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Hoorzitting beroepschrift
B.H.A. Mullink tegen
herinplanting
In januari j.l. heeft op een terrein van de heer B.H.A. Mullink, Ganze-
steeg 7 te Vorden (nabij de voormalige stortplaats) door de landelijke rij-
vereniging "De Graafschap" een velling plaats gevonden van pin*.. 0,125
ha. grove den en loof houtopslag, zonder dat daarvoor een kapvergunning
was verstrekt zoals op grond van de bepalingen van de gemeentelijke kap-
verordening is vereist. Hiervoor was wel een aanvraag ingediend doch
men heeft voordat de beslissing was genomen het betreffende bosperceel
gekapt.

In februari 1980 werd de gevraagde kap-
vergunning geweigerd en werd de eige-
naar van het bosperceel, de heer Mul-
link; een herplantplicht opgelegd.
De heer Mullink is hiertegen in beroep
gegaan. De reden hiervan is, dat de rij-
vereniging in beroep is gegaan tegen het
besluit van het kollege om de kapver-
gunning te weigeren. B&W merken ter
informatie op dat de beslissing op het
beroepschrift van de heer Mullink (raad
september a.s.) niet afhankelijk dient te
worden gesteld van de beroepsprocedu-
re van de rijvereniging. Ook als de rijve-
reniging dat beroep zou winnen, kan
een herplantplicht worden opgelegd.
Het staat namelijk los van elkaar.
De raadskommissie voor Algemeen Be-
stuur, die woensdagavond 20 augustus

om 20.00 uur in de boerderij bij kasteel
Vorden bijeenkomt, zal zich over het
beroepschrift van de heer Mullink bui-
gen.
Tevens zal in deze vergadering worden
gesproken over de voorbereidingsbeslui-
V6n herziening bestemmingsplan Buiten-
gebied en Medler-Tol. Tevens zal een
voorstel van de Provincie Gelderland
aan de orde komen met betrekking tot
de subsidiëring objekten van landelijke
bouwkunst.

KOMMISSIE FINANCIËN
De kommissie voor financiën belegt op
dinsdagavond 19.00 uur een openbare
vergadering in het koetshuis. Hier zal
o.a. een voorstel van de woningbouwve-
reniging "Thuis Best" aan de orde ko-

men, die verzocht heeft een klimlening
beschikbaar te willen stellen voor het
isoleren van 110 woningen. Hiermee is
een bedrag gemoeid van ƒ 158.001,40.
Tevens zullen enkele voorstellen met be-
trekking tot het onderwijs aan de orde
komen.

VERBETERING ALMENSEWEG
DUURDER DAN WERD VOORZIEN
Begin van het jaar heeft de raad te Vor-
den ƒ 65.000,- beschikbaar gesteld voor
de verbetering van de Almenseweg.
Thans is gebleken dat deze raming on-
voldoende is. Enerzijds zijn de prijzen
van het asfalt de afgelopen maanden
sterk gestegen. Anderzijds dienen aan
de kanten van de weg meer werkzaam-
heden te worden uitgevoerd dan was
voorzien. De sterke beworteling van de
bomen langs de weg is hiervan de oor-
zaak. De meerkosten zullen ƒ 11.020,-
gaan bedragen. Deze kosten kunnen
worden bestreden uit de saldireserve en
het fonds quartiaire wegen. De kommis-
sie financiën zal één en ander bespreken
in haar vergadering van dinsdagavond
19 augustus.

Kastelenrit
trok vele toeschouwers
"Het is echt iets om trots op te zijn en dat niet alleen omdat de koetsen zo
mooi zijn, of de paarden zo parmantig, maar vooral omdat het geheel
zo'n vredelievende manifestatie is, die in een verruwende maatschappij de
verzuchting ontlokt "Het bestaat nog. Houden zo."
Deze woorden schreef de heer H.G. Waning, bewoner van kasteel " 't
Kiefskamp" waar zondagmorgen de "Achtkastelenrit" van start ging, in
het voorwoord van het programmablad van de organiserende vereniging
"In de Reep'n" te Vorden.

De heer Waning heeft niets teveel ge-
zegd, want ook deze rit (de vierde ach-
tereenvolgende) was weer een fantas-
tisch schouwspel. In totaal namen ruim
honderd aanspanningen aan deze rit
deel, de meesten uit de naaste omgeving
maar ook velen uit andere delen van het
land. Voor de deelnemers was een ge-

lukkige omstandigheid dat er ongeveer
een half uur te laat gestart werd. Geluk-
kig, omdat juist op het moment dat de
eerste deelnemers door het buurtschap
Linde trokken, de Lindese molen in vol-
le glorie draaide.
Bij het zien van al deze fraaie voertuigen
en paarden kun je je moeilijk voorstel-

len dat er een poos geleden in het Vor-
dense kollege werd geopperd, de/,
telenrit niet op zondagmorgen van start
te laten gaan, omdat dit de kerkgangers
zou storen. (^Mckig werd tijdig inge-
zien dat dit inTeite grote flauwekul is.
Een snel wegtrekkende brommer in het
centrum van het dorp bezorgt de kerk-
ganger waarschijnlijk meer hinder dan
een voorbijgalopperend Gelders'paard
met achter zich een jachtwagen!

SHERRY
Vele honderden toeschouwers hadden
zich langs de route geschaard om toch
maar niets van het "oude-gerei" te mis-
sen. En er was wat te zien. Veel deelne-
mers met jachtwagens getrokken door
een Gelders - of Fries paard, of een Bel-
gisch trekpaard. Kortom, een keur van
wagens en paarden (zelfs vierspannen
reden mee) dat door de "kenner" en
niet-kenner met grote interesse werd ga-
de geslagen. De Achtkastelenrit, die een

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

Deze week komen de volgende punten
aan de orde:

1. Vergaderingen raadskommissies;
2. Wet Arob publikaties.

Vergaderingen
raadskommissies
Kommissie voor Algemeen Bestuur c.a.
op woensdag, 20 augustus a.s. om 20.00
uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer:
- Hoorzitting beroepschrift B.H.A.

