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Bevestiging en intree ds. Klaassens

Zondagmorgen is de uit het dorp Vriescheloo afkomstige ds. K. H. W. Klaassens bevestigd als predikant
van de Hervormde gemeente te Vorden. Alvorens de dienst begon bestond de gelegenheid om in „De
Voorde" alvast kennis te maken met het echtpaar Klaassens. Ook na afloop van de kerkdienst kwamen ve-
len hen de hand drukken. Voor de bevestiging van ds. Klaassens bestond grote belangstelling.
Ook waren er verschillende gasten uit Vriescheloo naar Vorden getogen om deze kerkdienst mee te ma-
ken. Op de gelofte die werd uitgesproken door ds. J. Veenendaal antwoordde HAas Harm Wilhelmus
Klaassens: „Met heel mijn hart zeg ik ja", waarna hem door ds. Veenenaaal de zegen werd
gegeven. Nadat de Cantorij gezang 341 ten gehore had gebracht ging ds. Klaassens vervolgens voor in deze
dienst. Tijdens deze kerkdienst werd het orgel bespeeld door Rudi van Straten. Zondagmorgen 4 augustus
wordt er om 10.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk een jeugddienst gehouden onder leiding van ds. Klaas-
sens. A

Halve eeuw in echt verbonden
De in 1911 in Hengelo Gld. geboren
bruid is een aktief lid van de Bejaar-
densociteit. In het verleden zong zij
bij rouw- en trouwdiensten in het
kerkkoor. Wanneer men haar vraagt
als collectante bij de een of andere in-
zameling doet men nimmer tever-
geefs een beroep op haar. Onlangs
nog ging zij op pad bij de inzameling
voor het Kranenburgs Torenfonds.
De bruidegom, die op 10 oktober a.s.
de tachtigjarige leeftijd krijgt, werd ge-
boren in Warnsveld. Na de school
kwam hij in dienst bij kleermakerij
Bennink aan de Nieuwstad. Na het
vervullen van de militaire dienst werk-
te hij nog even in Borne en Groenlo,
waarna hij zich als zelfstandig kleer-
maker in Linde vestigde.
In de oorlogsdagen van mei '40 dien-
de hij in leger in de Peel. Met meer mi-
litairen trokken ze terug op België via
Frankrijk werd de oversteek naar En-
geland gemaakt.

In dienst van de Prinses Irene-brigade
landde hij in 1944 weer in Normandië,
en vocht zij aan zij met de geallieerden
voor de bevrijding van België en Ne-
derland. Als millitair was hij aanwezig
in Hotel de Wereld bij het onderteke-
nen van h'et capitulatie-verdrag door
Duitsland.
Voor mevrouw Schoenaker was het
begin van de oorlogsdagen een angsti-
ge tijd. Eerst op 15 augustus 1940
kreeg zij van het Rode Kruis een be-
richt van vermoedelijk in leven zijn
van haar man, dat in september posi-
tief werd bevestigd. In oktober daarop

Het echtpaar Jo Schoenaker en Heintje Holtslag vieren a.s. zaterdag
3 augustus het heugelijke feit dat /ij elkander vijftig jaar terug (18 juli
1935) het ja-woord gaven.
De wat latere viering houdt het verband met het feit dat velen met va-
kantie zijn en het echtpaar wil op het gouden huwelijksfeest gaarne
alle vier kinderen en vijf kleinkinderen en buren, familie en kennis-
sen tesamen hebben.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. S p r e e k u u r wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis)

lijdelijke verkeersmaatregelen.
In verband met de te houden kinder-
vakantiespelen op 7, 8 en 9 augustus
a.s. hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om een gedeelte van het
Wiemelink vanaf de Mispelkampdijk
tot aan de Boonk af te sluiten voor alle

verkeer behoudens voetgangers en
aanwonenden, enwel tussen 9.00 en
18.00 uur op voornoemde data.

Militaire oefeningen.
In de periode gelegen tussen 5 en 9 au-
gustus a.s. zal er in deze gemeente een

verkenningsoefening langs een aantal
openbare wegen worden gehouden.

Er zal gebruik worden gemaakt van
losse munitie. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen.

kreeg zij van haar man de eerste brief
van vijf en twintig woorden.
Jo Schoenaker was vroeger lid van Int-
er NOS, bemoeide zich aktief met de
toenmalige Kranenburgse ijsbaan en
maakte ook nog enige jaren deel uit
van de elftalcommissie van de v.v. Rat-
ti.

Het echtpaar, thans wonende aan de
Ruurloseweg 41, doet het nu wat rusti-
ger aan. De bruidegom ziet men veel
in de tuin, hij knutselt nog graag en
maakt met zijn vrouw nog graag
mooie fietstochten. Ook wandelen
doet het gouden echtpaar graag, vaak
vergezeld van hun hondje Mopje.

Ongetwijfeld zal het gouden echtpaar
a.s. zaterdag in zaal Schoenaker vele
handen moeten schudden.

Avond-oriëntatie-
fietstocht
Kranenburg
Vorig jaar werd de traditionele Kra-
nenburgse avondwandeling omgezet
in een fietstocht. Dat viel bij de deel-
nemers wel in de smaak. Ook dit jaar
organiseert Kranenburgs Belang we-
derom een oriëntatie-fietstocht. De
tocht is op zaterdag 3 augustus a.s. De
start heeft plaats bij café Schoenaker.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Torenfonds
Kranenburg
Ondanks de vakanties gaan de voor-
bereidingen voor de op 11 augustus
a.s. te houden fancy-fair en markt ge-
woon door. Vele aanbiedingen zijn
binnen gekomen. Een aantal dames is
aan het breien geslagen. De familie
Wiggers en Mombarg komen elk met
een stand op de fancy-fair. De verkoop
van het openhaardhout verloopt voor-
spoedig. Nog slechts 40m3 rest. Diver-
se zakenlieden hebben hun medewer-
king toegezegd, terwijl ook verenigin-
gen op de markt van de partij zullen
zijn.

De fancy-fair annex markt en verkoop
wordt gehouden op zondag 11 augu-
stus a.s. in - en rondom de samenwer-
kingsschool. Aanvang 13.00 uur. Ind-
middels is de stand van de torenfonds-
redeking f. 83.015.77.

Waar blijven de sportieve mensen

Er bestaat nog steeds de ̂ ftpeujkheid om zich voor de zaterdag 3 augustus
in Vorden te houden recramhlon op te geven. Dit kan hij het plaatselijke
VW kantoor of by Jan de Koning (tel. 05752-2147).
Deze recreathlon, waarvan de opzet is om op sportieve wij/e te recreeren
gaat zaterdagmiddag om 13.00 uur van start bij het Vordense zwembad "In
de Dennen". De deelnemers gaan daar eerst 350 meter zwemmen, waarna
er 2 kilometer hardlopen op het programma staat richting fietscrossbaan
aan de Joostinkweg. Hier worden behendigheidswedstitjden gehouden.
Vanaf de fietscrossbaan hardlopend naar de veengoot, waar bij het"Jacht-
lust" 400 nieter kanovaren op het programaa staat. Wanneer dit onderdeel
achter de rug is, vertrekken de deelnemers opnieuw hardlopend naar de
Leuke waar het onderdeel schieten op het programma staat. Tot slot weer
terug naar het zwembad.
De recreathlon wordt georganiseerd door leden van de brandweer, trimclub,
motorclub, schietvereniging Medler en de EHBO.

40 bezoekers
boerderij
Op dinsdag 23 juli jl. bezochten zo'n
40 recreanten en enkele Vordenaren
de boerderij van de heer H. Bouw-
meester, er waren weer veel kinderen
bij deze keer en samen met dhr. Keve-
lam van de Rijksvoorlichtingsdienst
werd er gesproken over het wel en
wee op-een bedrijf wat op dit moment
in Nederland behoorlijk in de picture
staat. De heer en mevrouw Bouw-
meester runnen samen met de op-
groeiende kinderen dit gigantische
bedrijf. 80 Melkkoeien met 55 stuks
bijbehorend jong vee, 70 fokzeugen
en 15000 leghennen of je een emmer
leeggooit.

Neen hoor, dat doen ze op Scutellum
al lang niet meer kom maar eens rus-
tig kijken maar dan wel even een af-
spraak maken want er moet wel ge-
werkt worden.

