden gemaakt in een spe-
ciale feestkrant welke zal worden verspreid in Steenderen, Hen-
gelo Gld., Wichmond, Vierakker, Vorden, Warnsveld.

Uiteraard zullen er ook advertenties in worden geplaatst om de
kosten te dekken. De oplaag van deze feestkrant is 8300 exempla-
ren, gedrukt op wit papier in oranje en zwart.

Tot l augustus kunt u uw advertentie opgeven, dan werkt ook u
mee om aan dit feest een jubileumtintje te geven.

; geef uw advertentie op bij:

Drukkerij Weevers B. V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404





50-jarig jubileum v.v. "Vorden"
leden van "Vorden" voelden er wel voor
(85%) stemde voor). Bij "Ratti" werd
het bestuursvoorstel niet gesteund. Tien
jaar later stelde "Vorden" opnieuw aan
"katti" voor om samen te gaan. Nu was
het "Rattibestu'jr" zelf dat negatief
reageerde op de voorstellen van "Vor-
den".
In 1969 werd het 40-jarig jubileum van
de vereniging op grootse wijze gevierd.
Wellicht het belangrijkste aspect was
wel de opening van de kleedkamer
kantine. Een akkomodatie dat tevens
een hoogtepunt in de voorzittersperiode
van de heer Kuiper betekende. Hij had
nl. al enkele jaren daarvoor kenbaar
gemaakt om af te treden (hij woonde nl.
al geruime tijd in Zutphen) wanneer de
akkomodatie als zodanig klaar zou zijn.
Vijf jaar later bleek deze akkomodatie
reeds te klein. Door toedoen van de
toenmalige voorzitter L. de Boer gelukte
het "Vorden" om een voormalige kleu-
terschool pro deo van de gemeente op de
kop te tikken, teneinde deze school om
"te toveren" in een prachtige kantine.

Wie gedacht mocht hebben dat de voetbalvereniging ,, Vorden" zich tijdens haar
vyftig levensjaren als een kalm stroompje door de gemeenschap heeft voortbewo-
gen, moeten we teleurstellen.

Want juist in de laatste tien jaren is ,, Vorden" vaak op stormachtige wgze in het
nieuws geweest. In het begin van de zeventiger jaren door organisatorische
problemen en toestanden en recentelijk door de gebeurtenissen op het sportieve
vlak [drie promoties op een r y j .

Het moment dat de lont in het kruitvat
werd gestoken was in feite het moment
dat „Vorden" haar poorten opende voor
voetballers die graag op zaterdag hun
partijtje wilden spelen. Nog niet zozeer
uit geloofsovertuigingen maar gewoon
om de zondag te besteden aan andere
dingen des levens.

Goed, de afdeling zaterdag werd opge-
richt en binnen de kortst mogelijke tijd
beschikte men over drie elftallen. Orga-
nisatorisch had de afdeling zaterdag de
zaakjes goed voor elkaar. Zelfs werd het
eerste elftal kampioen en promoveerde.
Binnen de afdeling zondag zag men de
groei van de afdeling zaterdag hier en
daar met lede ogen aan. Binnen de
vereniging was afgesproken dat de ju-
nioren die over moesten naar de senio-
ren, zelf konden bepalen of ze voortaan
op zaterdag of op zondag wensten te
spelen. En juist op dit punt gingen
zaterdag en zondag met elkaar op ,,de
vuist". Over en weer werd elkaar verwe-
ten dat er junioren werden „geronseld".
De gemoederen raakten dermate verhit
(in het bestuur bestonden eveneens vele
tegenstellingen) dat er een kommissie
van goede diensten werd benoemd. Deze
kommissie kwam tot de konklusie dat,
om uit de problemen te komen, er een
nieuw bestuur gekozen diende te wor-
den. Na enkele verhitte vergaderingen
leken de vlammen gedoofd doch er bleef
een klein vuurtje smeulen.