Mullink, Ganzensteeg 7 alhier, tegen
herplantplicht.

— Voorbereidingsbesluit herziening be-
stemmingsplan Buitengebied.

— Voorbereidingsbesluit Medler-Tol
1969.

— Subsidiëring objekten van landelijke
bouwkunst.

Kommissie voor financiën en belastin-
gen, openbare werken, bouw- en wo-
ningtoezicht, onderwijs en personeels-
aangelegenheden op dinsdag 19 augus-
tus a.s. om 19.00 uur in het koetshuis
nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer:
— Hoorzitting n.a.v. het beroepschrift

van de heer G.J. Pelgrum inzake
weigering subsidietoekenning op
grond van de verordening geldelijke
steun verbetering partikuliere wonin-
gen 1979-11.

- Hoorzitting n.a.v. het beroepschrift
van de heer H.J. Bargeman inzake
weigering bouwvergunning voor een
bijenschuur op het perceel Strodijk
nr. 4.

— Het aanvragen en aanvaarden van
een klimlening uit 's Rijks kas voor
het isoleren van 110 woningen door
de woningbouwvereniging "Thuis
Best".

— Verzoek om medewerking als be-
doeld in artikel 72 van de Lager Onder-

derwijswet 1920 voor het aanschaf-
fen van de aanvullende leermiddelen
t.b.v. de R.K. lagere school "De
Vordering" te Vorden.

— Vervanging c.v. ketel ten behoeve
van de openbare lagere school.

Voor de openbare kommissievergade-
ringen gelden de volgende regels:

1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddellijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voorzit-
ter of de sekretaris van de kommissie
opgeven als spreker, onder opgave van
het agendapunt waarover men wil spre-
ken. De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de eigenlijke behande-
ling van de agenda begint;
2. De voorzitter kan elke spreker,
indien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering nodig
is, beperking van de spreektijd opleg-
gen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor een ieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat.

ad. 3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:

- Mevr. H. Groot Obbink-Bultman,
Almenseweg 10, Vorden, voor het
vergroten van een dakkapel op het
perceel Almenseweg 10, Vorden.

— mevr. Ordt, Berberuslaan 70, Win-
terswijk, voor het verbouwen van
een boerderij, staande op het perceel
Lindeseweg 30, Vorden.

lengte had van ca. 30 km, werd begeleid
door zes agenten van de bereden politie
van de groep Apeldoorn-Hulshorst.
Onderweg werd bij kasteel Onstein ge-
stopt voor het nuttigen van een sherry.
In de nabijheid van kasteel de Wiersse
werd de lunch gebruikt, die werd ver-
zorgd door de boerendansgroep "De
Knupduukskes". Bij kasteel den Bramel
kregen de deelnemers een herinnerings-
tegel van kasteel 't Kiefskamp aangebo-
den.
Nadat de aanspanningen in gesloten ko-
lonne vanaf Den Bramel door het dorp
naar kasteel Vorden waren getrokken
(waarbij zich honderden toeschouwers
langs de route hadden geschaard),
maakte de voorzitter van "In de
Reep'n", de heer Joh. A. Norde, de
prijswinnaars bekend.
Eénspan: 1. C.A.M. Wolff, Lathum
(Eng. Dogcart 1915); 2. fam. Nap,
Ederveen (Wagonette); 3. Joh. A. Nor-
de, Vorden (Open Break 1908); 4.
Hilckman, Eist (Dos a dos); 5. G. Hek-
kelman, Gorssel (Jachtwagen).
Tweespan: 1. J.A. Hamann, Vorden
(Dos a dos Kimman); 2. Van de Visch,
Utrecht (Landauer); 3. G. Kleine, Vor-
den (Jachtwagen); 4. W. de Jong, Ut-
recht (Wagonette); 5. A. te Stroet, Bree-
denbroek (Landauer).
Dames: l. mevr. Wolters-Scheffer, Vor-
den (Dos a dos); 2. mevr. v. Sonsbeek-
v.d. Heyden (Engelse Gig); 3. mevr. de
Jong-Bakker, Utrecht (Spider-Phea-
ton); 4. mevr. Schouten-Maalderink,
Vorden (Tilbury).

Staringavonden A
blijven trekpleisters 9
De Staringavonden, die in het kader van
het VVV zomerprogramma een paar
maal per seizoen worden gehouden, zijn
voor de vakantiegangers absolu^"top-
pers" geworden. Dit keer w^pi niet
minder dan 225 personen aanwezig om
deze avond in de kapel in de Wilden-
borch mee te maken.
Gezien het grote aantal belangstellenden
werd in drie groepen de fraaie tuinen
van kasteel "De Wildenborch" beke-
ken. De wandelaars stonden onder lei-
ding van de heer Staring en de beide
tuinlieden Willink en Bosveld. Na een
kopje koffie te hebben gedronken, was
het woord aan ds. Krajenbrink, die en-
kele gedichten van Staring voordroeg.
Johan Dolphijn vertoonde na de pauze
dia's (met klankbeeld) over Vorden, de
verschillende kastelen etc. Het publiek
toonde zich zeer enthousiast over het ge-
bodene.

Achtkastelentocht
De Achtkastelenfietstocht die woens-
dagmiddag in Vorden werd gehouden
trok ditmaal 60 deelnemers. Bij de tocht
langs de acht kastelen zorgde de heer De
Roode voor tekst en uitleg.

Zendingsbussenzondag
Aanstaande zondag 17 augustus is het
voor de Hervormde gemeente "zen-
dingsbussenzondag" .
De zendingsbussenzondag is niet een
verkapte kollekte, maar heeft als eerste
doel de gemeente er op attent te maken
dat zending en kerk niet los van elkaar
zijn te denken. De zendingsbus hangt er
voor de regelmaat. Elke keer als de ge-
meente samenkomt moet ze langs de
zendingsbus om weer buiten te geraken.
Daar zit een diepe betekenis in. De zen-
dingsbus vervult voor de zendingsin-
komsten een onmisbare funktie.
Geven in de zendingsbus is een bevesti-
ging van het verlangen dat allen, die er

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

nog niet van hoorden, bekend zullen
worden met het leven brengende Evan-
gelie.
De zendingsbussenzondag wil alle leden
van de gemeente er aan herinneren, dat
elke zondag zendingszondag is. De ex-
trakollekte op zondag 17 augustus is
dan ook bestemd voor het werk van de
zending.
Wanneer er gemeenteleden mochten
zijn, die a.s. zondag verhinderd zijn om
de kerk te bezoeken, dan kunnen zij
hun bijdrage voor het zendingswerk
storten of overschrijven op de rekening
van de Hervormde zendingskommissie
bij de Raboband of op postgiro nr. 814
122 van de genoemde kommissie.
Bij voorbaat namens de zendingskom-
missie, hartelijk dank!

