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Ruim drieduizend toeschouwers bij
autocross met sensatie en spanning
Van Til kampioen plaatselijke rijders

Het autocrossen - een sport die voor de laatste oorlog veel in Amerika
werd beoefend - begint in onze streken steeds populairder te worden.
Ook de autocross, die voor de vierde keer in suksessie door het cross-
team Linde/Vorden in nauwe samenwerking met de Stichting Autosport
Oost-Nederland te 11 alle, zondagmiddag werd georganiseerd, trok weer
vele duizenden bezoekers, naar schatting ruim drieduizend. De organi-
satitoren hadden ditmaal geluk wat het weer betreft, het was de hele dag
stralend weer waardoor somtijds de toeschouwers onder huizenhoge
stofwolken werden bedolven door de langsbrullende crosswagens.

Reeds tegen de middag arriveerden de
eerste kijkers op het mooi gelegen wed-
strijdterrein van de familie Berendsen
nabij het Enzerinck. Men wist de grote
toeloop goed op te vangen, want er was
een ruime parkeerplaats in de naastge-
legen weilanden. Ook de Vordense po-
litie en hulppolitie verleende medewer-
king. Het circuit was goed beveiligddoor
enorme greppels. Men /ag de courcurs
nu geregeld langsstuiven omdat het ge-
heel erg overzichteli jk was.
De organisatoren hadden niets aan het
toeval overgelaten. Voorwaarden voor
deelname waren onder meer: valhelm,
rijgordels en brandvrije overalls. Er na-
men ditmaal meer dan 150 rijders deel in
de standaard-, de sportklasse en die voor
de plaatselijke rijders. Groot was de ani-
mo in de standaardklasse waar liefst 70
coureurs inschreven die in zes series
over acht ronden moesten rijden. Na
sensationele kwartfinales, herkansingen
en halve finales, waarin prominente rij-

ders afvielen, bleven er twaalf over voor
de finale. Met ontoombaar geweld sto-
ven ze uit de startblokken, grote stof-
wolken achter zich latend. Het werd een
geweldige strijd waarin tenslotte de be-
kende Wim Bakker uit Doetinchem (be-
kend door zijn vele vorige overwinnin-
gen) winnaar werd met zijn VW. Ver-
dere uitslagen: 2. A. Bosman uit Hen-
gelo; 3. W. Gussinklo uit Varsseveld;
4. M. Hukker uit Ruurlo; 5. G. Drenth
uit Ambt Delden; 6. H. Suzebeek uit
Zelhem; 7. A. Niesink uit Zevenaar; 8.
H. Smeenk uit Eibergen.

Sportklasse
In de sportklasse was de strijd niet min-
der spektakulair. Na verwoede gevech-
ten in series, kwart- en halve finales
kwam de volgende uitslag tevoorschijn:
1. .!. Wielheesen uit Halle; 2. J. Drete-
ler uit Diepenheim; 3. H. Buitenhuis uit
Amersfoort.

Plaatselijke rijders

Uiteraard ging de grote belangstel-
ling uit naar de verrichtingen van de
plaatselijke rijders waarvan er maar
liefst 33 deelnamen. In de finale ontwik-
kelde zich na de start eert felle strijd
vooral door Van Til en Lebbink; de
laatste zou een premie van ƒ 100,— krij-
gen als hij bij de laatste drie zou finishen
en h i j haalde het want hij legde beslag
op de tweede plaats achter winnaar Van
Til. Derde werd Wenneker, die in april
ook al het kampioenschap bij de auto-
cross van Warken won; vierde werd Bul-
ten, vijfde H. Haggeman en zesde
D. Wassink.

In de pauze werd een grote demonstra-
tie met modelvliegtuigen gehouden ter-
wijl de brandweer het terrein natspoot
en de firma Beeftink het terrein egali-
seerde.
Niet alleen de Vordense politie, ook de
EHBO, het Rode Kruis en de brandweer
verleenden medewerking. De jury be-
stond onder leiding van de heer W. Wis-
selink uit Halle. Er werden vele premies
beschikbaar gesteld. Voor de winnaars
in de diverse klassen waren bekers en
andere prijzen beschikbaar die in café-
restaurant j»)e Boggelaar" werden uit-
gereikt.

(Advertentie)

Veenendaal Supermarkten BV uit Zutphen opent 30 augustus a.s. haar achtste filiaal in de Dorpsstraat 18 Vorden.
Door de onvoorzien strenge winter is de bouw aanzienlijk vertraagt, doch door een enorm grote inzet van
bouwonderneming Aan de Stegge uit Goor is de achterstand voor een flink gedeelte ingehaald.
Volgens de heer Veenendaal zijn de medewerkers er prima in geslaagd om de supermarkt zodanig in te richten
dat de klanten er prettig en gemakkelijk kunnen winkelen. Er is vooral veel aandacht besteed aan de verschillende
vers-afdelingen zoals de slagerij, groente-afdeling, bloemen- en plantenhoek, kaasboetiek, broodafdeling,.noten-
branderij, slijterij enz.
De winkel heeft vier kassa's en een totale oppervlakte van 980 vierkante meter. De bedrijfsleider, de heer F. Bleu-
mik, zal samen met 16 medewerkers/sters en een aantal part-time krachten deze VS-markt gaan bemannen.
Voor belangstellenden houdt de VS-markt op woensdag 29 augustus a.s. van 6 tot 9 uur open huis.

Folkoristische
avond geslaagd
Het optreden van de Vordense Boeren-
dansgroep "De Knupduukskes" in sa-
menwerking met de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" heeft een groot
aantal toeschouwers getrokken. De
avond werd gehouden bij kasteel Vor-
den. "De Drikusman", "de Mölle"
allemaal dansen waarvan het publiek
zeer genoot. Ongeveer 50 vakantiegan-
gers waren aanwezig op de boerderij van
de heer A. G. Mennink aan de Galgen-
goorweg om daar te ervaren hoe er op de
boerderij gewerkt wordt en wat er zoal
bij komt kijken. De heer Mennink sr.
zette alles op duidelijke en deskundige
wijze uiteen.

Veel belangstelling
Poëzie-avond
Dichter Zijlstra
Het plan om in de bovenzaal van de
Amro het een en ander over zijn poëzie
te vertellen heeft dominee en dichter
Jaap Zijlstra al spoedig moeten laten
varen. Er kwamen zoveel mensen opda-
gen dat hij gedwongen werd om de weg
over te steken en zijn heil te zoeken in
het dorpscentrum.

Jaap Zijlstra vond een aandachtig ge-
hoor. Hij vertelde de aanwezigen dat hij
reeds op vrij jeugdige leeftijd met het
dichten is begonnen. "Wellicht ben ik al

begonnen toen ik een kleuter was", zo
sprak hij. Toen hij op de mulo zat
stuurde hij een gedicht naar Simon
Vestdijk, die daarop enthousiast rea-
geerde. De gedichten van Ds. Zijlstra
werden gepubliceerd in het tijdschrift
"Ontmoeting". In totaal heeft hij hon-
derden gedichten gemaakt die in een
vijftal bundeltjes zijn verzameld. Na de
pauze las hij puntdichten die bij het
publiek eveneens in de smaak vielen.

Aehtkastelentocht
Aan de wekelijkse Achtkastelenfiets-
tocht werd woensdagmiddag door 178
vakantiegangers deelgenomen.