Je bekijkt het maar
Deze week is de tentoonstelling „Je
bekijkt het maar" voor het laatst geo-
pend. U kunt er iedere middag van
twee tot vijf terecht. En bovendien op
vrijdagavond van zeven tot negen uur.
Er zijn olieverfschilderijen te zien en
aquarellen, tekeningen en wandkle-
den, er is pottebakkerswerk en bloem-
sierkunst. Op vrijdagavond zullen
Gerda Masselink en Herman Brink-
horst bezig zijn met het maken van te-
keningen en vertellen over het mate-
riaal en de technieken die ze gebrui-
ken. De tentoonstelling wordt gehou-
den in de zaal boven de Amro Bank en

is gratis toegankelijk. Ieder is welkom
om het werk van onze plaatsgenoten
te bekijken!

Jongerendienst
Zondag 4 augustus om 10.00 uur
wordt een dienst met jongeren gehou-
den onder leiding van ds. K. H. W.
Klaassens. Het thema zal gaan luiden:
leven: „van buiten of van binnen?!"
De muzikale medewerking wordt ver-
leend door Rudi van Straten. Iedereen
is van harte welkom in deze dienst. Na
afloop is er gelegenheid om wat na te
praten in de Voorde onder het genot
van een kopje koffie.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen.
Ondertrouwd: F. J. Roseboom en C. G.
Reesink.
Gehuwd: geen.
Overleden: geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 augustus 10.00 uur ds. K. H. W.
Klaassens, jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
4 augustus 10.00 uur ds. J. R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J. R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 augustus dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 3 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Wegchelaer,
tel. 1566. Verder de gehele week van 19.00
tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
3 en 4 augustus W. A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vordën.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Fietsvierdaagse
Jong Gelre
van start
Ondanks de minder gunstige weer-
somstandigheden zijn er dinsdaga-
vond toch nog 260 personen van start
gegaan voor de fietsvierdaagse die de
afdeling Vorden van Jong Gelre deze
week organiseert. Om voor een herin-
nering in aanmerking te komen be-
hoeft men maar drie avonden te fiet-
sen.

Het is dus mogelijk om ook
woensdagavond 31 juli nog van start
te gaan. Deze start is tussen 18.30 en
20.00 uur vanaf hotel Bloemendaal.

Men kan kiezen uit twee afstanden te
weten 20 of 35 kilometer.

29e Jaarbeurs van het Oosten
De 29e Jaarbeurs van het Oosten, die
van 18 t/m 25 september a.s. in de
Hanzehal te Zutphen zal worden ge-
houden, zal voor het eerst in haar ge-
schiedenis ook op zondag geopend
zijn. Deze zondag-opening zal met
name voor het gezinsbezoek aan de
beurs eekn belangrijke stimulans zijn.
Mede met het oog hierop heeft de
beursorganisatie besloten om een
speciaal gezinstoegangsbewijs in te
voeren, waarvan de prijs is vastgesteld
op f 15,--. Dit bewijs geeft toegang tot
de beurs aan twee volwassenen met
maximaal twee kinderen. Het norma-
le toegangstarief voor de 29e Jaar-
beurs van het oosten bedraagt f 6,50
p.p. kinderen en 65-1- betalen f 3,25.
Een leuk voordeeltje voor gezinnen
die de beurs bezoeken.

Nieuw.
Maar dit zijn niet de enige aspekten
die de 29e Jaarbeurs haar bezoekers te
bieden heeft. Mede door een gewijzig-
de organisatie zal deze voor Gelder-
land en Overijssel zo belangrijke
beurs een nieuw gezicht laten zien,
dat, zowel vak- als konsumentgericht,
tot uiting komt door een grote ver-
scheidenheid aan onderwerpen. Zo
zal het bedrijfsleven in de regio - in het
bijzonder het midden- en kleinbedrijf
- zich kunnen oriënteren op het ge-
bied van kantoorefficiency, houtbe-
werking en bouw en zullen bedrijven
die willen gaan exporteren - een bui-
tengewoon aktueel onderwerp! - ze-
ker geïnteresseerd zijn in de landen-
bijeenkomstdagen, waar een aantal
deskundigen exportinformatie zal
verstrekken. Deze dagen worden
georganiseerd in samenweking met
de Kamer van Koophandel voor
Noord-Oost Gelderland en de Econo-
mische Voorlichtingsdienst, die ga-
rant staan vooreen optimale voorlich-
ting. Verder is er in het vakgerichte ge-
deelte van de beurs een speciaal pavil-
joen waar enige tientallen 'startende
ondernemers' uit de regio zich bij wij-
ze van introduktie presenteren.

Inspiratie, informatie, oriëntatie.
Voor de konsument biedt de 29e Jaar-
beurs van het Oosten naast vele pro-
dukten een scala aan inspiratie, infor-

matie en oriëntatie! Vooral onderwer-
pen als 'in en om de woning', vrije-
tijdsbesteding, mode en rekeatie zul-
len het vernieuwde gezicht van dit
evenement bepalen. Een grote en at-
traktieve presentatie van de erkende
installateurs uit Gelderland en Over-
ijssel verschaft veel informatie over
ondermeer sanitair, dakbedekking,
centrale en lokale verwarming, riole-
ring en warmwatervoorziening.
Voorts aandacht voor interieur, aan-
bouwmogelijkheden en ook het zelf
bouwen van een woning. Voor wat het
laatste onderwerp betreft kan men
zich oriënteren aan de hand van een
echte houtskeletbouwwoning die ge-
heel afgewerkt en ingericht, op het
buitenterrein wordt geëxposeerd.

Ook kan men inspiratie opdoen voor
wat betreft het aanleggen of verande-
ren van de tuin!

Vrye tyd.
Het thema 'vrijetijdsbesteding' wordt
groots aangepakt... In samenwerking
met de Volksuniversiteit zullen door
middel van leuke demonstraties aller-
lei kreatieve handvaardigheden wor-
den belicht; voor het eerst presenteert
ook het regionale verenigingsleven
zich ter beurze om te tonen op welke
zinvolle manieren men de vrije tijd
kan beleven. Hierbij wordt de hobby
„modelbouw" nog eens speciaal over
het voetlicht gebracht, omdat een
aantal verenigingen zowel binnen als
op het buitenterrein dagelijks demon-
straties zal geven met (model)sche-
pen, terreinwagens en zelfs helikop-
ters!

Mode en rekreatie.
In een aparte accomodatie wordt de
nieuwste najaarsmode door middel
van wervelende dames- en herenmo-
deshows aan het publiek gepresen-
teerd. Nieuw is het thema 'rekreatie'
met als motto 'erop uit in het najaar'.

In een bijzonder aantrekkelijk pavil-
joen geven diverse VVV's en bedrij-
ven een optimale informatie over de
mogelijkheden van dagtoerisme en
rekreatie toegespitst op het jaargetijde
waarin deze Jaarbeurs wordt gehou-
den.
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DONDERDAG 1 AUGUSTUS:
De welbekende Staringavond met een korte wandeling
naar het kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de
eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de
Wildenborch. Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van
de Wildenborch/Vorden en omgeving. Deze avond wordt
verzorgd door de Vordense dichter Jaap Zijlstra. Dia's door
J. Dolphijn. Kosten f 3,00 incl. koffie met koek in de pauze.
DONDERDAG 1 AUGUSTUS:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het land-
goed Den Bramel met als motto 'Kent uw Bomen'. Aanvang
19.30 uur verzamelen Slagboom oprijlaan kasteel Den Bra-
mel. Kosten deelname f 2,00 p.p.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS:
Kranenburgs Belang. Avondfietstocht. Aanvang 19.30 uur
bij café Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vorden. 15 km.

ZONDAG 4 AUGUSTUS:
Jong Gelre. D'n Oost 'n Rit. Toertocht voor het gehele gezin
per auto, motor of fiets met spel opdrachten buiten de
openbare weg. Afstand voor auto's plm. 110 km. Fietsers
plm. 70 km. Startplaats café Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Kranenburg-Vorden. Vanaf 09.30 tot 14.00 uur.

MAANDAG 5 AUGUSTUS:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om 19.30 uur.
Kosten f 1,00 p.p.
DINSDAG 6 AUGUSTUS:
Folkloristische avond. M.m.v. dansgroep de Knupduukskes
uit Vorden en de boerenkapel de Achtkastelen Darpers.
Entree f 2,50 t.e.m. 12 jaar f 1,50. Achter het Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34. Bij slecht weer binnen.

DINSDAG 6 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (landgoed de Belten); B^ikuliere
pijnbomenverzameling van 1500 verschillend^poorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50
p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V.
kantoor. Aanvang 19.00 uur.