GEBOREN: Nout Nijenhuis; Alijda
Maria Lichtenberg;
ONDERTROUWD: B.A.W. Horsting,
en: H.A. Spee; J.W. Golstein, en: M.
Radstake;
GEHUWD: J. Wassink, tn: Y.M.C.
Koers; B.G. Leemkuil, en: C. Regelink;
G.J. Heersink, en: E.W. Beeftink; J.
Bosch, en: P. Bartels; H.J. Hiestand,
en: G.J. Pelgrum; M.J. Bronder, en: G.
Oskamp; H.W.M.W. ten Cate, en:
G.J.M, de Bruijn; G.J.M. Schuurman,
en: W.A. Kleine;
OVERLEDEN: H.E. Bargeman-Maan-
dag, oud 59 jaar; P. Borst, oud 79 jaar;
H.L. Vervelde-van Hussel, oud 81 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 17 augustus, 10.00 uur, mevr.
ds. Nijendijk-Cnossen uit Bochum
(BRD); 19.00 uur, ds. J. Langstraat uit
Doorwerth.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 17 augustus, 10.00 uur, ds. G.
Brinkman, 't Harde; 19.00 uur, ds. J.
Langstraat, Arnhem (Open-Deur-dienst
in de Hervormde kerk).

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 16 en zondag 17 augustus,
dokter Vaneker. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 16 en zondag 17 augustus: R.
Mulder-Griffioen, Doetinchem, tel.
08340-23145; J. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-1483. Za/zo spreekuur spoed-
gevallen van 11.30-12.99 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 16 augustus 12.00 uur tot
maandag 18 augustus 7.00 uur, dokter
Wegchelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Indien moge-
lijk, bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, telefoon 1262. Indien
mogelijk bellen vóór 8.30 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
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

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

DIVERSEN
29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse
17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.

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

Elke dinsdagavond training wielerklub
Achtkastelenrijders
24 augustus: toertocht wielerklub,
Achtkastelenrijders; 40 en 80 km
9augustus: avondwandeling Kranen-
burgs Belang

KARNAVALS VERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prins zitting

HENGELSPORTVERENIGING
DE SNOEKBAARS

zaterdag 16 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd



slagerij

RIBLAPPEN
1000 gram 1098

BAMI OF NASI BORENG 1 Qfl
ROn nram l ^^ ̂ ^gram

SOEPVLEES
250 gram

VLEESSALADE superieur, 100 gram

RAUWE H AM 100 gram

Filet Americain of Hacke peper
100 gram 150
MAANDAG 18 AUGUSTUS:

SPEKLAPPEN 1000 gram 498
DINSDAG 19 AUGUSTUS:

BRAADRIBJES 1000 gram 298
WOENSDAG 20 AUGUSTUS:

GEHAKT h.O.H. 1000 gram 648

.^ groenteman

SAPPIGE

HANDPEREN V/2 kg

GOUDGELE

KROPANDIJVIEheeUno

HEERLIJKE REINE VICTORIA

PRUIMEN ik.
5 KILO (BEENTJES)

KLEI AARDAPPELEN
Diverse zomerboeketten
Bos gladiolen diverse tinten

295
295

500
3 PRACHTIGE

KAAPS VILOOTJES +
1 KALANCHOË

EELAART w*
JONGE JENEVER {425
fles 1 liter • T^fc**

BLACK PRINCE
WHISKY
fles van 1575 voor 1350

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV nSS

DAGVERSE

COBERCO

KARNEMELK

literpak
van 85 voor

SAROMA

PUDDING
«l©-

alle smaken
geen 59 of 49

MAAR UIL

869(1
»\l

KREYEN BROEK

SPIJSDROODJES
pak a 6 stuks

COTE D' O R

SUPERTOFF
zak a 200 gram

M. L. ASSORTI

KAUWGOM
reuzenzak + verrassing

PAREIN

BASTOGNE-
KOEKEN pak

125

155

189

149

DE BETUWE

CONFITURE JAM ,
AARDBEIEN

ABRIKQZEN
van 198 voor l W «J

HAK

BRUINE BONEN
1/1 pot van 195 voor

HERSCHI
GAZEUSE
CHAMPAGNE PILS
OF FRAMBOZEN
literfles nu

55x65cm van795 voor

ANCO

MIE
pak a 500 gram

LUX

TOILETZEEP
3-stuks van 198 voor

BADMINTONTAS
SPECIAAL VOOR 1 flfll
RACKETS U [l
van 1495 voor ilr%^^r

BRUINE BOROEN
PLAT OF DIEP
van 249 voor

Grote

SLAGROOMTAART
± 1 kilo

KOKOSBROOD
200 gram, van 85 voor

DUBRO CITRON
600 gram

APOSTEL
ROSÉ
stenen kruik
van 550 nu

HOUTEN

SENO

VACUÜMSCHAAL
SET A 2 OF 3 STUKS
van 319 voor

MELKBROOD
800 gram,
gratis gesneden

KRENTEBOLLEN 9Qft
rak fl 10 StukS fc W %T

MAGGI

AROMA
grote gezinsfles

UYTEWAAL

PICCALILLY
1/3 pot nu

ARDITA

INLEGKRUISJES
PAK 30 STUKS
van 279 voor

SCOTT

ZAKDOEKJES
PAK 10x10 STUKS
van 198 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 14/8 TOT 20/8 1980



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

ROBERT

Jan, Hermien en
Martijn Kornegoor

7233 PA Vierakker, 9aug. '80
Koekoekstraat 21

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons
dochtertje

MARISKA

Marianne en Bennie
Tiessink

7251 PL Vorden, 4 aug. 1980
Deldensebroekweg 5

Rijdt Fongers
Weer of geen weer . . .
naar school moeten ze

iedere dag.
Geef ze een fiets die daar

tegen kan . . . uw vakman
geeft u een eerlijk advies.

Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: prima eelaardappe-
len, o.a. Lekkerland en Parel.

Van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

Te koop: aquarium kompleet
met tafel. F. Goorman, 't
Karspel 100, 7255 CV Henge-
lo - na 18.00 uur.

Wie heeft mijn zwemvliezen
gevonden? Terug te bezorgen
bij Joost Brinkman, Pieter van
Vollenhovenlaan 16, Vorden,
telefoon 05752-1864

Te koop: z.g.o.h. en prima
lopende VW kever b.j. '70
met radio f 800, — . Telefoon
05752-1755

Te koop: een wengé-tafel
160x80 cm en 4 stoelen. Te-
lefoon 6857

Te koop: ± 80 are hooi- of
kuilgras. Briefjes inleveren
vóór 19 augustus onder voor-
behoud. B.A.P. Laarkamp,
Almenseweg 46, Vorden

Zelfs aan wat lelijk en niets-
waardig is,
leent liefde schoonheid en be-
tekenis.
Gier en mest, pure stinkerij,
toch verandert d'armste grond
in een glanzende, bloeiende
wei.

Henk Graaskamp, Ruurlo-
seweg

Wil diegene die het
stoomapparaat geleend
heeft en niet meer nodig
heeft, a.u.b. terug bezorgen.
Schildersbedrijf J.M. Ui-
terweerd. Meester schilder,
Ruurloseweg 35, Vorden, te-
lefoon 05752-1523

Gevraagd: hulp in partikuliere
tuin voor één ochtend of mid-
dag per week. K. de Boer,
Holskampweg 1, Vorden, te-
lefoon 05752-2441

Gevraagd: gitaarles voor
beginner. Telefoon 2002

Racefietsen van Fongers
Champion. 10 versn. f 440, —
Course 10 versn. f676,-
Sprint R . . .10 versn. f719,—
Criterium.. 10 versn. f 865, —
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Gevraagd in Vorden: over-
dekte winterstalling voor
caravan lang 8 m breed 2Yi
m hoog 21/2 m. Brieven onder
nr. 24—1 buro van dit blad

VOLKSDANS-
LIEFHEBBERS

OPGELET!
Pop Marinko begint haar

dansseizoen op 18 aug. a.s.
Op 6 sept. a.s. houden wij
weer een gezellige volks-
dansinstuif in het DWK-

gebouw te Zutphen,
aanvang 13.00 uur.
Voor inlichtingen:

Margot Oonk, Braamkamp
305, Zutphen

telefoon 05750-20548

Welke blazer/basgitarist wil
aansluiting bij een bekend top
40-dansorkest? Optredens al-
leen in het weekend.
Corr. adres: tel. 05735-1629

Te koop: Dyane 6, Garvelink-
plein 16, Ruurlo

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

JAN BOERSBROEK &
JOKE SMANS

gaan vrijdag 22 augustus een nieuwe
toekomst tegemoet.

Om 14.30 uur geven wij elkaar het ja-
woord in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden".

Om 15.15 uur is de kerkelijke inzegening
in de Hervormde kerk te Vorden door
ds. J.C. Krajenbrink.

Receptie is van 17.00 tot 18.00 uur in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64 te
Vorden.

Ons nieuwe adres is: Brinkerhof 23 te Vorden

yy

JOOP GOLSTEIN &
MARJAN RADSTAKE

gaan trouwen op vrijdag 22 augustus
1980 's middags om 13.45 uur in het ge-
meentehuis "Kasteel Vorden".

Receptie 's middags van 16.00 tot 17.15
uur in café-restaurant "De Boggelaar",
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Ons huidige adres is:
Prins Clauslaan 15, 7251 AS Vorden

Op dinsdag 19 augustus a.s. hopen wij met onze kin-
deren en moeder ons 25-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

M.KORNEGOOR
C.E. KORNEGOOR NIJENDIJK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal "De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

7251 KD Vorden, augustus 1980
„'t Muldershuis", Galgengoorweg 17

Geheel onverwacht is uit ons midden heengegaan
mijn inniggeliefde vrouw en onze zorgzame moeder

TONIA SCHEPERS
echtgenote van H. Obbink

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: H. Obbink
W. Schouten-Obbink
B. Schouten

7251 ME Vorden, 10 augustus 1980
Vordensebosweg 5

De begrafenis vindt plaats op donderdag 14 augustus
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Gelegenheid tot condoleren na afloop in het
rouwcentrum aan Het Jebbink te Vorden.

U!

Dit is de oproep van het Nieuwe Testament. Ook
voor vandaag, ook voor u!
Keer terug van uw zondige weg, die ter helle leidt, en
kom tot geloof in de Zoon van God. Alleen die smalle
weg leidt ten leven.
Roep Hem aan voor uw verlossing. Hij laat Zich vinden.

Voor gratis bijbelse lektuur: Ruurloseweg 6

Evangelisatiedienst in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden op 17 au-
gustus 1980 om 19.00 uur.

Voorganger: ds. J. Langstraat te Door-
werth met medewerking van het
Warnsvelds Mannenkoor o.l.v. de heer
Jaap J. Hunze.
Organist: de heer Henk Leendertse te
Harderwijk.

THEMA: "ZOEKAKTIE NAAR EEN VERLOREN
MENS"

Voor al uw

SCHOOL- EN STUDEER
ARTIKELEN
het adres:

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

HIETBRIIMK

Nuts blokfluit- en
melodicaklub

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
VOOR 22-23 AUGUSTUS BIJ:

mevrouw Kater, Molenweg 13, telefoon 1668
de heer De Vries, Hoetinkhof 51, telefoon 1941
de heer Schipper, Het Vaarwerk 19, telefoon 1785
de heer De Boer, Insulindelaan 33, telefoon 1827

Zie volgende week advertentie in dit blad voor
de begintijden.