Zaterdag en zondag bleken toch niet
naast elkaar te kunnen funktioneren.
Vijf jaar geleden kwam het definitief tot
een breuk. De afdeling zaterdag hief
zichzelf op doordat veel spelers zich en
bloc aanmelden bij andere verenigingen.
De overgebleven leden gingen op zondag
spelen.
Of het één verband houdt met het ander
is moeilijk te zeggen. Feit is echter dat
het plotseling uitermate goed ging met
„Vorden". Het ledental werd jaar na
jaar groter, terwijl zich bovendien ene
Henk (Charley) de Weert over de selek-
tie ontfermde. Onder zijn leiding pro-

moveerde „Vorden" driemaal op rij,
zodat twee jaar geleden de lang gekoes-
terde wens om in de KNVB te mogen
spelen in vervulling ging. Dit tot grote
vreugde van o.m. wijlen H. Emsbroek,
de man die „Vorden" jarenlang heeft
„gedragen". Maar daarover straks
meer.

Historie
Alvorens op l augustus 1929 de voetbal-
vereniging „Vorden" werd opgericht,
werd er al een behoorlijk balletje ge-
trapt. In het midden van de jaren twintig
kwamen op een gegeven moment een stel
jongelui bijeen, die speelden onder de
naam Blauw-Wit. Piet Nipius was de
grote animator en goalgetter bij uitstek.
Nog steeds wordt door de oudere Vorde-
naren de naam van Eppe Wijers ge-
noemd, de man die bij een inworp de bal
dwars over het veld gooide. Andere
bekende spelers waren H. Vlogman en
J.Bielderman.

De naam Blauw-Wit was inmiddels al
veranderd in Hercules. Ook Hercules
was geen lang leven beschoren aangezien
er vrijwel geen kontributies binnen kwa-
men. Zo werd dan op de gedenkwaar-
dige l augustus 1929 door oud-leden van
Hercules de voetbalvereniging „Vor-
den" opgericht. In het bestuur namen
zitting de heren J. Derksen, A. C. Kost,
B. Pardijs, F. Jansen en J. Plezier.

De eerste jaren van „Vorden" waren
niet bepaald de gemakkelijkste. Dit
leidde in 1931 tot een Kompleet nieuw
bestuur. Op 12 augustus kwam er op B.
Pardijs na een kompleet nieuw bestuur.
Voorzitter werd de heer J. Lammers, die
de voorzittershamer tot 1954 bleef han-
teren (23 jaar). Daarna bekleedde de
heer W. Kuiper deze funktie ruim 17
jaar (hij is thans ere-voorzitter). Na de
persoon van de heer Kuiper kreeg
„Vorden" achtereenvolgens de heren J.
Oost, J. Koster, L. de Boer en sinds vijf
jaar F. Scharrenberg als voorzitter.

De „grote" man in de voetbalvereniging
„Vorden" is echter ongetwijfeld de heer
Emsbroek geweest. Ruim 40 jaar heeft
hij in het bestuur zitting gehad, waarbij
hij ruim 25 jaar de dubbele funktie se-
kretaris/penningmeester heeft bekleed.
Enkele jaren nadat hij op waarlijk
grootse wijze door de vereniging als
„bestuurder" was uitgeluid, overleed hij
vrij plotseling.

Om nog even op het verleden terug
komen, in 1930 begon men met twee
elftallen. Vorden l werd meteen kam-
pioen in de derde klas onderafdeling,
promoveerde naar de tweede klas om
vervolgens een jaar later haar opwach-
ting te maken in de eerste klas. Het
ledenaantal bedroeg in die dagen vijftig.