Tennis
C-D tennistournooi
Op het Vordens Tennis Park wordt de-
ze week een zogenaamd C-D tenni-
stournooi gehouden, 's Avonds wor-
den door de week de voorronden ge-
speeld. Gestart wordt er om ongeveer
17.00 uur. In het weekeinde worden,
indien weer en wind het toestaan, de
halve finale's en de finale's gespeeld.
De letters C en D worden voor tour-
nooi geplaatst om aan te duiden welke
sterkte de ingeschreven spelers heb-
ben. Het gaat in dit geval dus om C
spelers en om D spelers.

In Nederland wordt nl. een speelsterk-

te-indeling gehanteerdTuie loopt van
E via D, C en B naar A, waarbij de laat-
ste categorie de sterkste is. Men komt
in een hogere categorie, wanneer men
in zijn eigen categorie een aantal pun-
ten heeft verzameld door het berei-
ken van finaleplaatsen of het behalen
van overwinningen. Het niveau van
de betere D-spelers maar vooral het
niveau van de C spelers staat garant
voor leuke wedstrijden en kan toe-
schouwers veel kijkgenot bezorgen.
Mensen met een sportieve belangstel-
ling worden van harte uitgenodiging
om eens een kijkje te komen nemen
op het tennispark, dat bereikbaar is va-
naf de Raadhuisstraat, de Christina-
laan of vanaf het Kerkepad. De toe-
gang is gratis!

Boerenbrulfte
Vakantiegangers
vermaakten zich best
„Ik wens jullie beiden nog een heel
lang en gelukkig huwelijksleven toe",
zo sprak de ambtenaar van de burge-
lijke stand Jan Willem Kleverkamp
donderdagavond tot het kersverse
paar Marines van Enzerinck en Han-
na van den Dunsberg. Wel het ging er
op de dele van de familie Harmsen
van het Schimmel tijdens deze boe-
renbrulfte duftig naor toe. Vele men-
sen op de been toen de stoet met brui-
loftsgangers tegen half acht vanaf het
Marktplein richting „Het Schimmel"
vertrok.

Marinus en Hanna zaten komfortabel
op een kleedwagen, terwijl de gasten
allemaal in koetsen konden plaatsne-
men. De traditionele bruidskoe werd
uiteraard ook meegeloodst naar het
feestgewoel, terwijl de „Achtkastelen-
darpers" onder leiding van Joop
Lauckhart er dapper op los speelden.
Na de normale plechtigheden die nu
eenmaal bij een trouwerij horen werd
de bruidskoe vanzelfsprekend door
de buurt gekeurd, waarna het bruid-
spaar enkele cadeaux in ontvangst
kon nemens zoals een koffiemolen en
een vliegenglas (om vliegen mee te
vangen).

Daarna barstte de brulfte los. Een
bruiloft zoals die een eeuw geleden

Ratti-
De Graafschap
De wedstrijd van de Graafschap tegen
een selectie van zaterdag en zondag-
spelers van Ratti, te spelen op woens-
dag 7 augustus a.s. aanvang 18.30 uur,
zal worden geleid door de heer W.
Bekken. Om kwart voor zes is er een
voorwedstrijdje tussen de D-pupillen
van Lochem en Ratti.

Hulde aan
damkampioen
Een deputatie van Kranenburgs Be-
lang bracht afgelopen vrijdag een be-
zoek bij de nieuwe Nederlandse ju-
nior-damkampioen Wieger Wesse-
l ink , inwoner van de Kranenburg.

Naast de felicitaties werd de damkam-
pioen een geschenkenbon geoffreerd.

Gondelvaart met het
openluchtspel 'Rembrandt'
te Bredevoort

Op 23,24, 30 en 31 augustus a.s. staat er iets groots te gebeuren in
Bredevoort. Naast de traditionele gondelvaart vindt tevens opvoering
plaats van het openluchtspel 'Mijn leven met Rembrandt', waaraan
meewerken de Muziekver. 'Excelsior', Schuttery Wilhelmina, To-
neelver, van de E.O.C., de Gemengde Zangver. Bredevoort en vele
anderen.

De gondelvaart en het openluchtspel
zullen dan ook staan in het teken van
de wereldberoemde schilder Rem-
brandt en de in Bredevoort geboren
Hendrickje Stoffels.
Fïlmprojectie's grootbeeldscherm en
een grandioos vuurwerk zullen dit al-
les schilderachtig omlijsten.
Dit... wordt een avond om uw zorgen
te vergeten en ontdekken dat roman-
tiek nog bestaat.
Dit... wordt een avondje uit voor het
hele gezin.
Dit... is absoluut enig in Nederland.
Dit... is een sprookje van Licht-water-
muziek-zang-show en toneel met een
groot vuurwerk tot slot.
Maar... beter dan woorden zijn erva-

ringen. Kom... en overtuig uzelf.
Aanvang: iedere avond om 20.00 uur;
Plaats: Grote Gracht Bredevoort; En-
tree: f 8,-(kinderen t/m 12 jaar f 2,50);
Tribune: f 2,- extra; Inlichtingen:
V.V.V. kantoor Aalten, tel. 05437-
3052; Secretariaat: J.H.J. Wessels,
Ganzenpoelendijk 3, Bredevoort, te-
lefoon 05438-918 of G.H. Weevers,
Kleine Gracht 9, Bredevoort, tel.
05438-366 of 345.
Autostalling gratis - programma gra-
tis.
Na afloop van de gondelvaart is een
wandeling door Bredevoort aan te be-
velen. Méér dan 150 verlichte tuinen
en geels en aktiviteiten op 't Zand en
de Markt.

gevierd werd. Tante Zus Klumper had
de leiding, wat haar wel was toever-
trouwd. De boerendansgroep „De
Knupduukskes" met de spölleman
Hendrik van 't Venne en spöllevrouw

Hentje van Stoppeldientje" gaven
hierna een aantal dansen ten beste
zoals de Rozenwals, Drikusman, klap-
dans. De boerenkapel „De Achtkaste-
lendarpers" trad deze avond eveneens

een paar maal op terwijl dansorkest
Koers zorgde voor dansmuziek. Het
bezoek van de zijde van de vakantie-
gangers viel enigszins tegen, vermoe-
delijk kwam dit door het mooie weer.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
He'j al weer 'n ni'j adres in de krante evonn'n, wao'j donderdag hen wilt?
Maor a'j d'r maor neet oprekkent da'k nog weer metgao, 'k wille now wel
's argens anders hen as nao die oldiezerkearls en antiqairs". Jan van de
Kriele lei de krante opzied en kek Betsy, zien vrouw, 's an. "Waor wo'j
dan hen, nao 't strand zeker met dit hondeweer". "Oh nee, daor is ok nog
wel wat anders, de Efteling of't Ponypark, daor bu'w ok nog nooit ewes,
altied bu'w maor op 't pad in de vekansie veur ow olde striekiezers, wi'j
brekt 'n nekke d'r oaver in huus "Now goed, a'j 's wat anders wilt, dan
gao'w margen nao de Efteling".

Nee margen, dat kan neet dan mo'k eers de grote bonen inmaak'n. Don-
derdag lao'w maor zeggen, en dan 't liefste nao Slagharen, da's 't kotste
bi'j. "Daor zo'k ok bes henwillen," mengen zich de olde Diene in 't ges-
prek. "Wat wol i'j daor in 's hemelsname doon," kwam Jan eur integen.
Jan had 't neet zo arg op zien schoonmoeder begrepp'n en leet eur dan
ok liever in huus. "Dat zö'j dan wel 's zeen. En meschien wil Drieke van 't
Mölnhuus ok wel met, dan vemaak ik mien daor wel met, dan heb i'j gin
las van mien". Diene en Drieke, allebeide weduwe, waarn nogal leaven-
slustugge vrouwluu die graag uutgingen.Jan von 't allange bes dat Drie-
ke ok metging, dan hoeven nee ok 'n heel'n dag neet nao 't gekwaakte
van zien schoonmoeder te luusteren, die kon dan met Drike praoten.

Zo toern Jan en Betsy donderdagsmargens op Slagharen an met op de
achterbanke zo'n kleine tweehonderd kilo an vrouwluu want Diene en
Drieke beheurn alletwee tot de zwaorgewichten. In 't Ponypark mos t'r
natuurluk eers koffie edronken wodd'n. Diene en Drieke bestell'n 'n
bessen, koffie kregen ze in huus ok wel en met dit weer smaak'n iets pit-
tugs net zo goed, ok veur 'n tweeden draajen ze de hand neet umme. Zee
wodd'n al hups praots en kregn al contact met 'n ober die oaveruggens
met zien gedachten meer bi'j de vut was as bi'j de klanten. "Ziet da'j um
an de haok slaot," zei Jan maor hee wis dat e tegen zien geweten praot'n,
want de aow van die olde tookse wol e ok nog neet graag missen.