Vorden
zomerprogramma
1980

V.V.V. KANTOOR:
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.
Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur/13.30-18.00 uur

zaterdag van 8.30-12.30 uur/13.30-16.00 uur
maandagmorgen gesloten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen f2,50
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, telefoon
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256. Bij
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Ponyrijden per ponywagen met de heer H.J. Oortgiesen,
Mispelkampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden
V. V.V.-kantoor, f 6, — per persoon, kinderen f 3, — per per-
soon.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opga-
ve bij het V.V.V.-kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen
kinderen jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aange-
lijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor. Data:

7 augustus - 21 augustus.

ZATERDAG 23 AUGUSTUS:
Klubkampioenschappen wedstrijdzwemmen Z&PC Vorden
'64. Aanvang 16.00 uur in het zwembad In de Dennen.

MAANDAG 25 TOT EN MET VRIJDAG 29 AUGUSTUS:
Nationale avondzwemvierdaagse in het zwembad In de
Dennen. Er kan iedere avond vanaf 18.00 tot 20.00 uur wor-
den gestart. Elke avond zal worden opgeluisterd met diverse
attrakties. Alles onder het motto: Veel kijk/sport/spel ple-
zier. Vrijdagavond afsluitingsfeest en uitreiking medaljes. In-
schrijving vanaf maandag 18 tot en met maandag 25 au-
gustus dagelijks gedurende de openstellingstijden aan het
zwembad. Nadere bijzonderheden zie publikaties.

VOLLEYBALVERENIGING "DASH"
VORDEN

Aanvang trainingen
In de week beginnend met 18 augustus
a.s. gaan de trainingen weer van start.
Het is de bedoeling dat ieder lid van te-
voren bericht ontvangt. Is dit door om-

• standigheden niet het geval, dan is in-
formatie mogelijk bij het sekretariaat
van de vereniging.

Bij enkele groepen is nog ruimte voor nieuwe le-
den. Aanmelding en informatie bij mevr. Aart

Stationsweg 12, Vorden, telefoon 1427•̂ ,

De vakantie zit er weer op en u wilt be-
ginnen met rijles? Dit kan bij motor- en
autorijschool

"Gerrit Schotrt

Aanmelden:
Insulindelaan 21, telefoon 1276 of 05750
16403 en De Bongerd 30

Wij lessen met Opel Ascona en Suzuki SP 370

Charme

IColly
Op de rand van
charmant en sportief,
met dat vleugje
eigenzinnige lijn
dat spreekt uit het
sierlijke enkel- en
wreef band je.

Gemaakt uit zacht leer op een licht-
lopende zool.
In diverse kleuren.
In de maten
30 t/m 42.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MM2KKINK
Nicuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

COPPERANT
ZIT ...

VOOR JAREN
De houtverf voor nieuwbouw

en onderhoudswerk in 50
dekkende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf /verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Administratiekantoor
H.W. Schepers
heeft nog ruimte om op des-
kundige wijze uw boekhou-
ding te verzorgen.

Kapperallee 65 - 7211 CC Eef-
de-Telefoon 05750-19534

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

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Wapen- en Sporthandel

iViartens
tlttds doeltreffendi

Zutphenseweg Vorden

Een geldig rijbewijs voor het besturen van een auto,
kan binnen afzienbare tijd in uw bezit zijn.

Rijschool Jan Denekamp
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en ervaring,
hiervoor nodig. Voor Hengelo (Gld.) en omgeving.

Lessen in een nieuwe DQtSUFI BlUCbifd

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

BLOEMSCHIKKURSUS
NUTSFLORALIA

De kursus wordt gehouden op 20 en
27 augustus en 3, 10, 17 en 18 setem-
ber a.s. 's avonds van 20.00 tot 22.00
uur in het Dorpscentrum.

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

Opgave bij:
mevrouw Boesveld, Het Wiemelink 67, telefoon 1743
mevrouw Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
mevrouw Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA»
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

V.R.T.C.
VORDENSE RIJWIEL TOER CLUB
"DE ACHT KASTELENRIJDERS"

TOERTOCHTEN
40 en 80 kilometer
op zondag 24 augustus a.8.

Start van 11.00 tot 14.00 uur bij café „'t Zwaantje'
Hengeloseweg

Rabobank Vorden
vraagt een

administratief
medewerker

Voor het goed vervullen van de funktie is een goede
typevaardigheid noodzakelijk.
Met het oog op een eventueel latere doorstroming
binnen het bedrijf is minimaal een Mavo-diploma ver-
eist.
Leeftijd 17—22 jaar.

Wij bieden:
afwisselend werk in teamverband
een goed salaris
gunstige sekundaire arbeidsvoorwaar-
den w.o. een studiekostenregeling

Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van de bank,
postbus 28f. 7250 AA Vorden.

Rabobank
geld en goede raad

Deze maand:
miniposter
voor maar f 9.90

Alléén in augustus en alléén bij ons:
laat van uw mooiste, liefste, leukste vakan-
tiefoto een miniposter van 30 x 40 of
30 x 30 cm (afhankelijk van negatief for-
maat) maken voor maar ƒ 9,90