Serie kulturele
voorstellingen
in Vorden
gaat niet door
Mede namens het bestuur van de
Stichting Dorpscentrum Vorden deelt de
kulturele kommissie uit dat bestuur
mee, dat het komende seizoen 19797
1980 geen kultureel programma kan
worden aangeboden zoals dat het voor-
gaande seizoen wel het geval was.
Hoewel er een zeer gevarieerd program-
ma - zowel voor volwassenen als voor
kinderen - op papier was gezet, is het
niet mogelijk gebleken met het gemeen-
tebestuur van Vorden tot overeenstem-
ming te komen wat betreft de benodigde
subsidie.
Zoals misschien bekend is worden de
kosten van zo'n kulturele serie voor 30%
door de gemeente en eveneens voor 30%
door de provincie gesubsidieerd. De res-
terende 40% moet worden bekostigd uit
de entreegelden. Ondanks de niet tegen-
vallende belangstelling is dat het afgelo-
pen seizoen niet helemaal gelukt, het-
geen volgens de kommissie deels te
wijten is aan de te late publikatie van het
programma het vorig jaar en deels door
het onbekend zijn van deze program-
ma's en de mogelijkheden in Vorden bij
een deel van de Vordense bevolking.

Omdat misschien na het seizoen 19817
1982 de provinciale subsidieregeling
niet meer zo zou zijn als zij nu is, vond
het gemeentebestuur van Vorden het
nodig voor het komend seizoen reeds een
aanzienlijke korting toe te passen op het
subsidiebedrag, zulks in ^•rgelijking

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

met het afgelopen seizoen. Gevreesd
werd voor te zware financiële lasten voor
de gemeente.
Daar de meeste gezelschappen hun
prijzen hebben verhoogd en bovendien
de verhoging van de BTW van 4 naar
18% is gestegen, was het voor de
kommissie niet mogelijk een verant-
woord programma (in ieder geval niet
minder dan het vorig seizoen) te brengen
op deze basis.
De kommissie vindt het geweldig jam-
mer dat het zo gelopen is. Meer dan een
jaar lang is er aan gewerkt om het
uitgaansleven in Vorden aantrekkelijker
te maken hetgeen een dorpsbelang mag
worden geacht, maar helaas zonder
resultaat. De kommissie hoopt, dat het
mogelijk zal zijn voor het seizoen 19807
1981 met de gemeente tot een goede over
eenkomst te komen zodat dan wel de
kans aanwezig is op een verantwoord
kultureel programma in Vorden.
Volledigheidshalve wijst de kommissie
er op, dat het hier alleen de serie betreft,
die met behulp van professionele arties-
ten werd verzorgd. Allerlei incidentele
voorstellingen in het Dorpscentrum vin-
den uiteraard normale doorgang zoals
amateurtoneel e. d. Het bestuur van het
Dorpscentrum wil deze aktiviteiten waar
het mogelijk is, zoveel mogelijk bevor-
deren.

Nieuw horecabedrijf te Vorden
De familie C. ten BarfPis voornemens per l oktober a.s. de exploitatie
over te nemen van zaal Smit aan de Dorpsstraat. Tevens ligt het in de
bedoeling om in het voormalige vinotheekgedeelte een café-bar te vestigen
met de mogelijkheid voor het nuttigen van een eenvoudige lunch zoals een
uitsmijter, belegde broodjes, soep etc.
Indien de afwikkeling van de benodigde formaliteiten en de interne aan-
passingen van het bedrijfspand vlot verlopen is het de bedoeling van de
heer Ten Barge om begin oktober officieel te gaan draaien met café-bar
,,De Herberg".
De eigenaar, die ruime horeca-ervaring opdeed bij Concordia te Henge-
lo (Gld.), hoopt met dit bedrijf in een behoefte te voorzien.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

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

De Knupduukskes
Dat de dansgroep "De Knupduukskes"
opinternationaal gebied hun weg weten
te vinden, moge blijken uit de navolgen-
de berichten.
In Holten werd deelgenomen aan het
internationaal festival met o.a. Duitsers,
Fransen, Roemenen enz.
Op 18 augustus krijgen ,,De Knup-
duukskes" een Zwitserse groep op be-
zoek, welke zal worden ondergebracht in
gastgezinnen. Deze groep heeft ook voor
de TV opgetreden. 's-Middags nemen
beide groepen deel aan het internatio-
naal festival te Doesburg en 's-avonds is
er waarschijnlijk een optreden in Vorden
Op 22 augustus verzorgen ,,De Knup-
duukskes" een optreden voor de VVV te
Beek.
Op 27 augustus wederom een buiten-
landse groep op bezoek. Een dansgroep
uit Leuven (België) komt dan hier
overnachten. Met deze groep hebben
,,De Knupduukskes" al langer kontakt.
Op 29 augustus een optreden op de
braderie te Warnsveld en op 8 septem-
ber een optreden in de binnenstad van
Rotterdam. Dus voorlopig nog werk
genoeg voor ,,De Knupduukskes".
Vanaf 5 september is er iedere woens-
dagavond oefenen in 't Pantoffelrje".
Belangstellenden in de folklore en nieu-
we leden zijn dan van harte welkom.

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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

12 augustus 10.00 uur Ds. W. M.
Meenink, Warnsveld.

KAPEL DE WILDENBORCH
Ds. B. J. Hanneman, Almen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
kand. A. Buijs van Silvolde/Gendringen

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 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 vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
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.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl, tel. 08347-1571; E.
F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus: Mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen voor half 9.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 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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Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van ons zoontje

ARNOLD

Tera en Gerril Winkels

Vorden, 4 augustus 1979
Beatrixlaan 13

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's bij ons 40-jarig
huwelijk ontvangen, zeggen
wij u allen heel hartelijk dank.

A. J. Eggink
W. Eggink-Bargeman

Vorden, augustus 1979
„Boskamp" Rietgerweg4

Daar het mij niet mogelijk is
allen die mij hun deelneming
en medeleven betoond hebben
tijdens een kortstondige ziek-
te en na het overlijden van
mijn geliefde kind

JO

betuig ik u allen langs deze
weg mijn welgemeende dank.

Haar moeder,
C. Struik-

Weulen Kranenbarg

7204 EC Zutphen, aug. 1979
Berkelsingel 73

Voor de hartelijke blijken van
medeleven en deelneming,
ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

EVERT JAN STEENBLIK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Mede namens de
kinderen,
T. Steenblik-Wessels

Vorden, augustus 1979
H. van Bramerenstraat 5

Wie heeft er zaterdagavond
een verkeerde jas meegeno-
men uit de Jeugdsoos?
Graag omruilen op woensdag-
of zaterdagavond in het
Jeugdhonk.

Te koop: honing. H. J. Bar-
geman, Strodijk 4, tel. 1356

Te koop: gerstestro. Rossel,
Delden, telefoon 1439

Te koop: N.L. en Gr. Y. b +
beren, hoge index.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: NSU cross-auto en
een Zündapp bromfiets.
A. Overbeek, Hamsveldseweg
4, Vorden, tel. 05752-6744

Te koop:
boerenkool-, knol-
raap-, spruitkool- en
slaplanten.
Jonge konijnen Fooi-
tjes en Kleurdwerg

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden, tel. 1498

Te koop: hand- en moesap-
pels en aardappels Doré, 40 et
per kilo bij afname van 30 kg
bij G. H. Wisselink, Zanddijk
14, Halle, tel. 08343-301

Te koop: stamslabonen op be-
stelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Te koop: ligboxstallen; var-
kensstallen; pluimveestallen;
paardenstallen; strovezels vol-
op in voorraad.
G. Oldenhave, Leestenseweg
28, Leesten, tel. 05750-21956

Net meisje, 17 jaar, vraagt
werkvoor het weekend in win-
kel, huishouding of horecabe-
drijf . Inlichtingen buro Con-
tact, Nieuwstad 12 Vorden

Te koop: rogge- en gerstestro
van het land.
G. J. Brummelman, Spieker-
weg l, Vorden

Te koop: zig-zag trapnaaima-
chine in / inkbaar of elektr.zig-
zag in goede staat
en weckflessen. Tel. 2678

Op zaterdag 18 augustus is het 25 jaar geleden dat we
.getrouwd zijn.