In 1933 knoopte Vorden vriendschappe-
lijke banden aan met N.S.U. uit Utrecht
een elftal van de Ned.Spoorwegen. Vele
jaren vond er tussen deze verenigingen
een uitwisseling plaats. In 1939 werd
Vorden gedwongen om terug te keren
naar de 2e ̂ ^. Er moesten nl. twintig
leden onde^^?enen. Twee sympathie-
ke leden te weten B. Smit en E. Jansen
kwamen in de oorlog om het leven.
Na de oorlog (seizoen 1945-1946) werd
het terrein ineebruik genomen naast het
zwembad (̂ B1* nu nog steeds wordt
gespeeld). Men kreeg de beschikking
over twee velden. Begonnen werd in de
tweede klas G.V.B. De vereniging telde
op dat moment 100 leden.
Het gelukte "Vorden" in die dagen niet
om naar de KNVB te promoveren,'
ondanks spelers als de gebr. Wentink,
Ab van Someren, Reint Lenderink,
Janny Wahl. Spelers die regelmatig
gekozen werden in het G.V.B, elftal.
In 1954 werd het zilveren jubileum
gevierd. De heer Lammers achtte toen
de tijd rijp de voorzittershamer over te
dragen aan de heer Kuiper, die al snel
gekonfronteerd werd met de degradatie
van het eerste elftal. In die jaren
(vijftiger jaren) eindigde Vorden zo'n
zeven jaren lang bijna altijd op de 2e
plaats. In 1963 werd het Ie klassenschap
heroverd dankzij de inbreng van trainer
Martin Jochemsen. Een trainer waaraan
de veteranen van "Vorden" nog vaak
met weemoed terugdenken.

In hetzelfde jaar 1963 zaten de besturen
van "Vorden" en "Ratti" bij elkaar aan
tafel teneinde een fusie te bespreken. De

Zoals wij reeds schreven gelukte het
het eerste elftal om een paar jaar geleden
de KNVB binnen te stappen. Momen-
teel beschikt "Vorden" over 8 senioren-
elftallen, 8 juniorenelftallen en elf pupil-
len elftallen. Totaal plm. 350 leden.
Momenteel is een feestcommissie be-
staande uit de heren J. Jansen, A. Nijen-
huis, Joh. Pardijs, H. Hartelman en A.
Velhorst druk bezig de laatste hand te
leggen aan het gouden jubileum. Om
aan de benodigde centen te komen zijn
er het afgelopen jaar door de feest-
commissie verschillende akties gehou-
den.

Op dinsdag 14 augustus speelt Vorden l
een jubileumwedstrijd tegen de complete
selectie van eredivisieclub F.C. Twente.
Deze wedstrijd zal waarschijnlijk door
de heer J. Severijn uit Deventer worden
gearbitreerd met als grensrechters de
heren H. de Jonge en H. Boekholt uit
Vorden. De "Achtkastelendarpers"
o.l.v. H. Lauckhart zullen muzikale
medewerking verlenen. Ere voorzitter

Kuiper zal de aftrap verrichten. Pupillen
van "Vorden" en Socci zullen een voor-
wedstrijd spelen. In de week van 20
augustus tot en met 24 augustus wordt
er een onderling voetbaltoernooi gehou-
den voor het tweede t/m het achtste
e l f ta l . Vrijdagavond 24 augustus vindt
in de cantine de prijsuitreiking plaats.
Tevens wordt er die avond een reunie
gehouden voor oud-leden. Zaterdagmor-
gen 25 augustus zal het bestuur de in de
afgelopen jaren overleden leden herden-
ken. Zaterdagmiddag recipieert het be-
stuur, bestaande uit de heren F. Schar-
renberg, J. Jansen, D. Besselink, G.
Bloemendaal, H. Jansen, H. Mulder, J.
v. Ark, G. Rietman en G. Stokkink, in
bar-bodega „'t Pantoffeltje". Zater-
dagsavonds is er een feestavond in zaal
Smit m.m.v. het Madigo-combo. Het
feest kan niet op in Vorden want op
zaterdagavond 8 september en maan-
dagavond K) september komt de be-
faamde "Wierdense Revue" naar het
dorpscentrum om daar voor de geel-
/warte familie op te treden.