Too ging 't nao de attrakties. Maor dat veel de tantes goed tegen. De
stuule in de veschillende dinge waar'n nl. neet berekkend op 't kontwerk
van Diene en Drike. Zeer waarn oaveral zo'n tien, twintug te breed veur.
"'t Wod toch tied da'w wat an de lijn doot Drike," von Diene. "Dat bun'k
ok vaste van plan". Maor too ze 's aovunds nog argens wat gingen etten
beslott'n ze toch maor umme 't vemageringsplan tot 'n volgenden dag
uut te stell'n en att'n zich stiepedikke. Maor zo doot wel meer luu bi'j ons
in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze zoon
en broertje van Femke

Okke

Mar/n en Willy
Heusinkveld

7251 BK Vorden, 26 juli 1985
HetJebbink 57

Voor alle blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve man en va-
der

Jan Klein Lenderink
betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam:
Fam. Klein Lenderink

Vorden, juli 1985
Baakseweg 6

Dr. Haas is

AFWEZIG
vanaf 5 augustus tot
19 augustus.

Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter At/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa, Schoolstraat 9, tel.
1255.

Dringend gevraagd: kamer in
Vorden.
Tel. 05448-1488.'

Verloren op 16-6-1985 geel
kistje met gereedschap.
Tegen beloning.
Mispelkampdijk.
Tel. 05752-2196.

Te koop: drachtige 2e kalfs
MRIJ koe, 2 augustus aan de
telling. 2 vaars kalveren 6
weken oud. 2 Jonge honden.
Nieuwe aardappelen.
Harmsen, Schimmeldijk 4.
Vorden.

Te koop: i.g.st. grijze vul ka-
chel f 75,-.
Tel. 05752-1827.

Te huur gevraagd: kamer liefst
omgeving Kranenburg.
Tel. tijdens kantooruren:
05752-6807.

Gevraagd: zelfstandig werken-
de tuinhulp voor enkele uren
per week.
Tel. 3028.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

WEEKEND AANBIEDING

Vruchten vlaaitjes
) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

i Henk Nijenhuis
en

$ Henny Steeman

willen elkaar het ja woord geven op vrijdag 9
augustus om 11.15 uur in het gemeentehuis
„ Kasteel Vorden " te Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
vindt plaats om 13.30 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden door ds. Verhaere uit
Hengelo Gld.

U kunt ons komen feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons toekomstig adres is
Meindert Hobbemastraat 28,
7 021DD Zei hem

Joan Brink
en
Henny Flierman

gaan trouwen op vrijdag 9 augustus a. s. om
9.45 uur in het gemeentehuis van Ruurlo.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal "De Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo.

Op maandag 5 augustus a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25 jarig huwelijksfeest te
vieren.

Herman en Tonny Brummelman

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, augustus 1985

Heden is op 89-jarige leeftijd plotseling uit ons midden
weggenomen onze inniggeliefde moeder en oma

JOHANNA MARGARETHA KROES
weduwe van H. Klein Hekkelder

Vorden: D. Klein Hekkelder
J.G. Klein Hekkelder-Hassink

Hengelo Gld.: J. Klein Hekkelder
A. Wijnbergen-Klein Hekkelder
G.J. Wijnbergen
Annemien en Wim
Margreet en Jelle

Hengelo Gld., 25 juli 1985.

De begrafenis heeft op maandag 29 juli inmiddels
plaats gehad op de Oude Begraafplaats, Warnsveldse-
weg te Zutphen.

Correspondentie-adres: J. Klein Hekkelder,
Hofstraat 22,
7255 CJ Hengelo Gld.

Wij zijn verhuisd naar Plataanweg 2

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 2 augustus a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Plataanweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975 .

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

GELDIG VAN 1 T/M 3 AUGUSTUS

Kuikenbouten
per kilo 5,98

1,39

VOOR DE BOTERHAM

Katenspek
per 100 gram

VERDER HEBBEN WIJ ALS VASTE AANBIEDINGEN

Maandag:

Speklappen Perk,io 6,98
Dinsdag:

Verse worst
grove en fijne, 500 gram

Woensdag:

Gehakt h.o.h., 500 gram

4,98

4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Van maandag 5 t/m 10 augustus zijn we
wegens vakantie 's morgens

GESLOTEN
Voor problemen kunt U 's middags te-
recht van 16.00-18.00 uur.

Radio Hissink
Burg. Galleestraat 23, Vorden.
Telefoon 05752-1789.

Jjiebt U plaats in uw diepvries?

Informeer eens naar een half
varken of een voor- of achter-
bout bij

Slagerij Eggink
Ruurlo. Tel. 05735-1337

Waterschap
IJsselland-
Baakse Beek

Het dagelijks bestuur van het Waterschap IJsselland-
Baakse Beek maakt ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 103 van het Gelders Waterschapsreglement be-
kend dat de indeling van de gronden volgens de normen
van de bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land d.d. 3 juni 1985 goedgekeurde "Belastingverorde-
ning 1985" van het waterschap, op de volgende wijze
ter inzage ligt:
1. van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur:

a. in het Dorpshuis "Den Diek" te Lichtenvoorde,
Dijkstraat 30 op dinsdag 6 augustus 1985;

b. in het Gemeentehuis te Hoog-Keppel, Burg. van
Panhuysbrink 1 op woensdag 14 augustus 1985;

c. in Cafe-Restaura/it"De Engel"te Steenderen, Dr.
A. Ariënsstraat 1 op donderdag 15 augustus
1985;

d. in het Ontmoetingscentrum "Dennenlust" teZel-
hem, Stephanotisweg 4 op dinsdag 20 augustus
1985.

2. ingaande 5 augustus 1985 gedurende dertig dagen
tijdens kantooruren ter secretarie van het water-
schap te Ruurlo, Kerkplein 8.

Gedurende de onder 2 bedoelde termijn kunnen door
belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen de klas-
se-indeling worden ingebracht bij het Gecombineerd
College van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek,
Kerkplein 8, 7261 AZ Ruurlo.

De ingelanden worden er bij deze op gewezen, dat in
verband met het bovenstaande de aanslagbiljetten
voor het jaar 1985 tot op heden nog niet zijn verzonden.
Deze kunnen omstreeks eind september a.s. tegemoet
worden gezien.

Ruurlo, 31 juli 1985
Het dagelijks bestuur voornoemd,
H. Kets, watergraaf.
F.J. Seesing, secretaris.

Vorden, juli 1985
Ruurloseweg 60

De Sportvereniging Ratti
veertig jaar!

In de Kranenburgse gemeenschap zullen we dit heugelijke feit vieren en herdenken.

Het bestuur van de Sportvereniging Ratti recipieert op zaterdag 10 augustus a.s.
des middags van 15.30-17.30 uur

in zaal Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Gaarne hopen we U te begroeten.

Bestuur s.v. Ratti

Dames afdeling

Japonnen 49,- 98,- 149,-
Regenmantels 98,- 149,-
Jacks 49,-
Pantalons 49,-
Rokken 49,- 79,- 98,-
Pullovers 29,- 49,-
Blouses 29,- 49,-

Kinder afdeling

Kinderjacks - Broeken - Sweatshirts

50-70% KORTING
Heren afdeling

Terlenka pantalons 49,-
Katoenen zomerbroeken
Overhemden kone mouw 25,-
Pullovers 49,-

79-
49.-
49-
75-

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Dinsdag op de markt

VISHANDEL

van de Groep
Hollandse nieuwe per stuk 2,00

5,00
Pan haring pe^k 1 ,25
3 voor

5voor

Emmertje zure haring 4,50

Verder vele soorten warme gebakken vis.

Extra reklame:

Spekbocking
Gestoomde makreel

1,00
1,00



TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

Te koop: Peugeot dames
trimfiets in goede staat f 150,-
5 versnellingen.
Tel. 05750-29261.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Te koop: boerenkoolplan-
ten, prei, andijvie, sla, selde-
rij, peterselie, groenlof, chi-
nesekool en violenplanten.
Bieslookpollen. Jonge ko-
nijntjes kleurdwerg, sia-
mees en pooltjes.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Paardrijlessen en buiten
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

Biedt zich aan: vakbekwaam
hovenier voor het onderhoud
van tuinen voor de zaterdag of
eventueel andere werkzaam-
heden.
Brieven onder no. 11-1, Bureau
Contact, Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Hinderwet
terinzagelegging 2e ontwerp-beschik-
king. (artikel 24, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
augustus 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uuren
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uurter inzage het 2e ontwerpvan de*beschikking op het
verzoek van:

1. de V.L.C. "De Graaschap" BA., Stationsstraat 14,
7261 AD Ruurlo, datum verzoek 14 april 1983, adres
inrichting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie E, nummer 787
(ged.), om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor de uitoefening in coöperatief
verband van een afdeling voor landbouwmechani-
satie, een kalksilo en een weegbrug, alsmede een
depot voor afgifte van mengvoeders en andere land-
bouwbenodigdheden.