We zijn dankbaar voor al het goede dat we in die
jaren mochten ontvangen.

H . G . W U L L I N K
G.WULLINK-LEBBINK

Vorden, augustus 1979
7251 BB Dorpsstraat 4

Receptie op zaterdag 18 augustus van
4 tot 6 uur in zaal Bakker, Dorpsstraat
te Vorden.

Voor de belangstelling en hartelijk medeleven tijdens
zijn ziekte en de deelneming ons betoond na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

MAURITS CAREL WILLEM SMIT

zeggen wij u harteli jk dank.

T. Smit-Schut
kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 1979
Margrietlaan 39

VAKANTIE

Onze herensalon is

gesloten
van 13 t/m woensdag 22 augustus

Kapsalon Beerning

Dit springt de week uit!

Pracht
weekenders
normaal 25, — 40, —

nu per stuk

2 stuks..

19,95
37,50

UW ZAAK INIERIEURVE^ZORGING
TEXTIEL EN MODI

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vanaf 6 augustus tot en met 30 augustus neemt

mevrouw te Slaa
GEEN ADVERTENTIES AAN

U kunt hiervoor terecht bij

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

Te koop:

Renault 4 TL, grijs 1978
Opel Kadett City 2 x, geel 1976
Opel Manta 16 S met LPG,
oranje 1976
Peugeot 504 GL, blauw 1976
Toyota Corolla, bruin 1976
BMW1502, oranje 1975
DAF66,rood 1974
BSAold Timer 1945
Opel Kadett 1973
Opel Kadett 1974

GARAGE EUGELINK
Emmerikseweg 113 - Baak - Tel. 05754-448

Met BOVAG-garantie

Voor de school weer begint even naar

BOEKHANDEL

HIETBRINK
voor alle school- en kantoorartikelen

Gevraagd voor direkt:

ervaren onder-
houdsschilder

bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA Hengelo (g.)

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

y v
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-
12.30/ 13.30-16.00 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:

Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kosten
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 t 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:

121/2 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; 3 aug.; 17 aug.; 31 aug.

ZONDAG 12 AUGUSTUS

Aanspanning "In de Reep'n Vorden e.o."
Kastelentocht voor aanspanningen met historische
rijtuigen.

iINSDAG 14 AUGUSTUS:

l.v.m. 50 jarig jubileum V.V. Vorden Voetbalwedstrijd
Vorden - F.C. Twente Plaats Gem. Sportterrein.
Aanvang 19.00 uur.

Bejaardentocht 1979
Net als andere jaren organiseert het bekende bejaar-
dencomité weer een reis. Aangezien de boottochten
een groot succes bleken te zijn, hebben wij besloten
dit jaar weer een boottocht te organiseren, maar nu
naar Westerbouwing bij Oosterbeek.
't Is weer een geheel verzorgde reis, lunch en diner op
de boot met de bekende consumpties.
Deze boottocht zal plaatsvinden op maandag 3 sept.
Vertrek 8.30 uur vanuit Zutphen, terug om 20 uur.
De kosten bedragen net als vorig jaar ƒ 37,50 p.p.
Opgave liefst voor 26 augustus bij:

Boersma, Dorpsstraat 6, tel. 1553
Hassink, Raadhuisstraat 14, tel. 1332
Helmink, Zutphenseweg 24, tel. 1514
Kluvers, Zutphenseweg 41, tel. 1318

Namens het comité:
G. Remmers
G. W. Eijerkamp

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum wordt er
vrijdagavond 24 augustus in het klubgebouw een

reünie gehouden
voor oud-leden van de voetbalvereni-
ging „Vorden", aanvang 20.00 uur.

Tevens prijsuitreiking onderling
voetbartoemooi.

Zegt het voort, zegt het voort.

Jubileumkommissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

Voetballief hebbers opgelet!

Kaartverkoop
Vorden-FCTwente
Tot en met zondag 12 augustus kaar-
ten in voorverkoop bij

A. WENTINK, Julianalaan, Vorden
Sigarenmagazijn Boersma in de Dorpsstraat

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
evennameten!

K c p a i a n c

M- «KKINK

bovenstebeste
Bunmes

vraagt i.v.m. de toegenomen werkzaam-
heden en uitbreiding van haar
machinepark:

a. enige flinke
medewerkers
voor de afdeling stamperij.
Leeftijd 18-25 jaar, de militaire dienst-
plicht vervuld hebbende, of hiervan
vrijgesteld.

b. een vrouwelijke
medewerkster
voor haar montage-afdeling.

Mondelinge of schriftelijke sollicitaties
te richten aan de heer Teunissen.

Goma
Metaal warenf abriek B. V,
Ruurloseweg 80 - 7255 MA Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2710 (8-17 uur)

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„DeOldeMeulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZUN

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

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZUN

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

Te koop: hooi en stro, uit
/oorraad leverbaar.

R. H. Eggink, Emrnel-
'óord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
114.

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

Nuts blokf luit- en

melodicaklub
OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN BIJ
ONDERSTAANDE ADRESSEN:

D. de Boer, Insulindelaan 33, tel. 1827
P. de Vries, Het Gulik 16, tel. 1941
A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 13,
telefoon 1668

Zie voor aanvang van de lessen Contact van volgende
week 15 augustus

KURSUSSEN TE
HENGELO

MIDDENSTAND (1-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half-gevorderden

In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen bij
instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-167000 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708

Voor kinderen in de groei alleen
het allerbeste.
Piedro's dns!

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

12 AUGUSTUS:

GOLDEN JON

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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Trainer Henk Spikkert van de voetbalvereniging „Vorden": Touwtrekvereniging Vorden met drie teams

W - K T . . r<^ rn nationaal kampioen op de finales in Eibergen„Wij gaan tegen FC Twente
niet voor de goal liggen!"
Dinsdag 14 augustus is het dan eidelijk zover dat de voetbalvereniging "Vorden"
definitief de festiviteiten rondom het vijftigjarig bestaan gaat inzetten. En hoe kun
je dat beter doen dat met een voetbalwedstrijd.
De jubileumcommissie van "Vorden" is er dan ook terecht wel een beetje trots op
dat op deze dinsdagavond Vorden l gaat aantreden tegen de komplete A-selektie
van F.C. Twente. Een F.C. Twente dat de faam geniet in vriendschappelüke
wedstrijden tot de laatste minuut volop te draaien.

Bovendien begint vier dagen later de
competitie zodat de wedstrijd tegen
Vorden, al klinkt het misschien wat
overdreven voor Spitz Kohn de laatste
testcase is voor zijn ploeg!