Zeldzame vondsten bij zandafgraving in
Vorden
Beenderen van reuzehert, Steppe-wisent
en paard uit pre-historische periode
± 20.000 voor Christus

Hij zandafgravingen ten behoeve van een wegenbouwbedrijf is onlangs een unieke
verzameling oude beenderen van dieren uit de pre-historische periode naar boven
gekomen. De vondsten werden gedaan door de fa. Dostal, die uit een enkele
hectaren groot terrein, toebehorend aan de heer H. Graaskamp, kiezelzand en
grint opzuigt met behulp van een in een grote plas gelegen zandzuiger. De botten
bleven vastzitten voor de zuiger mond, terwyl een aantal kleinere exemplaren al
waren "uitgespuwd" op het terrein, waar het zand wordt opgespoten. Het /yn
onder meer beenderen van het reeds lang uitgestorven reuzenhert, een paard, een
jong rendier en de zogenaamde Steppe-wisent ook wel Europese Bison genoemd.

voorts een middenshandsbeen van een
jong rendier en het scheenbeen van een
paard uit de aarde werden opgezogen.

De heer Henk Graaskamp over de
unieke vondsten: "Alles wijst er op dat
het dieren betreft, die altijd op de vlak-
ten/steppe hebben geleefd. Dat klopt
ook wel omdat het terrein waar de ver-
/.amcling op een diepte van ca. 6 meter is
opgezogen niet ver verwijderd ligt van de
Vordense of Baakse Beek. Het is vroeger
natuur l i jk een soort laagvlakte geweest.

Ik veronderstel dat er nog wel meer
beenderen zullen liggen", aldus Graas-
kamp. "Een kennis van mij die duiker is
heeft al enkele uren in het zandgat
gezeten, maar het was er aardedonker
en hij moest op de tast proberen wat te
vinden. Het is veenachtige grond en de
kans is niet uitgesloten dat er nog meer
ligt vastgezogen". De mogelijkheid is
niet uitgesloten dat het Stedelijk Mu-
seum naderhand deze verzameling ten-
toon kan stellen. Voorlopig blijft de heer
Graaskamp, die zelf zeer geïnteresseerd
is, eigenaar en wel hij proberen nog
meerdere en mogelijk grotere exempla-
ren aan zijn vondst toe te voegen.

De vondsten zijn eerst nu bekend
gemaakt omdat men zekerheid wilde
hebben omtrent de afkomst en oudheid
en daartoe de medewerking inriep van
deskundigen. De heer Graaskamp
bracht de hele verzameling naar het
Stedelijk Museum te Zutphen. De con-
servatrice van het Stedelijk Museum
mej. drs. D. Cannegieter, die ook als
zodanig verbonden is aan het museum
"De Wildeman", beschouwde een en
ander als zeer zeldzaam. Zij was ervan
overtuigd dat het uit de perdiode van
± 20.000 jaar voor Chr. moest zijn,
maar riep op haar beurt de medewer-
king in van het Rijksmuseum voor
Geologie en Mineralogie afd. Fossielen
te Leiden.

De specialist op dit gebied, dr. Korten-
bout van der Sluis kon de verzameling
practisch direct thuisbrengen. Dank zij
de tamelijk verbleekte kleur en de hard-
heid constateerde hij dat het hier been-
deren betroffen van de Steppe-wisent en
het reuzehert. Onder meer werden ge-
vonden het schouderblad, een opper-
armbeen, enkele wervels en een spaak-
been/ellepijp van de Steppe-wisent. De-
ze is practisch uitgestorven: naar ver-
luidt zouden er in Polen nog een aantal
exemplaren leven.

Van het reeds lang uitgestorven reuze-
hert vond men nog een bijzonder gave
bovenkaak met enkele tanden, terwijl



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

Schoenreparatie
bii ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorüen
Telefoon 1342.

Gratis aangeboden: Dikke
d r i j ï m e M .
K r u i . l )dck'ii.