2. de CAVEE-COVECO, Schaarweg 2, 6990 AA Rhe-
den Gld., datum verzoek 14 april 1983, adres inrich-
ting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden, Sectie E, nummer 787 (ged.), om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting ten behoeve van de
overname van vee.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting is een tweede
ontwerp van de vergunning opgesteld. Naar aanleiding
van de op het eerste ontwerp ingekomen reakties als-
mede een geluidmeetrapport zijn de aan de 2e ontwerp-
vergunning verbonden voorschriften aangepast. De
thans aan de 2e ontwerp-vergunning verbonden voor-
schriften zijn toereikend om geluidsoverlast en even-
tuele andere hinder, schade of gevaar buiten de inrich-
ting te voorkomen of te beperken.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen schriftelijkworden ingebracht door de aan-
vrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling
bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om ver-
gunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig)
in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 17 augustus 1985.

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

1 augustus 1985.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
P. de Vries, loco. J.F. Geerken, loco.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

NIEUW-NIEUW

In onze sortering

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Kunstmest prijzen
met ingang van 8-7-'85

K.A.S. 26% gezakt per 100 kg 41,25

M.A.S. 22-7 gezakt per 100 kg. 38,75

Bi] levering in bulk worden de gebruikelijke
kortingen in mindering gebracht.
Bovengenoemde prijzen zijn franco
geleverd op uw bedrijf bij afname van
acht ton en excl. B.T.W.

VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

HARRY LANGWERDEN
Hazenhutweg 2 - 7255 MN Hengelo Gld.
Tel. 05753-7555.

Schooltassen
reparatie?
Breng ze nu, dan zijn ze ook op tijd klaar.

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest ? A

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

bod

t B «toffeffi
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor familiediner.

Deze week ter kennismaking en dus
extra voordelig: gekruide ham.

Vindt u het ook moeilijk om elke week
uw vleeswaren te kiezen?

Neem deze week dan eens de
gekruide ham, dat is lekker anders.

Geldig t/m
7 augustus

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Borstlappen kilo 9,75
Rosbief aan 't stuk, 500 gr. 9,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per kiloS,90

Gekruide ham

100 gr. l ,35

Gebr. gehakt

150 gr l r l 5]

^^^ V l l l vJ l_y/~~\ VJ "^^^^

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

BAMI EN NASI
WOENSDAG

GEHAKTDAG

Vruchten
salade
150 gram 1,75

Leverworst fijne
250 gram

Nu extra voordelig.

kilo 5,45

1,45

. M
per kilo D, 93

Runder-gehakt per kilo 9,90

Gekruid gehakt i n c
per kilo l ,*J%J

Altijd gratis kruiden!!!

er ij jan rodenbur g
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Autobedrijf Groot Jebbink
Erkend keuringsstation

Citroen Visa Super 11 RE, rood 1983
Ford Escort 1100L, 3 drs., LPG 1981
Ford Escort 1300L, 5 drs., groen met 1982
Ford Escort 1300L, 3 drs., open dak, br. met.... 1983
Ford Fiësta 1100L, blauw metall 1981
Ford Fiësta 1100L, bruin metall 1981
Peugeot 305 Break G.L blauw 1983
Opel Kadett 1.6 S 5 drs., L.P.G., gr. metall 1983
Renault 4 TL. blauw 1982

RONDWEG 2 - VORDEN - TEI. 05752-1794

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

DI_VAllWEID
QQ Gemengd zomerboeket 4,50

C^Q Begonia 4,50
7,50
5,00

2voor

3 vaste planten voor uw tuin

aguAsport
regenpakken

WAPtN EN SPOFtrUANOH

Martei
ÏPHfcNSEWEG - VORDEN

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Premie A woning?
LEEFLANGSchoolstr 17

Vorden

tal 05752-2737 ARCHITECTUUR

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
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Voetbalvereniging Ratti
40 j tfM gaat dit uitgebreid vieren.

De Kranenburgse voetbalvereniging Ratti bestaat veertig j aren. De 220 leden tellende vereniging zal aan
dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbijgaan en de Jubileumcommissie heeft diverse aktiviteiten en
evenementen op stapel staan. De vereniging werd opgericht op 26 juli 1945, maar om alle leden met
aanhang, oud-leden en donateurs te gerieven is alles gepland in de maand augustus.

Het eerste elftal van de afdeling zaterdag. Staand v.l.n.r. Broeder Canutus, H. Hartman, J. Lichtenberg, G. Weevers, Chr. Wissels, H. van der
Linden, B. te Linden, J. van Bommel.
Knielend v.l.n.r.: R. Kerkhoven, D. Klein Geltink, J. Boss, T. Klootwijk, H. Rutgers, J. Sessink.

Volharding was voorloper van Ratti.
Reeds voor de Tweede Wereldoorlog,
in de jaren 30-35, was de voetbalsport
een geliefkoosde vrijetijdsbesteding
op de Kranenburg. De oudere genera-
ties zullen zich nog goed kunnen her-
inneren, hoe de voetbalvereniging
Volharding werd opgericht als voor-
bode van Ratti. Toch ging deze vereni-
ging na enige jaren ter ziele. Maar na
de oorlog werd opnieuw een voetbal-
vereniging opgericht. De oprichtings-
vergadering vond plaats in de R.K. la-
gere school. Twintig enthousiaste jon-
gens gaven zich onmiddelijk op. Aan-
vankelijk werd gekozen voor de naam
"Avanti", maar die naam moest wor-
den veranderd op verzoek van de Gel-
derse Voetbal Bond, omreden er
reeds een club met een zelfde naam in
de afdeling aanwezig was (Avanti-
Twello). De naam werd toen gewij-
zigd in Ratti. Deze naam was uitge-
dacht door pater Olivier Joosten, die
in de beginjaren veel voor de nieuwe
vereniging heeft betekend.

Ratti was de naam van Paus Pius XI,
wel genoemd de sportpaus. Het be-
stuur bestond uit de heren B. F.
Schoenaker, voorzitter, R. G. Schol-
ten, secretaris en H. F. Huitink, pen-
ningmeester. Beschermheer werd de
heer W. V. Gatacre van huize "De
Wiersse". Na een halfjaar telde de ve-
reniging al 82 leden. Moeilijkheden
waren er de eerste tijd wel. Waar moe-
sten de ballen vandaan komen en de
shirtjes. Maar dank zij de nog aanwe-
zige Canadezen en enige zakenrela-
ties kon de bal gaan rollen, eerst in
Linde, later bij Waarle op de Kranen-
burg. Ratti startte in de derde klasse
GVB. Twee seniorenelftallen en enige
tijd daarna ook twee jeugdteams wer-
den ingeschreven. De tegenstanders
van het eerste uur waren o.m. AZC 3,
SSS, Zutphen, Pax 2 en Voorst. Het
eerste eigen contact-orgaan "Ratti-
flitsen" werd verzorgd door R. Schol-
ten en W. Wolbert. Ook werden de we-
kelijkse mededelingen wel opgeno-
men in het parochieblad "De Gong".
Momenteel worden de leden uitge-
breid geïnformeerd middels het
maandelijks verschijnend clubblad
"Scrimmage", terwijl de kastjes bij
Schoenaker en in het dorp bij Heer-
sink wekelijks alle nieuws verteld over
opstellingen, trainingen, afkeuring
der velden enz. Na enige jaren promo-
veerde Ratti naar de tweede klasse.
Eenmaal kampioen geworden verloor
Ratti echter de promotiewedstrijd te-
gen Eibergse Boys.

In 1955 bereikte Ratti de eerste klasse.
In 1955 echter werd eindelijk de kroon
op het werk gezet en werd de eerst
klas bereikt. De drie gebroeders Lich-
tenberg, Fons en Lous Wolbert, Wim,
Hemmie en Jan Hartman, Gerard
Tolkamp, Frans Rouwen, Joep Rou-

wen, Bar Wentink en Bart Hartelman
speelden toen de sterren van de he-
mel. Bar Wentink, die meer dan dertig
jaren voetbalde, aanvankelijk bij
buurman Vorden, hing eerst in 1968
de voetbalschoenen aan de wilgen en
werd terecht benoemd tot ere-lid van
de vereniging. Andere ere-leden zijn
de heren H. Hartman en P. B. J.
Schoenaker, die ook ontzettend veel
voor de vereniging hebben gedaan.