DIT IS F.C. TWENTE

F.C. Twente is, de naam zegt het al,
ontstaan in 1965 uit een fusie tussen de
afdelingen betaald voetbal van Sport-
club Enschede en Enschedese Boys,
clubs die uitkwamen in respektievelijk
de eredivisie en de eerste divisie van het
Nederlandse betaalde voetbal.
De fusie uit nood geboren omdat beide
clubs het hoofd in financieel opzicht niet
langer boven water konden houden werd
een succes want na vier seizoenen
behoorde F.C. Twente tot de top van de
eredivisie en dat is sindsdien zo geble-
ven. Weliswaar verliep het afgelopen
seizoen niet bepaald rooskleurig, een
gevolg van vele veranderingen in het
spelersbestand, maar dankzij het berei-
ken van de bekerfinale via winst op
onder andere PSV en AZ plaatste F.C.
Twente zich toch opnieuw voor Europees
voetbal. Dat was te danken aan het feit
dat tegenstander Ajax na winst op F.C.
Twente (de eerste finale eindigde in 1-1,
de replay werd met 3-0 door Ajax
gewonnen) ook de landstitel veroverde.
F.C. Twente behoort tot de clubs die
Nederland op internationaaj niveau ge-
regeld en met veel sukses hebben verte-
genwoordigd. Zes keer nam de club deel
aan het toernooi om de UEFA cup,
waarin een keer de halve finale werd
bereikt (1973) en één keer de finale
(1975). In het toernooi om de Europese
beker voor bekerwinnaars werd in 1978
pas in de halve finale verloren van de
latere bekerwinnaar Anderlecht.

BEKENDE NAMEN

In de loop der jaren heeft F.C. Twente
tal van bekende internationals voortge-
bracht. Piet Schrijvers, Rene en Willy
van de Kerkhof, Piet Wildschut, Johan
Zuidema, Dick van Dijk, Rene Notten,
Henk Houwaert, Cees van lerssel, Frans
Thijssen, Arnold Mühren, Theo Pahl-
platz en Jan Jeuring begonnen hun loop-
baan als international terwijl ze spelers
van F.C. Twente waren.
Van de huidige selektie hebben Epi
Drost, Niels Overweg en Heini Otto het
Oranjeshirt gedragen. Hallvar Thores-
sen is een vaste keus in de nationale
ploeg van Noorwegen, terwijl Andre van
Gerven en Martin Jol vorig jaar tot de 40
geselekteerden voor het W.K.-toernooi
in Argentinië behoorden.

F.C. Twente telt het komende seizoen
drie nieuwe gezichten. Van Bayern
München werd Martin Jol overgenomen.
Voordien speelde hij bij F.C. den Haag.
Eveneens van F.C. den Haag afkomstig
is de 25 jarige Aad Kila. Van "Sparta"
werd de 26 jarige Arie van Staveren
overgenomen.

RUGNUMMERS
Trainer Spitz Kohn (sinds 1965 bij F.C.
Twente, eerst als speler, vervolgens als
assistent-trainer van Kees Rijvers en
sinds 1972 als hoofdtrainer) zal uit de
volgende spelers het elftal samen stellen
voor de wedstrijd tegen Vorden.
Tussen haakjes de vaste rugnummers
van de spelers: Andre van Gerven (1);
Eddy Pasveer (1); Theo Wassink (1).
Martin Jol (2); John Scheve (3); Harry
Bruggink (4); Tjalling Dilling (5); Niels

Overweg (6); Romeo Zondervan (7); Aad
Kila (8); Roei Smand (9); Arie van
Staveren (10); Ab gritter (11); Bert
Strijdveen (13); Manuel Sanches Torres
(14); Sören Lindsted (15); Jaap Bos (16);
Hallvar Thoressen (17); Heini Otto (18);
Epi Drost (20).

VORDEN WIL SCOREN
Trainer Henk Spikkert is verheugd met
/.ij n Vorden l tegen F. C. Twente te
kunnen aantreden. "We hebben goed
getraind en zijn vast voornemens er een
fijne wedstrijd van te maken. Het
publiek behoeft niet bang te zijn dat we
voor de goal gaan liggeti. Als het
eventjes kan proberen we er zelf één of
meer te maken. Ik acht zelfs Reinier
Teering in staat er drie te scoren", zegt
hij gekscherend. Het elftal van Vorden
/.al uit de volgende spelers worden
samengesteld: Wim Harms, Bert Bek-
ker, Hans Stokkink, Ernst te Velthuis,
Reind Teerink, Bertus Nijenhuis, Theo
Schotsman, Bert Vlogman, Andre te
Velthuis, Geert Heersink, Chris His-
sink, Jan Addink, Eddy Hiddink, Rudi
Kornegoor en Dick Vlogman.

ARBITRALE TRIO
Als scheidsrechter voor deze jubileum-
wedstrijd is aangewezen de heer L. E.
Mallie uit Weesp. De heer Mallie die op
21 december 1943 werd geboren, is sinds
1970 scheidsrechter in de KNVB. Vanaf
1975 fluit hij de Ie klas amateurs. Vanaf
l juli 1979 is hij aangesteld als grens-
rechter betaald voetbal. De heer Mallie
is gehuwd, heeft één zoon van acht jaar
en heeft abAeroep instrumentenmaker
bij de un^^siteit van Amsterdam.
Behalve voetbal rekent hij tafeltennis-
sen, wielrennen en modelbouw tot / ;;n
hobby's.

i» IE l 4 n

Hij zal bij 2 wedstrijd worden geas-
sisteerd door de plaatselijke scheids-
rechters M. G. W. Boekholt en H. de
Jonge, die voor deze gelegenheid de
grensrechtersvlag zullen hanteren.

De touwtrekvereniging "Vorden" heeft
een unieke prestatie geleverd in de
bondscompetitie van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond. Liefst drie teams
wisten namelijk tijdens de finales van de
zomercompetitie weer zoveel punten
bijeen te trekken dat zij nationaal
kampioen 1979 werden. De finales
werden zondag gehouden op het sport-
terrein in Eibergen. In de 640 D-klasse
had de TTV Vorden al een grote voor-
sprong opgebouwd in voorgaande toer-
nooien. Doordat men nu wederom win-
naar werd van het dagklassement was
tevens het kampioenschap een feit ge-
worden.

De uitslagen waren: 640 D-klasse: 1.
Vorden, 2. Bisons, 3. Okia, 4. Bathmen
en Warken, 5. EHTC. Hierdoor werd de
eindstand als volgt: 1. ei^yiationaal
kampioen Vorden, 2. Warkd^^. Bisons
4. Bathmen, 5. Okia, 6. EHTC.

In de 640 B-klasse werd Vorden eervol
tweede en kwam net drie punten tekort
voor de landstitel. Hier w^Bde TTB
Bussloo kampioen. 640 ff^lasse: 1.
Bussloo, 2. Vorden, 3. Bekveld, 4.

Erichem, 5. Okia, 6. EHTC, 7 Noordijk,
8. Heure.
Eindstanden: 1. Bussloo, 2. Vorden, 3.
Erichem. 4. Noordijk, 5. Okia, 6.
EHTC, 7. Bekveld, 8. Heure.

Groot succes haalde Vorden bij de
jeugd. In de A-klasse wist Vorden A
weliswaar niet de dagtitel te behalen,
maar men had reeds zoveel punten dat
het landskampioenschap binnen bereik
lag. De uitslagen waren: Jeugdklasse A:
1. EHTC, 2. Vorden, 3. Bekveld, 4.
Noordijk en Warken, 5. Bathmen.
Eindstanden: 1. Nationaal kampioen
Vorden, 2. EHTC, 3. Bekveld, 4. Noor-
dijk, 5. Warken, 6. Bathmen. Het zestal
van Vorden, dat getraind werd door
Hendrik Jan Dijkman werd gevormd
door: Harrie Klein Brinke, Bert Leb-
bink, Herbert Brummelman, B. Fok-
kink, J. Klein Geltink, H. Langwerden
en St. Bergervoet.