FOTO Kerkstraat 1, Vorden
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Zeer aantrekkelijk kultureel
programma 1980/81 in het
vordens Dorpscentrum
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden heeft voor de realise-
ring van haar kultureel programma de financiële steun gekregen van de
plaatselijke en provinciale overheid. Daarnaast heeft de plaatselijke afde-
ling van de Mij tot Nut van 't Algemeen zich financieel garant willen stel-
len voor een aantal koffiekonserten. De serie avondvoorstellingen bevat
voor "elck wat wils" en varieert van het optreden van de Nationale Roe-
meense Dansgroep, verschillend kabaret - "Vangrail" en zelfs Frans Hal-
sema - tot toneelvoorstellingen en als muzikale topper het optreden van
"The Chris Barber Band". Voor een bezoek aan "Maskerade" (met Jos
Brink) en "Schakels" van Herman Heijermans is samenwerking met de
Hanzehof in Zutphen en de Schouwburg in Lochem verkregen. Voor de
Vordense bezoekers is een aantal plaatsen gereserveerd.
De serie koffiekonserten - drie in getal - omvat een Pianokonsert van
George van Renesse, een muzikaal optreden van het 'geselscap goet ende
fyn' met een "Midwinterprogramma" en het Amsterdams Piano Trio met
Rob Mann aan de piano, Johan Berkhemer, viool en Daniël Esser, cello.
Allen muzikanten van naam.
De kinderen zijn allerminst vergeten en zullen daarom kunnen genieten
van een optreden van het zeer bekende Poppentheater "De Trekwagen"
en Klukkluk met zijn Pretfestival en de Film van Ome Willem.
Gezien dit ambitieuze programma mag men een talrijk publiek verwach-
ten. Voor bijzonderheden zie advertentie. De volgende week zal in
Vorden een folder huis aan huis worden verspreid waarbij de mogelijk-
heid voor inschrijving wordt opengesteld.

Ruim 400 deelnemers aan
fietsvierdaagse van
Jong Gelre Vorden
De weersomstandigheden waren dins-
dag niet van dien aard dat de organisa-
toren van de fietsvierdaagse te Vorden
op een groot aantal deelnemers zouden
kunnen rekenen.
"Gelukkig is het allemaal reusachtig
meegevallen, want er zijn nog ruim 400
mensen van start gegaan", aldus vertel-
de de voorzitter van Jong Gelre, de heer
Dick Regelink.
Dit aantal kan nog hoger worden, want
woensdagavond kan ook nog gestart
worden. (Wil men voor een medaille in
aanmerking komen, dan moet men drie
avonden fietsen.) De afstanden zijn óf
20 of 30 kilometer op één avond. De
heren J. Visschers en M. Eskes hebben
de routes dusdanig samengesteld dat on-
derweg volop van het natuurschoon kan
worden genoten.
Dinsdagavond hebben de deelnemers in
de omgeving van de Wildenborch gere-
den. De tweede avond staat de route
Vorden - Linde - Hengelo - Varssel -
Wolfersveen - Varssel - Zelle - Linde -
Vorden op het programma. Derde
avond (donderdag): Almen - Groot
Dochteren - Laren - Almen - Warken -
Vorden. Vrijdagavond: Delden - Wich-
mond - Baak - Hengelose broek - Del-

den - Bek veld - Vorden. De start is elke
avond bij hotel Bloemendaal.

Waterballongooien voor
herhaling vatbaar
Bij het door Fred Fransen georganiseer-
de waterballongooien waren in eerste in-
stantie veel toeschouwers en weinig deel-
nemers aanwezig.
Na de eerste ronde, er kon toen nog op-
nieuw worden ingeschreven, kreeg ie-
dereen de smaak te pakken. Het rekord
van Fred Pellenberg en Mark Rouwen
(13 meter 52 cm) na de eerste ronde
werd ruim verbroken door Dries Bijen-
hof en Wim Golstein. Zij kwamen tot
21 meter en 43 cm. en kwamen daardoor
in het bezit van de beker. Marty Jansen
en Alfred Maalderink wonnen de
troostprijs.
Bij de dames zegevierden Janet Hartel-
man en Annemarie Berends met een
worp van 10 meter 57 cm.
Bij de "gemengden" was de eerste
plaats voor Jeanet Lindenschot en Ben-
no Duistermaat. Zij kwamen tot 15
meter en 52 cm. Na afloop reikte Fred
Fransen bij "De Herberg" de prijzen
uit. Hij bracht dank aan de sponsor van
dit ballonnenfestijn, te weten Cor ten
Barge en bracht tevens dank aan de fa.
Klein Hekkelder en "Kerkepad" voor
het beschikbaar stellen van ijstaarten.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Jan Oosterink wint
crosswedstrijd
"De Graafschaprijders"
Jan Oosterink heeft zaterdagmiddag op
zijn Kramer de vijfde onderlinge klub-
wedstrijd van "De Graafschaprijders"
gewonnen; 2. H. Bosch (Honda); 3. W.
van Voorst (KTM).
B-klasse (125 cc): 1. F. Penterman
(KTM); 2. T. Wassink (Honda); 3. R.
v.d. Straat (KTM).
Klasse jeugd: 1. M. Bulten (Kreidler); 2.
H. Hilferink (Kreidler); 3. H. Bosch
(Puch).
Klasse B (alle overige rijders): 1. Joh.
Bijenhof (Kramer); 2. H. Visschers
(Kramer); 3. J. Klein Brinke (Maico).
De volgende klubwedstrijd op het Del-
dencircuit is op zaterdag 30 augustus.

Oefenwedstrijden v.v. Vorden
Vorden I verloor zondagmiddag de oe-
fenwedstrijd tegen Vios (Beltrum) met
0-2. Vorden II speelde met 3-3 gelijk te-
gen Vios II.
Donderdagavond speelt Vorden I thuis

tegen Babberich. Vorden II ontvangt
Babberich II. Zondag speelt Vorden I in
Goor tegen GFC I. De lagere elftallen
van Vorden oefenen zondag thuis tegen
teams van Keyenb. Boys.

Oefenprogramma s.v. Ratti
In verband met de komende kompetitie
heeft de sportvereniging Ratti voor haar
elftallen een oefenprogramma samenge-
steld. Ratti I afdeling zondag speelt
donderdag 14 augustus tegen Marien-
velde I. Verder staan op het program-
ma: zondag 17 augustus: Ratti I - Brede-
voort; Bredevoort II - Ratti II; Brede-
voort III - Ratti III; donderdag 19 au-
gustus: Ratti I - Wolfersveen I; Ratti II -
Wolfersveen II; zondag 24 augustus:
Ratti I - Noordijk I; Ratti III - Vetera-
nen; Ratti II - Noordijk II; Ratti IV -
Noordijk IV; zaterdag 30 augustus: Rat-
ti I - Klarenbeek I; zondag 31 augustus:
Ratti II - Hercules III.
Voor de afdeling dames: zondag 17 au-
gustus: Sp. Kotten I - Ratti I; Sp. Kot-
ten II - Ratti II; woensdag 20 augustus:
Grol I - Ratti I.