Ups en down.
Natuurlijk kende ook de vereniging
Ratti zijn ups en downs. Naast jaren
van opgang was er ook tegenslag. Veel
bestuursmutaties kwbamen er in het
bestand. In 1959 trof de grote brand
bij Schoenaker ook Ratti. Veel bekers
en andere tropheën gingen verloren
alsook een groot deel van het archief.
Ook dit verslag kwam deels tot stand
dank zij het ijzersterke geheugen van
de heren Bertus en Jan Bos.

Broeder Canutus.
Een ere-lid die we apart willen noe-
men is Broeder Canutus Schilder van
het klooster op de Kranenburg. Vanaf
1952 tot 1960 voelde hij zich enorm
verbonden met de voetbalvereniging
Ratti. Vooral de jeugd had zijn bijzon-
dere belangstelling. Men voelde in
1960 bij zijn vertrek een groot verlies.
Maar in 1966 kwam Broeder Canutus
terug op de Kranenburg en opnieuw
zette hij zich volledig in voor het
jeugdwerk bij Ratti en anderszins. Hij
richtte een kelder in het klooster in
voor de jeugd, hij trainde de jeugd en
deed nog veel meer voor "zijn" club.

Nog steeds wordt er nog gevraagd in
omliggende dorpen en plaatsen over
Broeder Canutus van Ratti. Terecht
werd hij ook benoemd tot ere-lid.

Fusie werd aj
Op 30 augustu^963 hielden de voet-
balverenigingen van de v.v. Vorden en
v.v. Ratti beiden een bijzondere leden-
vergadering. Op beider agenda prijkte
o.m. het voorstel van de besturen om
te komen tot £k vereniging. De v.v.
Vorden stemde voor het voorstel,
doch bij de v.v. Ratti werd het voorstel
(met één stem) afgewezen. De aanlei-
ding tot en het waarom van de voorge-
nomen fusie waren de plannen tot
bouw van woningen en daarvoor zou-
den de terreinen van Ratti nodig zijn.
In die tijd is er wat afvergaderd door
voor- en tegenstanders van Ratti. Er
ontstond zelfs een zgn. "anti-fusie-
commissie". De tegenstanders van de
fusie betoogden dat wanneer de voet-
balvereniging zou verdwijnen de Kra-
nenburg "een dood gat" zou worden.
Financieel hoefde het toen ook niet
aangezien Ratti in die tijd goed flo-
reerde. Hoe het zij, na de uitslag van
de stemming trad het toenmalige ge-
hele bestuur af. De heren F. Wolbert,
B. H. Mombarg, J. E. Bos, W. A. Lich-
tenberg en P. B. H. Schoenaker heb-
ben na deze vergadering veel energie
gestoken in de vereniging Ratti en zij
vormden ook het nieuwe bestuur.

Neven-aktiviteiten.
Schaatsenrijden zat de Kranenburger
ook in het bloed. De Kranenburgse
Ijsbaan floreerde van 1950 tot 1964

Het allereerste elftal, afdeling zondag, met staand v.l.n.r. B. Schoenaker-voorzitter, H. Hui-
tink-penningmeester, V. Wolbert, B. Schol t f n, A. Rouwen, H. Hartman, J. Bos, O. Oosten-
geestelijk adviseur, R. Scholten-secretaris.
Middelste rij: J. Besselink, J. Scholten, R. Heuvelink.
Voorste rij: N. Thamer, J. Rouwen, J. Huitink.

bijzonder goed. Er was*Koek en Zo-
pie" van bakker Huitink. Echte licht-
masten; de luidspreker werd altijd be-
diend door Bernard Eijkelkamp van
De Haar. Er was altijd veel publiek
wanneer er werd gestreden om het
kampioenschap van Vorden. En wa-
ren de bandjes van de schaatsen stuk,
schoenmaker Timmer van de over-
kant repareerde vakkundig en snel.
Naderhand werden overal in de streek
ijsbanen opgericht, de belangstelling
werd minder en ten lange leste werd
besloten de baan op te heffen.

Zaterdag-voetbal.
Was Ratti een pure zondagvereniging,
later bleek dat door verschillende le-
den ook het voetballen op zaterdag
werd gekozen. Voor de oprichting van
de zaterdag-afdeling hebben zich in
het bijzonder beijverd de heer L. G.
Weevers en hoe kunt U het raden:
Broeder Canutus. Ratti werd toen een
neutrale vereniging. Ook de zaterdag-
afdeling floreerde voorspoedig. Op
een gegeven ogenblik speelde men
met vijf elftallen in de competitie.

Ook reeds 10 jaar dames-voetbal.
Dit jaar is het ook alweer tien jaar gele-
den dat de afdeling dames werd opge-
richt. Momenteel spelen twee elftal-
len in de competitie. Dames I waren
het die in het jubileumjaar de vereni-
ging een kampioenschap aanboden.

Heden en toekomst.
De jubilerende vereniging heeft de
beschikking over twee voetbalvelden
en een oefenveld. Dit oefenveld is - in
verband met de bouw van een nieuwe
basisschool - verlegd en ligt nu in de
lengte langs de Hamsveldseweg. Be-
gin juli is het nieuwe veld ingezaaid en
het zal nog wel tot 1986 duren aleer de
grasmat het bespelen toelaat. Met vier
kleedkamers kan de club goed uit de
voeten, hoewel de warmwatervoor-
ziening binnenkort de nodige finan-
ciële offers vraagt. Het klubgebouw
- in begin 1970 voor f30,- gekooè^an
de gemeente Ruurlo is niet meè^Pp to
date. Plannen zijn er dan ook om uit te
zien naar een andere behuizing.

De secretaris J. Huitink heeft v
seizoen 1985/86 bij de com
der ingeschreven voor de volgende
elftaollen: Vier senioren-zondag,
twee dames-elftallen zondag en drie
senioren-elftallen zaterdag. Voorts
nog voor twee jeugd-elftallen. De ve-
reniging kent een jeugdcommissie,
die regelmatig wat voor de jeugdleden
-naast het competitievoetbal- onder-
neemt. O.m. spelmiddag, filmavond
en vakantie-weekends.

Jubileumcommissie druk in de weer.
Een door het bestuur genoemde jubi-
leumcommissie is al enige maanden
druk in de weer om de viering en her-
denking van het veertig jarig bestaan
te organiseren. Om aan de nodige fi-
nanciële middelen te komen is alle-
reerst gestart met de verkoop van jubi-
leumloten. De start was op 7 april en
op 14 mei hield notaris Jhr. J. A. Gre-
ven de vastgesteld trekking. Ruim
4900 loten werden er verkocht.

Het f eestprogramma:
Op woensdag 7 augustus speelt De
Graafschap een wedstrijd tegen een
selectie van zaterdag- en zondagspe-
lers van de jubilerende vereniging.
Deze wedstrijd vangt aan om 18.30
uur. Op zaterdag 10 augustus reci-
pieert het bestuur vanaf 15.30 uur in
zaal Schoenaker.

Zondag 11 augustus wordt de dag geo-
pend met een Eucharistieviering in de
Antonius van Paduakerk. Aanslui-
tend worden bloemen gelegd op het
kerkhof tegenover de kerk, ter her-
denking van alle overleden leden en
donateurs van Ratti. De rëunisten ver-
zamelen zich hierna aan een koffie-ta-
fel in zaal Schoenaker. Om half drie
wordt op het voetbalveld de wedstrijd
gespeeld: Ratti oud - Jubileumcom-
missie.

De heer T. Lichtenberg uit Lochem
heeft voor het elftal van oud-Ratti de
volgende spelers gecontracteerd: W.
Veenhuis, J. Schoenaker, B. Over-
beek, M. Jansen, J. Bijen, J. Huitink,
Th. Heubelink, J. Vreman, Th. Pol-
man, G. Huitink, W. Nijenhuis en T.
Lichtenberg. Na afloop van de weds-
trijd volgt een gezellig samenzijn in
zaal Schoenaker. Medewerking hie-
raan verlenden "De Woodpeckers".
De viering vervolgt met een Veronica-
Drive-in show in zaal De Herberg op
zaterdag 17 augustus. Zaterdag 24 au-

gustus verzorgt H. Voskamp van Goa-
head Eagles en Ejo Elburg van De
Graafschap een uitgebreide jeugdtrai-
ning voor de jeugd. Zondag 25 augus-
tus is er het grote sixtournooi. D.w.z.
voetballen voor de heren en volleybal
voor de dames. Hieraan kunnen

teams van verenigingen, families,
straten, wijken en pleinen meedoen.
Op 31 augustus tenslotte volgt de fees-
tavond voor geheel Ratti. Muzikale
medewerking verleent de groep
"Meeting". Als gast-artiest is geno-
digd Albert West.