In de B-klasse van de jeugd werd Vorden
eveneens nationaal kampioen, al had
men niet de dagtitel in bezit gekregen.
Deze was nu voor de jeugd van Ooster-
wijk, dat het presteerde om Vorden in

het algemeen klassement tot op vier
punten te naderen. De Vordense jeugd
werd in Eibergen eervol tweede. Het
team bestaat uit de volgende spelers: J.
Reussink, H. Gosselink, H. Steenblik,
B. Weenk, G. Weenk, H. Weenk en R.
Engel.
De uitslagen waren: Jeugdklasse B: 1.
Oosterwijk, 2. Vorden, 3. Erichem, 4.
Erichem II, 5. Eibergen. Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst en ook in de
C-klasse namen dit seizoen twee teams
van Vorden deel. Het eerste wist op
enkele punten na de titel te behalen. Nu
was deze voor Eibergen. Jeugdklasse C:
I. Eibergen, 2. Bekveld, 3. Vorden, 4.
Vorden II, 5. Heure, 6. EHTC. Eind-
standen: 1. Eibergen, 2. Vorden I, 3.
Bekveld, 4. heure, 5. EHTC, 6. Vorden
II. De nieuwe Vordense kampioenen
werden op waardige wijze gehuldigd
door bondsvoorzitter G. Meulenkamp,
zij kregen bloemen en bekers. Ook de
grote supportersschare van de TTV
Vorden onder leiding van voorzitter Jan
Knoef wensten de jongens van harte
geluk. Een bijzondere prestatie mede
dank zij de uitstekende training van
Hendrik Jan Dijkman. Proficiat!

FC Twente seizoen 1979/1980
Aanspanning "In de Reep V' organiseert
zondag achtkastelenrit
Ruim honderd deelnemers
De aanspanning "In de Reep'n" die in 1975 ir. Vorden is opgericht maakt
bloeiende tijden door. De vereniging telt thans reeds 60 leden en dit aantal is nog
steeds groeiende. Voorzitter Joh. Norde over deze toenemende belangstelling:
"Tegenwoordig krijgen steeds meer mensen een aanspanning of men gaat de
bestaande aanspanning nog meer perfektioneren. Men gaat steeds meer inzien dat
wanneer je op de weg komt je er netjes uit moet zien. En dit werkt stimulerend".

Zondag 12 augustus vindt voor de derde
keer in Vorden de "Achtkastelenrit"
plaats, waarvoor reeds nu over de 100
aanspanningen hebben ingeschreven.
Dit vooral vanwege het feit dat deze rit
meetelt voor het kampioenschap van Ne-
derland. Hiervoor worden jaarlijks 8 van
dergelijke ritten gehouden. De aanspan-
ningen worden beoordeeld door een
erkende jury die onder andere de kondi-
tionele toestand van het paard beoor-
deeld. Verder wordt op de betrouwbaar-
heid van het tuig gelet, op het rijtuig, op
de wijze van rijden. Voor de deelnemers
een stimulans om met "goed gerei" voor
de dag te komen.

Organisatorisch komt er bij deze Acht-
kastelenrit heel wat kijken. In de eerste
plaats al de lengte van de "stoet". Per
aanspanning wordt plusminus 30 meter
gerekend. Dat betekent bij 100 deelne-

mers een lengte van drie kilometer. Er
wordt zondagmorgen voor de eerste keer
individueel gestart zodat de deelnemers
niet verplicht zijn achter hun voorganger
te blijven. De jury is bij het vertrek
alsmede onderweg paraat. De start is in
de wei voor het gemeentehuis. Daarna
gaat men voorbij het kasteel richting
Schuttestraat. Via kasteel Kiefskamp
naar kasteel Onstein. Hier wordt een
"natte stop" gehouden. Via kasteel de
Wiersse komt men dan bij kasteel
Medler waar de lunch zal worden
gebruikt.

Wanneer de inwendige mens is versterkt
en de paarden hun verdiende haver
hebben gekregen wordt kasteel Wilden-
borch "aangedaan". De tocht gaat dan
verder door het Galgengoor waarna bij
kasteel den Bramel een drankje wordt
gebruikt. Tevens krijgen de deelnemers

hier een herinneringstegel aangeboden.
Kasteel den Bramel is tevens het ver-
zamelpunt voor alle deelnemers. Van
hieruit vertrekt men in gesloten kolonne
via de Almenseweg, Burg. Galleestraat
naar de Dorpsstraat waarna de stoet
wordt ontbonden. Langs het parcours
worden door leden van de rijvereniging
programma's verkocht zodat het publiek
precies kan volgen welke wagen, paard
etc. voorbij komt. De politie, EHBO en
diverse particulieren zullen deze dag
hun medewerking verlenen.
De boerendansgroep "De Knupduuks-
kes" biedt de helpende hand bij de
lunch. De prijsuitreiking is bij hotel
Bakker waarna de firma Technico uit
Apeldoorn video-opnamen van deze
tocht zal vertonen. Financieel is deze
"Achtkastelenrit" mogelijk gemaakt
dooreen frink aantal sponsors terwijl de
deelnemers zelf ook een bijdrage leve-
ren. De organisatoren zijn bijzonder blij
dat er verschillende "vierspannen" aan
de start verschijnen, waaronder de be-
kende Sam Groeneveld uit Rheden die
ook aan de Europese kampioenschap-
pen meedoet. Eveneens verschijnt de in
"paardekringen" bekende mevr. E.
Korthagen - van Til uit Breukelen aan
de start. Uit Vorden onder andere
Willem Bakker in kostuum, met de
Friese Sjees uit 1849. Ook J. A. Haman
met zijn Hollandse Jachtwagen en zijn
span Friezen ervoor zal veel bekijks
trekken.

Voorste rij van links naar rechts: Bert Strijdveen, Arie van Staveren, Hallvar Thoresen, Sören Lindsted, Manuel Sanchez
Torres en Aad Kila. Middelste rij: Romeo Zondervan, Theo Wassink, Eddy Pasveer, Andre van Gerven, Tjalling Dilling,
Epi Drost en trainer/coach Spitz Kohn. Achterste rij: Jan Steenbeeke (masseur), Jaap Bos, Ab Gritter, Harry Bruggink, Niels
Overweg, Martin Jol, Roei Smand en Heini Otto.

Oost'n rit
Jong Gelre

Veel deelname
avondwandeling
Groep Nyenhuis won eerste pry's.
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang organiseerde zaterdagavond zijn
jaarlijkse avondwandeling. Mede dank
zij het ideale wandelweer was de deel-
name van vakantiegasten, maar ook
eigen ingezetenen behoorlijk, er lieten

zich 65 personen inschrijven. De route
die was uitgezet door Bennie Horsting
liep via de start op de Kranenburg langs
de boerderijen Meulenbrugge en Nieuw-
Meulenbrugge, verder dwars over de
Wildenborchseweg, langs Kamphuizen
en door het Mossel via de mooie
omgeving van het Medler en over het
"Onsteinse" straatje weer terug.
De totale afstand was ongeveer 8 kilo-
meter, die de meesten in twee uur
aflegden. Het puzzel-element ontbrak

ook niet, bij de verschillende controles
onderweg werden vragen gesteld. Onder
meer de naam van de Baakse Beek, het
huisnummer van Beekzicht enz. Toen
Kranenburgs Belang-voorzitter de heer
P. v.d. Berg tegen elf uur de prijzen met
een toepasselijk woord uitreikte kon hij
de volgende uitslag bekend maken: Ie
groep Nijenhuis, 2e groep Wesselink, 3e
groep Horsting, 4e groep J. Overbeek,
5e groep Te Pas. De poedelprijs was voor
Angela Bos.