A I 1 1 ^ 1 n.:
Tieiu-rhuro's vanaf . . . . 59,00
Massief hmik-n ledikant 87,50

K I Yk VU UBE1.BEURS
H u K l u i ' .na . i i K (Driehoek),
l u'hu M ' 'orde

RKPARATIE
CM ;i l°u a sa u t omaten

lui - s e r v i c e
• lukTilelen direkt leverbaar

JU VV|[ |)
ücrslraat 34, Zutphen

0^750-15410.

i koop: hi j ons het nieuwste
u i Je pr.i k tijkervaring, koe-

bekapsialk ' i i . Seegers
Dl - i tv Tel. 08334-2722

s.ii i mm-arme
Jieeiprodukten

DKOC.ISTERIJ
fl̂ Olde Meulle

>rpsstraat9-Tel . 1301

I e koop: hooi en stro, uit
\ oor raad leverbaar.
H R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkru iden

Te koop:
boerenkool-, knol-
raap-, spruitkool- en
preiplanten.
I n parelhoenders

D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat l, Vorden
Telefoon 05752-1498

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CE
"VELBTjQEK"

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek
tuisen Doctinchrmrn Ruurlo

VeMhaduewce 11-1)

LET OP!
Zwaar massief eiken bankstel
van 2485,- voor 1885,-

Zien is kopen bij

KUYK's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (bij Drie-
hoek), LichU-n voorde
Telefoon 05443-1256

Zondag 5 augustus

grote
autocross

te Vorden

ZIJN PAS
OPRUIMINGSPRIJZEN
Dekbedden dons 1 persoons ........... nuf

Dekbedden dons 2 persoons nu ƒ

Dekbedden synthetisch - 1 persoons ...... nuf

Draion dekens 1 persoons .............. nu /

Veren hoofdkussens .............. 2 stuks /

1 persoons polyether matrassen vanaf /

2 persoons polyether matrassen . . . vanaf/

L-
f

119,-
1 79,
ü9f

69f

29,
1 09,
179,

400 breed - zuiver scheerwo
van f 265,- ...... . ............. nu per meter

89,Woonkamertapijt 400 breed nylon f
van f119,- nu per meter f

Zuiver scheerwollen karpetten f „r
Hoogpolig berber - 170x230 cm \.nuf U/O,"

ReStanten tegels voor de slaapkamer - 45x45 cm

Per stuk f Of"

Coupons tapijt tegen ZEER SCHERPE PRIJZEN!!

HELMINK
Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-1514

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

Op onze textiel en mode-afdeling

JAPONNEN vanaf 29,'

HEREN T-SHIRTS 15,
KINDER T-SHIRTS
2 stuks '.. Df'

SPIJKERBROEKEN 39,

KINDER-
SPIJKERBROEKEN 25,-

INTERIEURVERZORGING
TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

UW ZAAK

STUNTPRIJZEN STUNTPRIJZEN STUIMTPRIJZENSTUIMTPRIJZEN

Wij gaan door met onze grote

zomeropruimmg
Nieuwe koopjes in dames-, heren- en
kinderkonfektie

KINDERSPIJKERPAKKEN
merk ,,Locker" nu

SPIJKERBROEKEN
,,Levi's" en ,,Love" vanaf

Verder weer extra afgeprijsde konfektie

Modecentrum
mf^^m^mm

Zie onze etalages
Vrijdags koopavond
Maandags gesloten
Woensdags de gehele
dag open

lurlo

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

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

All» soorten
bouwmaterialen in

•t*«n, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en

uizen: duizenden
logelijkheden

Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooetere.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Koop uw
keuken niet

zomaar
maar kom eerst kijken in onze show-
room waar een 20-tal keukens staan
waar U een keus uit kunt maken.

Openingstijden tijdens de
bouwvakvakantie:
Showroom: maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot
16.00 uur.
Magazijn: voor het afhalen van materialen.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Tijdens de

ZOMERMARKT
van vrijdag 27 juli a.s.

wederom

Bon
Naam:

Adres:

speciale attrakties
die persoonlijk in ontvangst dienen te worden
genomen
Uitreiking om 11.00 uur v.m.

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Woonplaats:


	CVO30-26-07-197901
	CVO30-26-07-197902
	CVO30-26-07-197903