Feestweek rond Hackforter molen
De Hackforter molen staat de hele volgende week in het middelpunt van
belangstelling. Molenaar Frans Limbeek heeft, samen met 'zijn' buurt,
een complete feestweek rondom de deze zomer gerestaureerde molen
georganiseerd. Van zondag 4 tot en met zaterdag 10 augustus houdt de
molen elke dag van 13 tot 18 uur open huis voor iedere belangstellende.
De hele week lang staan er kraampjes en eet- en drink-tentjes rondom
de molen, er zijn kinderspelletjes, een playback-show, een ballonnen- en
tekenwedstrijd en een brookdbakcompetitie. Een lokale stuntman zal
bovendien zijn kunsten vertonen door zondag 4 augustus een paar ron-
djes met de nieuwe molenwieken mee te draaien. „Om uit te testen of ze
sterk genoeg zijn", grapt molenaar Frans Limbeek.

De uit 1851 stammende Hackforter molen is de afgelopen zomer danig
onder handen genomen. Kap en vloeren werden verbeterd, de stelling
rondom opgeknapt en, het zwaarste karwei, de molen kreeg een nieuw
wiekenkruis. Die restauratieklus heeft ruim een maand in beslag geno-
men. Net voor de bouwvak was het werk gereed en kon de molenweer
malen als vanouds. Daarvóór kon de electrische motor het maalwerk
overnemen.

Programma feestweek.
Zondag:
11.00 uur Molen open voor bezichtiging.

koffie, bier, limonade, pannekoeken.
13.30 uur Officiële opening.
15.00 uur Stuntman draait mee met wieken (alleen bij droog weer, an-

ders uitstel).
Voor de kinderen tot 14 jaar: balonnenwedstrijd, kleurwed-
strijd en tekenwedstrijd.

20.00 uur Sluiting.
Maandag:
13.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.
15.00 uur Playbackwedstrijd waarvoor zondag bandjes ingeleverd kun-

worden op de molen.
18.00 uur Sluiting.
Dinsdag:
13.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.
15.00 uur Kleurwedstrijd, tekenwedstrijd tot 14 jaar.
Woensdag:
13.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.
15.00 uur Voor de kinderen: verkleedwedstrijd in Ot en Sien stijl.
18.00 uur Sluiting.
Donderdag:
13.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.

De hele middag diverse spelletjes voor de kinderen zoals zak-
lopen, bussen gooien e.d.

18.00 uur Sluiting.
Vrijdag:
13.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.

Voor de kinderen weer diverse spelletjes.
15.00 uur Uitreiking prijzen tekenwedstrijd, kleurwedstrijd en playback-

wedstrijd.
18.00 uur Sluiting.
Zaterdag:
11.00 uur Molen open, koffie, bier, limonade, pannekoeken.

tot 14.00 uur inleveren van broden voor broodbakwedstrijd.
De bedoeling is dat thuis een brood gebakken wordt van mo-
lenmeel (de hele week verkrijgbaar).

15.00 uur Keuring van de broden door een deskundige jury.
17.00 uur Prijsuitreiking broodbakwedstrijd.
20.00 uur Sluiting.

De hele week is de naast de molen gelegen pottenbakkerij van de familie
Colenbrandergeopend. Ook is er in de molen de hele week een tentoon-
stelling van allerlei soorten molenbrood en ook nog van fo' to's die tij-
dens de restauratie gemaakt zijn.

ledere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Ieder maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

31 juli Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

l aug. Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

2 aug. Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre, vertrek Bloemendaal

3 aug. Avondfietstocht Kranenburgs
Belang.

4 aug. Dansen voor ouderen in
De Herberg

4 aug. D'n Oost'n rit. Startplaats Café-
Rest. Schoenaker, Ruurloseweg
Kranenburg/Vorden.

7 aug. Ratti (za-zo) - De Graafschap.
10 aug. Receptie v.v. Ratti
10 aug. Pretty Markt
11 aug. Reünie v.v. Ratti.
11 aug. Fancy-fair-verkoop Torenfonds.
12 aug. Zwemvierdaagse
13 aug. Zwemvierdaagse
13 aug. Vorden l - Wageningen l

aanvang 19.00 uur
14 aug. Zwemvierdaagse
15 aug. Zwemvierdaagse
15 aug. Deldens Volksfeest.
16 aug. Zwemvierdaagse
16 aug. 's Avonds moonlight swimming
16 aug. Deldens Volksfeest
17 aug. Deldens Volksfeest
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische wedstrijd-

dag.
l sept. dansen voor ouderen in

De Herberg.
7 sept. Klootschiettoernooi, startplaats

café 't Zwaantje.
8 sept. HSV de Snoekbaars senioren

wedstrijd, vertrek De Herberg.
29 sept. Viswedstrijd Snoekbaars leden

Hengelo Gld. - Vorden. Samen-
komst bij Concordia te Hengelo
Gld.

<



Veel buitenlanders tijdens
Achtkastelenweekend

Vorden was de afgelopen dagen een miljoenendorp. In die zin dat de waarde van de motoren die hier op ge-
geven moment tijdens het befaamde Achtkastelenweekend werden "bewaakt" meer dan vijf miljoen gul-
den bedroeg! Voor de ware motorliefhebbers diverse neusjes van de zalm. Het aantal deelnemers aan dit
"Achtkastelenweekend" heeft de verwachting verre overtroffen.
De motorclub "De Graafschaprijders" had gehoopt en gerekend dat zo'n 400 personen de weg naar Vor-
den zouden weten te vinden. Wel er kwamen 445 motoren en daarbij nogeens 175 duopassagiers, in totaal
dus 620 personen, eenzelfde aantal als in 1984.

Onder hen 185 Nederlanders, 155
Duitsers, 48 Denen, 32 Engelsen, 11
Noren, 5 Zweden, 2 Belgen, 6 Finnen
en een Zwitser.
Het grote aantal deelnemers is des te
opmerkelijker wanneer men bedenkt
dat de tendens voor het bezoeken van
motortreffen dalende is. Financieel
een dure business. Toch wordt blijk-
baar bewust voor Vorden geselek-
teerd.
Sekretaris Jan Slagman: "Ik denk dat
het gewoon de formule is die wij han-
teren. Wij organiseren dit soort wee-
kenden nu al zo'n achttien jaar. We
hebben steeds een strakke dicipline
en strakke spelregels. Degene die daar
niet van houdt of daaraan niet mee wil
werken, komt het volgend jaar ge-
woon niet terug. De deelnemers se-
lekteren zich als het ware vanzelf.
Daar doe je natuurlijk wel een aantal
jaren over.
Een goed voorbeeld is het groeiende
aantal deelnemers uit Engeland. Het
Engelse motorblad "Bollards Magazi-
ne" heeft een redakteur naar Vorden
gestuurd om straks het thuisfront uit-
voerig te berichten hoe men het orga-
niseren van motortreffen in Vorden
aanpakt", zo zegt Jan Slagman niet
zonder trots.
Het Achtkastelenweekend bestaat in
feite uit een sterrit (afstand van woon-
plaats naar Vorden) een toerrit en een
orienteringsrit. Afgelopen woensdag
streken de eerste deelnemers reeds op
de camping bij café Schoenaker neer.
Geleidelijk aan werd het daar een ge-
zellige drukte. Van het uiteindelijke
aantal deelnemers is naar schatting

plm. 70 procent al eens eerder in Vor-
den geweest.
Dat bleek zaterdagmiddag bijvoor-
beeld uit de toertocht die door het
echtpaar Horsting werd georgani-
seerd. Een tocht van circa 65 kilome-
ter. Dit keer namen 40 motoren deel.
Minder dan voorgaande jaren, maar
dat komt dat velen deze tocht al eens
een keer hebben meegereden.

Verbroederingsfeest
Zaterdagavond kon het gezelschap
zich naar hartelust op de dansvloer
van Café Schoenaker uitleven tijdens
het grote Verbroederingsfeest. Op de
tonen van het dansorkest "Assorti"
vermaakte zich het internationale ge-
zelschap opperbest. Tevens vond hier
de prijsuitreiking plaats van de sterrit
e.d. Dit gebeurde namens "De Graaf-
schaprijders" door Gerrit Bloemen-
daal die de aanwezigen in de moderne
talen toesprak.
Zondagmorgen werd er voor de
"vroege vogels" een wandeltocht ge-
houden onder leiding van Jan v.d.
Peijl. Een tocht door de fraaie omge-
ving van de Kranenburg, Wiersse en
het Medler.
Ondertussen een geronk van jewelste
want motor na motor verliet de Vor-
dense dreven. Voor velen betekende
het "Achtkastelenweekend" de laatste
etappeplaats van de vakantie, terwijl
een aantal verder trok op weg naar een
toerevenement elders in Europa. "De
Graafschaprijders kan tevreden zijn.
Een gezellig weekend dat zonder eni-
ge wanklank verliep.