Op zondag 12 augustus zal voor de
vierde keer in successie de Oost'n Rit
worden georganiseerd door Jong Gelre,
in samenwerking met de PJGO en KPJ.
Het is een toertocht voor auto's en
motoren, die door een groot gedeelte van
de Achterhoek en Twente zal leiden. De
lengte is 200 km. Men kan hiermee
leuke prijzen winnen onder meer door
ook de opdrachten bij de controleposten
goed te volbrengen. De rit leidt voor-
namelijk langs binnenwegen en toeris-
tische evenementen.

worden bij café Schoenaker. Er zal op
totaal 11 plaatsen worden gestart. De
afdeling Vorden werkt onder meer sa-
men met Borculo, Lochem, Steenderen,
Hengelo, Diepenheim, Eibergen,
Groenlo, Almen, Beltrum en Ruurlo. De
startposten sluitem om 19.30 uur. Men
dient dus voor 19.30 uur terug te zijn of
de startkaart in te leveren, om mee te
dingen naar een van de prijzen.

Najaarsvergadering
rijvereniging
"De Graafschap"

Voor alle Vordenaren zal er gestart In verband met de ruimte en de agenda

zal de rijvereniging "De Graafschap" de
najaarsvergadering in twee avonden
splitsen te weten op 22 augustus en 29
augustus. Tijdens deze vergaderingen
zal de instrukteur enkele rijkunstige
problemen nader bespreken.

Op 2 december gaan de leden van de
"Graafschap" samen met hun echtge-
notes, verloofdes en ouders een een-
daagse tocht maken naar de Posbank.
Start en finish zijn bij manege Groene-
woud op Middenheuven. In de week van
de recreatieve paardesport (9 t/m 14
september) zal de rijvereniging "De
Graafschap" samen met de "Aanspan-
ning In de Reep'n" een demonstratie
geven. Indien mogelijk wordt deze de-
monstratie op 15 septemer gehouden bij
kasteel Vorden.



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

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

Kunstgebit tenreparat ie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Kri j t , Delden.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel . 1301

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

Te koop: bij ons het nieuwste
uit de praktijkervaring, koe-
bekapstallen. Seegers
Drempt Tel. 08334-2722

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Te koop: 3-zits bankstel.
Nieuwstad 4, Vorden

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

50-jarige heer zoekt: zit/slaap
kamer- pension.
Brieven onder nr. 24-1 buro
Contact

Dansschool

VEELERS
«mstraat 37, Lochem

Tel. 05730-1836

RUURLO

ZUTPHEN

VORDEN

LOCHEM

Inschrijving
nieuwe danskursussen
donderdag 23 augustus van 18.30—19.45 uur
in De Luifel.

donderdag 23 augustus van 20.00—21.15 uur
in het D.W.K.-gebouw.

zaterdag 25 augustus van 18.00—20.00 uur
in het Dorpscentrum.

vrijdag 24 augustus van 17.00—19.00 en zondag
26 augustus van 17.00—19.00 uur in de dansschool

Tevens inschrijving mogelijk per telefoon
dagelijks na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 7,50 per persoon.

DANSSCHOOL

VEELERS
Tramstraat 37 - Lochem - Telefoon 05730-1836

! ten have

i

heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
chemische en genotmiddelenindustrie.

Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CÜ2 lassers en
konstruktiebankwerkers l
Wij bieden:
• interessant werk
• gunstige financiële voorwaarden
• winstdeling
• goede pensioenvoorziening
• reiskostenvergoeding
• verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan \

TEN HAVE
PRODUKTIE B.V.

BIndustrieweg 8 te Vorden
Inlichtingen tussen 8.00-16.30 uur, tel. 05752-2244 j
of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur tel. 08342-

•* \M Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244 %
fifr wfr

% —^^-—i^—^^^^^--—-_——•——i— V/i ^^ i

In de rust van de voetbal-
wedstrijd
Vorden - FC Twente
zal de Vordense boeren-
kapel
De Achtkastelendarpers
hun muzikale
medewerking verlenen

BURGERLIJKE
STAND

Drummer zoekt kollega met
orgel of eventueel orkestje.
R. Scheers, B. van Hackfort-
weg 42, Vorden

Te koop: rogge-, gerst- en tar-
westro van het land.
Pelgrum, Delden

Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor l of 2 halve dagen
per week bij voorkeur 's mid-
dags. Mevrouw Klijn, Delden-
seweg4, Vorden, tel. 2433

Verloren van Stationsweg naar
Hoetinkhof: een aluminium
zaadbats. Tegen beloning te-
rug te bezorgen bij A. F. J.
Waarle, Stationsweg 14, Vor-
den

Mest is viezigheid,
maar doet wonderen
waar hij lijd. (vader Cats)
Het is puur natuur
en kunstmest is duur.
Na een hapje gratis af te
halen mest,
groeit en bloeit alles
merakels best.

Henk Graaskamp,Ruurlose-
weg, Vorden

HOLLY HOBBY'S

VINDT U BIJ UW ZAAK

WONINGINWCHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Met ingang van 10 augustus
VRIJDAGSAVONDS
GESLOTEN

Openingstijden: maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag
van 8.30—16.00 uur;
woensdag en zaterdag van
8.30—12.00 uur.

Depot chem. reinigen
VAN TONGEREN
Raadhuisstraat 29, Hengelo G
t.o. gemeentehuis

Te koop: elektrisch fornuis;
bijzetkacheltje.
H. van Bramerenstraat 16

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN
Gevraagd: hulp tijdens afwe-
zigheid van moeder op maan-
dag en donderdagmiddag.
Mevr. de Waard, Beatrixlaan
12, tel. 05752-2049

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

Te koop: koelkast. Almense-
weg 22, Vorden

Tel. 05750-13813

Te koop: prima eetaardappe-
len o.a. Parel, Surprise bij
Van Kouswij k, Okhorstweg 6,
Wichmond, tel. 05754-793

Te koop: l ha voergras ofkuil-
gras. Briefjes inleveren zater-
dagmiddag tot 12 uur.
H. J. Zweverink, Deldense-
broekweg 13, Vorden

Te koop: roodbonte drach-
tige vaars bijna aan de telling.
H. Willems, Berkendijk l,
Vorden

Wegens verhuizing te koop:
gashaard; bankstel met of zon-
der tafel; mini-kachel voor de
keuken; 4 clubjes, moeten op-
nieuw worden bekleed; weck-
flessen. Molenw. 22, Vorden

Dinsdagavond 14 augustus
Jubileumvoetbalwedstrijd

• Vorden - FC Twente
(komplete A-selektie)

Aanvang 19.00 uur precies op het Gemeentelijk Sport-
park naast het zwembad.

Muzikale medewerking van de boerenkapel,,De Achtkastelendarpers"

Ondertrouwd: H. Visschers en M. Gref-
horst.

Zwemclub
Vorden '64
organiseert
zwemvierdaagse
De Vordense zwem- en polovereniging
"Vorden '64" organiseert voor de vijfde
keer in successie in het zwembad "In de
Dennen" een zwemvierdaagse. Dit
zwemfestijn waaraan door jong en oud
kan worden deelgenomen begint op
maandag 20 augustus en eindigt op vrij-
dagavond 24 augustus. Dit betekent dat
de deelnemers een zogenaamde wissel-
avond hebben, een avond die men om
welke redenen dan ook, mag overslaan.
Vanzelfsprekend mag er elke avond ge-
zwommen worden.

De af te leggen afstand is per avond 500
meter. Voor jongens en meisjes beneden
de tien jaar is 250 meter al voldoende om
in het bezit te komen van de zwemvier-
daagsemedaille.