Zondag 17 augustus Oost'n rit
PJGO, KPJ en Jong Gelre
VORDENAREN STARTTEN BIJ CAFÉ SCHOENAKER

Op zondag 17 augustus zal voor de vijfde maal in suksessie de zgn.
Oost'n rit worden verreden. Deze wordt georganiseerd door de jongeren-
organisaties Jong Gelre, KPJ en PJGO (Overijssel). Het is een toertocht
voor auto's en motoren, die in drie gedeelten is gesplitst, nl. Salland,
Twente en de Achterhoek. Dit is gedaan om elke deelnemer de gelegen-
heid te geven aan een van deze ritten mee te doen.

De rit was andere jaren ongeveer 200 km
lang, maar men heeft de afstand nu wat
ingekort. In elk van de drie ritten - elke
rit is plm. 150 km lang - is nu ook Die-
penheim opgenomen. Het initiatief
kwam vijfjaar geleden van Diepenheim
dat dit jaar zijn 875-jarig bestaan viert.
Er zijn dit jaar 25 startposten, dat wil
zeggen dat er 25 PJGO, KPJ en Jong
Gelre-afdelingen aan meewerken.
Om al deze plaatsen langs te rijden zou
te veel van het goede worden. Men kan

dus aan één rit deelnemen. Op een ander
tijdstip kan men de andere twee ritten
rijden.
De Vordenaren kunnen nu meedoen aan
de Achterhoekrit, die onder meer door
Aalten, Varsseveld, Borculo en Ruurlo
leidt. Een van de startplaatsen is café
Schoenaker op de Kranenburg. Men
kan diverse punten krijgen onder meer
ook door de opdrachten bij de posten
goed te brengen. De rit leidt over goed
begaanbare wegen.

Geslaagde avondwandeling
op de Kranenburg
De buurtvereniging Kranenburgs Belang organiseerde zaterdagavond
haar jaarlijkse avondwandeling. Mede dank zij het ideale weer was de
deelname zeer goed; behalve eigen ingezetenen en leden met hun
gezinnen, liepen ook veel vakantiegasten mee. Er lieten zich 60 personen
inschrijven: 41 volwassenen en 19 kinderen. De route startte vanaf café
Schoenaker op de Kranenburg via de Hamsveldsezijweg over de spoorlijn
richting Linde, Kostedeweg, Geurkenweg en door de fraaie bossen van
het landgoed Onstein weer terug naar de Kranenburg. De totale afstand
was ongeveer zeven-en-een halve kilometer, die de meesten binnen de twee
uur aflegden.

Het puzzel-element ontbrak evenmin,
bij enkele kontroles onderweg werden
vragen gestel^feje bij juiste beantwoor-
ding punten 'inleverden. Bij de brug
over de Veengoot bij de Leopoldshoeve
werd "tol" geheven a l cent per deelne-
mer.

Bi'j ons in d'n Achterhook
De reagen zoas wi'j die dizzen zommer al vescheidene dage heb ehad
mag dan wel us lastug wean en gauw beginn'n te veveel'n, grote hette
is ok neet alles. Daor wo'j ok maor beroerd van, i'j komp slaop te-
kot, 't etten smaakt neet as anders en met 't war k wilt 't ok neet zo
vlott'n as a'j gewend bunt. A'j dan nog vekansie heb kö'j d'r ow nog
zo'n betjen nao kleen, veur de nievere warkers zit t'r niks anders op
as alles maor oaver zich hen te laoten gaon. De tiejen bunt wel veran-
derd maor toch nog neet zo da'w 't gewoon vindt dat de börgemeister
in de kotte bokse deur 't gemeentehuus stiefelt. Maor ok op dat punt
kö'j ow soms vegiss'n.
Dat was ok 't geval rr.^t Wittebrink's Hendrik. Hendrik warkt bi'j un
firma van name in een van de grotere plaatsen bi'j ons in d'n Achter-
hook. Van alle wark hef e al veur zien baas opeknapt maor sinds un
paar maond is e vetegenwoordugger, wi'j praot hier oaver 1976
too'w zo'n gloepend heiten en dreugen zommer hadd'n.
Veur 'n dag wao'w 't oaver hebt waarn de veuruutzichten besunder
goed: drie-en-dattug graden zol 't wel zo ongeveer wodd'n. Veur
Hendrik neet zo bes want hee mos nao un ni'je relatie, un direkteur
van un grote febriek urn te prebeern den as klant te maak'n. Dat heel
veur um in dat e zien stropdasse netjes veur mos doen en zien jas t'r
ok nog b'j an mos holl'n. 'n Betjen zenuwen kwamm'n d'r ok nog
bi'j en 't duurn dan ok neet lange of 't zweit dreef van um af. Ok al
umdat e nog wel us effen veur un stoplich stille mos holl'n en van
zien auto un bruujkasjen emaakt wier. Waternat kwam e bi'j de fe-
briek an en zoch 't kantoor van 'n direkteur op. Met zien zakdook
veagen e zich 't zweit van 't gezichte en klopp'n too an. Van de an-
dere kante wier metene "binnen" eroep'n.
Too hee achter de deure hen kek wis e neet wat e zaog. Hee had zich
un heel netjes angeklede direkteur veuresteld achter un duur bero,
maor wat e te zien kreeg lek t'r neet op. De hemdsmouwen hoge ope-
streupt, de krage wied los en met de blote vuute op de taofel zat daor
un kearl heerluk un gebakk'n vis te ett'n.
"Gaot t'r bi'j zitt'n en doet de jas uut en de boord af, a'j zinne heb
an un visjen kö'j d'r wel ene kriegen, 't hadde d'r mien net un paar e-
haald."
Hendrik wis neet hoe gauw e zien jas en dasse af mos kriegen, zien
schoene en sokken hef e maor aneholl'n, dat lek um al te gek. 't Vis-
jen hef e zich wel goed laoten smaken en 'n order hef e ok wel ekre-
gen. Wat dat betref had e wel slechtere dage ekend bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