Uitslag
"Achtkastelenweekend"
Verst wonende deelnemer binnenland:
Lex Maas uit Hoek 275 kilometer.
Jongste deelneemster: Aukje van Ko-
ningsveld, Leeuwarden, 18 jaar.
Verst wonende deelneemster: Riet W ij-
ker, Den Helder 210 kilomter.
Grootste club: 1. M.C. rodrunner, Den
Held^fió personen; 2. MTC Holland,
Zeev^pe 8 deelnemers; 3. EMC
Kroonrijders, Eibergen 7 deelnemers;
4. M.C. Terraszitters 6 deelnemers.
Oudste motor: Hans Brink, Arnhem
op H^tey Davidson uit 1930.
OudJQPeelnemer: J. v.d. Brink, Door-
nenburg 70 jaar.

Buitenland
Verst wonende deelnemer: Matti Ta-
hulnainen, Oulu, Finland 2500 kilo-
meter.
Oudste deelnemer: James Springate,
Laindon Essex, Engeland 56 jaar.
Jongste deelnemer: Doris Cramer,
Husun Denemarken 18 jaar.
Verst wonende deelneemster: Sissel
Johnson, Stord, Noorwegen.
Meest bijzondere motor: Stefan Gross-
man, Sonderborg, Denemarken, mo-
tor met zijspan "Nimbus" uit 1949.
Grootste clubs: 1. Highway Drivers uit
Wilhelmshaven 23 deelnemers; 2.
MTC Witten 12 deelnemers; 3. MTC
Rottum 10 deelnemers; 4. Horsens
Motorclub 9 deelnemers.

Het Achtkastelenweekend kwam me-
de tot stand met sponsoring van de
OK benzinemaatschappij.

Zwemvierdaagse
De jaarlijkse zwemvierdaagse in het
zwembad "In de Dennen" wordt dit
jaar gehouden in de week van 12 tot en
met 16 augustus. Voor de jeugd geldt
een afstand per dag van 250 meter.
Voor de volwassenen bedraagt dit 500
meter. Mocht iemand één dezer da-
gen verhinderd zijn dan kan men ook
maandagavond 12 augustus zwem-
men, ledere deelnemer ontvangt de
gebruikelijke medaille.

Voor diegenen die nietjn het bezit zijn
van een abonnement of meerbaden-
kaart, gezien het succes hiermee, ook
dit jaar de gelegenheid een speciaal
goedkoop zwemvierdaagse abonne-
ment te nemen. Dit geeft van zondag
11 augustus tot en met zaterdag 17 au-
gustus onbeperkt toegang tot het bad
en geldt tevens als inschrijving voor
het zwemgebeuren.

Naast het zwemmen staan er diverse
attrakties op het programma. De
zwem- en polovereniging "Vorden
'64" organiseert op woensdagmiddag
14 augustus een spelmiddag voor de
jeugd. De medaille-uitreiking zal
plaatsvinden op vrijdagavond 16 au-
gustus om 20.00 uur. Diezelfde avond
zal er vanaf 22.00 uur tot l .00 uur voor

de tweede maal in dit seizoen "Moon-
lightswimming" zijn. De inschrijving
voor de zwemvierdaagse is mogelijk
vanaf maandag 5 augustus aan de kas-
sa van het zwembad, waar ook het
zwemvierdaagseabonnement kan
worden gekocht.

Orienteringsrit
„Graafschaprüders"
Aan de orienteringsrit die de VAMC
„De Graafschaprijders" organiseerde
werd door 53 personen deelgenomen.

De rit was uitgezet door de heren B.
Regelink en A. C. Weevers. Eerstge-
noemde reikte tevens de prijzen uit.

De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: 1. J. Klijnstra, Tietjerk 145
strafpunten, 2. H. J. Cortumme, Tol-
dijk 180,3. G. Versteege, Hengelo 223,
4. W. D. Wisselink, Ruurlo, 313. Poe-
delprijs G. J. Zandman uit Wolvega
375 strafpunten.
B-klasse: 1. D. Versteege, Hengelo
218 str. 2. B. J. Menkhorst, Halle 259,
3. L. J. M. Wopereis, Lichtenvoorde
269, 4. E. J. J. Mennink, Ruurlo 282.
Poedelprijs: W. J. v.d. Peijl, Lochem
432 str.

Toerklasse leden: 1. J. Slagman, Vor-
den 32 str. 2. B. Eilander, Vorden 62,
3.B. Pardijs, Wichmond 65 str. 4. A. J.
Eskes, Vorden 67 str.
Toerklasse niet leden: 1. J. Hannink,
Raalte 3 str. 2. A. Wessels, Raalte, 3str.
3. T. Grevink, Wierden 3 str.
Motoren/bromfietsen toer: 1. D. J.
Pardijs, Vorden 95 str. Verder vielen
de volgende deelnemers, vanwege de
beste prestaties VAMC leden een
O.K. beker ten deel: H. J. Cortumme
(A-klasse), D. Verteege (B-klasse), J.
Slagman (toerklasse).

Touwtrekvereniging
Warken 25 jaar
De touwtrekvereniging Warken be-
staat dit jaar vijf en twintig jaar.
Ter gelegenheid hiervan wordt o.m.
op zaterdag 10 augustus a.s. een vete-
ranen-toernooi gehouden. Onder
meer neemt hieraan deel de voormali-
ge touwtrekvereniging 't Medler.

En wel met twee teams, bestaande uit
leden van die voormalige vereniging
(thans opgenomen in de touwtrekve-
reniging Vorden) die in de jaren vijftig
en zestig hun beste beentje voorzet-
ten.

Politienieuws

Overlast
De rijkspolitie te Vorden heeft afgelo-
pen zaterdagnacht een door de

A.N.T.V. in Vorden georganiseerde
puzzle-rit voor jeeps en terreinwagens
afgelast. Er kwamen veel klachten
binnen over overlast zowel uit dorp
als buitengebied. De rit, die als toer-
tocht was aangekondigd, rondom de
Vordense kastelen, had een wedstrijd-
karakter en een aantal prijzen waren
in het vooruitzicht gesteld. In dat ge-
val is een vergunning nodig en die was

niet aangevraagd. Mede in verband
met de overlast heeft de Rijkspolitie
de rit afgelast.

Poging tot inbraak
Maandagj.l. is getracht in te breken in
een winkel aan de Zutphenseweg.
Getracht is de sloten door te knippen,
hetgeen niet is gelukt. Vermoedelijk is
de dader in zijn werk gestoord.

Keuren
kan bij ons gebeuren!

Moet u auto gekeurd worden.
Ga naar de man die hem

ook repareren kan.

Wij zijn door de Rijksdienst wegverkeer
erkent als keuringsstation.

Met keurmeesters die reeds 14 jaar en
langer bij ons in dienst zijn en waar voor
wij de modernste apparatuur hebben
aangeschaft.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GROOT JEBBINK
RONDWEG 2 - VORDEN

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

CENTRALE VERW.

De aanleg van uw centrale
verwarming is bepalend
of u er lang plezier van
heeft en of de energie-
rekening hoog of laag
uitvalt.
Een juiste keuze kunt u
maken d.m.v. het juiste
advies.
Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over C.V.-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
, 5 VORDEN T E L 0 5 7 S 2 3425

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

1 grote bloemkool 1,45
1 kilo grannies 3,25
500 gram slabonen 1,75
10 grote perziken 3,85

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

met
Televisie

reparaties
_ direc»

i naar

uw vakman
— van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 138K

Schoorsteenvegen
Onderhoud van CM, gas-

en oliehaarden

btnéndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden -Tel. 05752-1261

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooruw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Laat u vrijblijvend advi
seren ook over C.V.-bouw-
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres.

Zink en dakbedekking*
werk is één van de specia
lisaties van Oldenhave.
Klein en groot onderhoud
tot aan een compleet
nieuw dak behoort tot de
mogelijkheden bij
Oldenhave

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs
opgave, het is de moeite
waard

Goed gaswerk door een
erkend gas installateur
Neem Oldenhave bijvoor
beeld. Aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo
miich rendement-ketels
Goed gaswerk, het halve
werk!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEIÏHAVE
•<IEWEü