Nutsfloralia
Zoals reeds vele jaren geeft Floralia ook
nu weer een bloemschikcursus. Dit keer
zal deze geleid worden door de heer
Thies uit Twello. Er worden 6 lessen
gegeven van 2 uur. De eindresultaten
zullen te zien zijn op de bloemen-
tentoonstelling die dit jaar gehouden
wordt op 14, 15 en 16 september in de
grote zaal van het Dorpscentrum. Ge-
zien het succes van voorgaande jaren
verwachten wij ook nu weer vele deel-
nemers aan deze gezellige cursus, waar u
leert met bloemen uit eigen tuin uw huis
te versieren en op te vrolijken. Nadere
gegevens vindt u in een advertentie
elders in dit blad.

Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j zo 'n dag deur de krante lösslaot dan zie'j de leste tied daor nogal us
stukskes instaon oaver 't verminderde aantal toeristen dat in ons land,
maor ok in onzen goeien olden Achterhook, de vekansie deurbreg.
'n Enen zeg: wi'j bunt te duur, 'n ander gooit 't op 't weer, 'n darden zeg
dat 't kump umdat t'r te weinig an de bediening wod edaon.
Zondagmiddag zaoge wi'j nog us weer un veurbeeld van dat leste. Argens
in ons mooie stuksken land, kot bi'j de grenze, zatte wi'j röstug achterun
köpken koffie. Too'w 't eerste slöksken deur 't halsgat hadd'n, kwam d'r
un stel naöst ons zitt'n, die an eur taal te heurn, van iets meer westelukke
herkoms wazzen as wi'j.
,,Now, is mien dat un lopen. De volgende keer gao'j maor allene, i'j zoll'n
de bene tot an de kneene veslieten", begon de kearl, die kenneluk de
huusvader van 't stel was. Zien gezegde was anleiding veur un uutgebreid
gesprek waorin 't veur en tegen van 'n Achterhook breed uutemett 'n
wier. Zee vonn'n 't allemaole nog wel aardug behalven de Roos zelf (zo
heiten die mensen) die zat liever met un pilsjen op 't Rembrandtplein.
Op 'n wenk van meneer de Roos kwam 'n ober de bestelling opnemmen.
Naöst de neudugge drank wodd'n d'r ok iets te ettenbesteld. Daoraover
was nog wel effen wat kibbelderi'je, umdat 't ok neet al te duur mog
wean. Maor uutendeluk oll'n d'r drie pannekoeke en twee uutsmieters
enuttigd wodd'n.
Zo. 'n goeie twintug menuten later kwam de ober d'r an met 't grei: drie
uutsmieters en twee pannekoeke.
,,'k Gleuve da'j ow iets vegist heb meneer, wi'j zoll'n drie pannekoeke
en twee uutsmieters kriegen", marken meneer de Roos op.
, ,Ik vegisse mien nooit!" aldus de ober.
„Dan is 't vandage veur 't eerste, de beide jonges woll'n 'n uutsmieter en
de vrouwluu allebeide pannekoeke plus ikkezelf dan, dus da's drie, mien
lust jao helemaols gin gebakken eier en zeker neet van die klungelkippen
hier uut 't achterland." Meneer de Roos betrok 'n helen Achterhook
maor mtene bi'j 'tgeval.
„Och, i'j zölt wel muu wean van 't lopen en daordeur un betjen vegets."
,,Ik zal ow laoten zien hoe muu of ik bunne", zei meneer de Roos onder-
wiel e oaverende kwam. Hee grep zien uutsmieter en kwakken den oaver
't mooie zwatte pöksken van den ober.
„Daor zo'j mooi las met kriegen", rearn 'n ober, metene nao binnen
lopend um de baas op te haal'n.
Too hee met de baas weer buuten kwam was de femilie de Roos allange
vot, zonder 't etten aneraakt te hemmen.
Met un betjen meer oaverleg was een en ander nog bes te regelen ewes.
Now zie'w de femilie de Roos volgend jaor vaste neet weer bi'j die uut-
spanning maor meschien ok neet meer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. leestman



Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 11/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

BLOEMSCHIKKURSUS
NUTSFLORALIA

De kursus wordt gehouden op 14, 21
en 28 augustus en 4,11 en 13 septem-
ber 's avonds van 20-22 uur in het
Dorpscentrum.

Kursusgeld voor 6 lessen bedraagt
f 18, —, te voldoen op de eerste
lesavond.
Eerste les meebrengen: rond bakje of
schaaltje, bloemen en blaadjes en een
scherp mesje.

Opgave bij:

Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink. M o Ie n weg 15, tel. 1555

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 Vorden

Dinsdagavond 14 augustus
Jubileumvoetbalwedstrijd

Vorden - FC Twente
(komplete A-selektie)

Aanvang 19.00 uur precies op het Gemeentelijk Sport
park naast het zwembad.

Muzikale medewerking van de boerenkapel,,De Achtkastelendarpers"

Granges Metallverken in Zutphen is dochter van het
Zweedse Granges concern, één van Europa's grootste
ondernemingen in de metaalverwerkende industrie. Het
Zutphens bedrijf vervaardigt hoogwajfgige messing- en
nieuwzilverband voor verdere verweflBg in voornamelijk
de automobiel- en elektrotechnische industrie
(autoradiateuren, lampvoetjes e.d.).

Er werken momenteel 335 mensen in ons bedrijf, waarvan
230 in de kontinu-dienst.

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
Wij zoeken namelijk 20 mensen die in ons modern produktiebedrijf opgeleid willen worden
tot all-round

PRODUKTIEVAKMAN
Door die opleiding in de praktijk is speciale technische ervaring of vooropleiding natuurtijk
nuttig, maar geen noodzaak.
„All-round" houdt in dat u in de loop van de tijd de gelegenheid krijgt zich meerdere
funkties binnen uw produktieafdeling (Gieterij of Walserij) eigen te maken.

In de technische dienst (mechanisch onderhoud) hebben wij plaats voor 2 LTS-ers als

ONDERHOUDSMONTEUR
Zij moeten zelfstandig kunnen optreden bij storingen en in staat zijn gecompliceerde
productiemachines in onze gieterij en walserij te repareren/onderhouden.

Enkele jaren praktische ervaring zijn gewenst. Leeftijd: tenminste 25 jaar.

Het gaat hier om funkties in continu-(4-ploegen)dienst; dat betekent:

7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij.

Daar staat een forse ploegentoeslag van 33% tegenover zodat u als produktievakman -
wanneer u 21 jaar of ouder bent - bruto f 2296,- per periode van 4 weken verdient. Als
onderhoudsmonteur komt u op tenminste f 2396,- per periode. Bij het basissalaris kunt u
optellen een aantrekkelijke produktie-bonusregeling (vorig jaar gemiddeld 10,5%); over
het totaal ontvangt u 8% vakantietoeslag.

Naast uw basisvakantie van 22 dagen per jaar kunt u rekenen op 2 extra dagen en 13 zgn.
roostervrije dagen op grond van de 4-ploegendienst.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Maak dan een afspraak voor een gesprek met de heer
ueKker, op onze afdeling Personeelszaken
(tel. 05750-1.08.18).

U kunt ook de bon invullen en opsturen (postzegel niet
nodig) naar Antwoordnummer 7 te Zutphen.

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie
over het bedrijf bij u in de bus.

r
BON

naam

adres

woonplaats ..

huidige funktie

leeftijd

donderdag houden we 'open huis*
in onze nieuwe bloemenspeciaalzaak

Na de vakantie gaan we ons specialiseren in bloemen en planten.
Dat hebben we u vorige maand al bericht omdat we, na vele jaren

onze aandacht te hebben besteed aan twee verschillende zaken, nu graag
één ding erg goed willen gaan doen.

Het resultaat is: een nieuwe welverzorgde bloemenspeciaalzaak,
waar u alles zult vinden om uw huis te verfraaien. Met een royale kollektie

snijbloemen en dekoratieve stukjes, met planten en droogbloemen,
aardewerk en andere siervoorwerpen. In één woord: een sfeervolle winkel

waar ook uw bloemengroet voor familie, vrienden en relaties
met toewijding wordt verzorgd.

Vrijdag 10 augustus om 8.30 uur begint de verkoop met onderstaande
bijzondere aanbiedingen. Maar donderdag vanaf 4 uur willen we onze

klanten bij een feestelijke dronk graag laten zien hoe mooi
onze nieuwe bloemenspeciaalzaak is geworden.

U bent van 4 tot 7 uur van harte welkom bij

J. J. Dijkerman
BLOEMENSPECIAALZAAK — ZUTPHENSEWEG 5 — VORDEN — TELEFOON 05752-1334

VIÜJD&öBN ZATBR0AÖ

[OOlloEKET TROS ANJERS

!ROMELIA(Vriesia)
IROlfBEGONlA

VRIJDAG EN ZATERDAGREKLAME

U weet niet wat u proeft:

contra-filet
verrukkelijk!
Het wordt met zorg voor u afgesneden
door:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

Funktie

Eisen

Salaris

Indienst-
treding

nicHTine
DORp/cenTRum
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Het bestuur van de Stichting Dorps-
centrum Vorden roept sollicitanten op
voor de betrekking van

assistent-
beheerder
het verrichten in onregelmatige diensten
van alle voorkomende werkzaamheden
bij de exploitatie van het dorpscentrum.

Het vervangen van de beheerder bij
diens afwezigheid.

goede kontaktuele eigenschappen;
ervaring in het horecavak of een daar-
mee overeenkomende funktie strekt tot
aanbeveling.

volgens L.O.A.C.-regeling,

zo spoedig mogelijk.

Sollicitatiebrieven binnen 10 dagen te richten aan het
bestuur van de Stichting p.a. de heer H. Jansen,
Het Wiemelink 18, Vorden (tel. 05752-2275).
De beheerder kan desgevraagd nadere inlichtingen
verstrekken (tel. 05752-2722).

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Wullink blijft met de
schoenmode in de pas

Vaak zijn we de mode zelfs een stapje
voor.
Daarom is er nu reeds veel herfstmode
bij ons in huis.
Kom maar eens kijken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Gebr. Barendsen
STALINRICHTING EN (CONSTRUCTIEBEDRIJF

vraagt in verband met de toegenomen
werkzaamheden zo spoedig mogelijk:

enige flinke
medewerkers
o.a. Co2 LASSERS EN
KONSTRUKTIEBANKWERKERS

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261
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Citroen

Automobielbedrijf

RUESINK B.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding in verband met de grote groei in
haar bedrijf

1 eerste automonteur
1 leerlingautomonteur
1 schademonteur of spuiter
1 leerling schademonteur of
spuiter
1 boekhouder of
administratief medewerker
In onze autorijschool is plaats voor

1 rij-instructeur

Autobedrijf W. J. Verhaagen en Zn biedt aan:
inruilwagens van goede komaf

MITSUBISHI GELESTE 1976 1977
MITSUBISHI COLT GL en GLX 1979
MITSUBISHI LANGER 1976 1977
MITSUBISHI GALANT GL 1977
MITSUBISHI SAPPORO 1600 en 2000
TOYOTA CRESSIDA 1977
AUDI 100 LS en S t 1975

AUDI SOLS 1977
RENAULT R 4 1975
CITROEN GS BREAK 1976
ALFA SUD 1976
DATSUN BESTEL 1975
PASSAT L STATIONCAR 1975
AUSTIN ALLEGRO 1300 S 2 x . . 1976

MITSUBISHI-DEALER

W. J. VERHAAGEN en ZN
Rijksstraatweg 91 - Warnsveld - Telefoon 05750-22816

voor avond en zaterdag

UITSCHIETER VAN DE WEEK
Zojuist ontvangen

kinder tinneroy pantalons
merkpantalon, diverse kleuren

26,- 29,-
Modecentrum

Aanmeldingen
Automobielbedrijf

Ruesink BJi.
Borculoseweg 21 , Ruurlo
Tel. 05735-1753

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

Sigaren magazi j n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Manchet Rock

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maar! Voor in en om het huis... voor huis-, tuin-

en keukenprijzen! Geldig van 9-8 t/m 25-8.

ASLplantenspuit
Waarmee u méér doet dan de planten spuiten...
een universele drukspuit, eveneens geschikt voor
het reinigen van ruiten, de autobe-
kleding etc. Met plastic litertank
en speciale handgreep.
Normale prijs 120̂ 5-

Knalprijs ryTITTU^V J U,l

Plastic gieter
Een prachtig lichte gieter.
Ovaal model met witte
plastic sproeiplaat op zwarte
broes. Normale prijsi-tört5

Welkoop
aktieprijs

15

Hobby tuinspuit
Van het merk Gloria, een
handigedrukspuit met veilig
heidsventiel. Kunststof tank
van 5 liter.
Normale prijs isifl̂

Welkoop
: aktieprijs

Freunde heggeschaar
Model610, meteen bladlengte van 26cm en door-
geklonken, gelakte handvatten. Met speciale
takafsnijder. Normale prijsi22r60-

Knalprijs

9O

Stalen bladhark
Stevig en duurzaam: stalen
bladhark met20 ronde
tanden. Werkbreedte
48 cm. Zonder steel.
Normale prijsx

Welkoop*
aktieprijs

Vapona hondeband
Onmisbaar in deze vlooien -
rijke tijden. Alléén te gebrui-
ken als bestrijdingsmiddel
van ongedierte bij honden.
Werkingsduur 13 weken.
Normale '•
prijs VAPONA

Welkoop
aktieprijs

Frento katteband
Ook poes heeft last van
vlooien.De Frento katteband
werkt bijna 3 maanden.
Normale prijs!8r95-

FRENTO

Welkoop
aktieprijs

ETC
dames bloemen schaar
Een dames bloemenschaar.
Wit kunststoffen handvat,
met een vrolijk bloemmotief.
Normale prijs.i£r8S"

Welkoop
aktieprijs

Luxan paraderil
Voorkomt insektenschade
in rozen. Een plantaardig
middel in een f les van 200 ml
Veilig voor mens en dier.
Normale .

Welkoop
aktieprijs

uw official Rockport dealer

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

• «o

* welkooii
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zeiver

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

F l A/T
Occasions door inruil verkregen:

FIAT 127 groen, 3-deurs 1973
FIAT 127 blauw 2-deurs 1974
FIAT 127 rood 2-deurs 1975
FIAT 127 geel 2-deurs 1976
FIAT 127 geel 3-deurs 1975
FIAT 127 Special 3-deurs, rood 1975
FIAT 128 2-deurs, groen, 40.000 km 1972
FIAT 128 N geel 2-deurs 1976
FIAT 128 CL 4-deurs 1300 cc groen 1976
PEUGEOT 304 SLS groen metallic 1977
MAZDA 818 Coupé rood 1974
DATSUN CHERRY 100 Ageel 1977
SIMCA 1000 SR groen metallic 1976
CITROEN 2CV 6 geel 1976
AUSTIN ALLEGRO 1100 de Luxe dec. 1975

auloccasion!

anno
1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

S. Omruilgarantie
6 maanden

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