Tegen tien u i k t i Kranenburgs Be-
lang voorzitter, de heer P v. d. Berg, de
prijzen met een toepasselijk woord uit.
Hij maakte de volgende uitslag bekend:
Ie prijs: groep Heuvelink-Hartman 70
punten; 2e prijs: groep Hogenkamp 65
punten; 3e prijs: groep Roelvink 45
punten; 4e prijs: groep Tolkamp 40
punten (na beslissing); 5e prijs: groep
Horsting 40 punten (na beslissing); 6e
prijs: groep Lucassen 40 punten (na be-
slissing).
De poedelprijs was voor de groep "De
Vijf "met 20 punten.

|| Kulturele*
agenda
1980/81*Ij

Een onvergetelijke
zomeravond

Gedurende drie maanden staan
in Wichmond elke maandagavond

enkele karretjes voor de kerk.
Die dienst doen ten bate

van het restauratiewerk.
Om belangstellenden op

een ouderwetse, rustige manier
Te laten genieten van de
bosrijke, landelijke omgeving hier.
Zeldzaam, zo zonder haast
met paardengetrappel te voorden

voortgeleid
Moderne mensen hebben tegen-

woordig immers nooit meer tijd?
Dwars door de bossen en

zelfs nog langs roggevelden
Valt over deze route heel

veel moois te vermelden.
Als verrassing is er een koffiepauze

op het erf van een streekboerderij
Met een paar sneden echte

''krinten wegge " er nog bij.
Aan de helpsters en alle koetsiers

een woord vol lof
Want voor de deelnemers was het

een bof
Op zo 'n prettige manier een

"steentje" bij te kunnen dragen
Aan het bedrag, dat dit kerk herstel

zal vragen.

U. G.-D.

Aanvang trainingen Dash
In de week beginnend met 18 augustus
a.s. gaan de trainingen weer van start.
Het is de bedoeling, dat ieder lid van te
voren bericht ontvangt. Is dat door
omstandigheden niet het geval, dan is
informatie mogelijk bij het sekretariaat
van de vereniging.

/TICHTIflG
DORP/CEflTRUfn !
Raadhuisstraat 4 Telefoon 05752 2722

Serie A avondvoorstellingen
Maandag 29 september 1980
in Zutphen hfanzehof aanvang 20.00 uur
f 17,- p.p. C.J.P./pas 65+ f 13,-

Vrijdag 24 oktober 1980
in V/orden aanvang 20.00 uur f 10,- p.p.

Donderdag 11 december 1980
in schouwburg Lochem aanvang 20.00 uur
f 20,- p.p. C.J.P./pas 65+ f 17,-

Donderdag 15 januari 1981
in Vorden aanvang 20.00 uur / 15,- p.p.

Zaterdag 14 februari 1981
in Vorden aanvang 20.00 uur f 10,- p.p.

Vrijdag 13 maart 1981
in Vorden aanvang 20.00 uur f 15,- p.p.

Serie B koffieconcerten
Pianoconcert van George van Renesse
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Toneelgroep 'Theater"
met "Schakels" van Herman Heijermans

Nationale Roemeense Dansgroep met Orkest

Toneelgroep "Graficus" uit Apeldoorn met
"Droom van een midzomernacht" van Shakespeare
in de bewerking van Dolf Verspoor

Maskerade met o.a. Jos Brink

The Chris Barber Band

Cabaretgroep "Vangrail"
met "Laat mij niet sterven in Etten en Leur"
Frans Halsema met "je moet er geweest zijn"

Zondag 26 oktober 1980
aanvang TC.OO uur
f 5,- p.p.; kinderen t/m 12 jaar f 3,50 p.p.

Zondag 21 december 1980
aanvang 12.00 uur
f 5,- p.p.; kinderen t/m 12 jaar / 3,50 p.p.

Zondag 15 maart 1981
aanvang 12.00 uur
f 5,- p.p.; kinderen t/m 12 jaar f 3,50 p.p.

"Gheselscap goet ende fijn" Robert en Anja van
Lint en Hein Krantz met muzikaal Kerstprogramma

Amsterdams Piano Trio Rob Mann piano,
Johan Berkhemer viool, Daniël Esser cello

Serie C kindervoorstellingen
Poppentheater "De Trekwagen" uit DoetinchemWoensdag 22 oktober 1980

aanvang 14.00 uur f 3,50 p.p.

Woensdag 24 december 1980
aanvang 14.00 uur f 5,- p.p.

Woensdag 15 april 1981
aanvang 14.00 uur f 5,- p.p.

Pretfestival met o.a. Klukkluk

Film van Ome Willem

Voorverkoop losse kaarten bij:
kantoorboekhandel Hassink, Raadhuisstraat en V.V.V.-kantoor/schoenhandel Wullink, Dorpsstraat
of vanaf 1 uur vóór de aanvang van de voorstelling aan de zaal.

Korting Vordense voorstellingen op vertoon van C.J.P. of pas 65+: 20%;
groepskorting (15 personen minimaal) 5% (alleen voor serie A en B).

Abonnement voor serie A en B mogelijk
Voor nadere inlichtingen kunt u zich bij het Dorpscentrum vervoegen
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Een dansschool
kies je met zorg
Daarom:

\

KOM JE INSCHRIJVEN BIJ:

DANSSCHOOL VEELERS

Tramstraat 37 - 7241 CH Lochem - Tel. 05730-1836

op VRIJDAG 22 augustus van 17.00-19.00 uur en

op ZONDAG 24 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in:

Borcuto: op woensdag 20 augustus van 19.45-21.00
uur in café-restaurant Marktzicht.

Ruurlo: op donderdag 21 augustus van 18.30-19.45
uur in De Luifel

Zutphen: op donderdag 21 augustus van 20.00-21.15
uur in het D.W.K.-gebouw

Vorden: op zaterdag 23 augustus van 18.00-20.00
uur in het Dorpscentrum

Tevens inschrijven mogelijk per telefoon dagelijks na
16.00 uur.

Inschrijfgeld f 7,50 per persoon.

Ook speciale clubs voor verloofden en gehuwden.

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 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 TELEFOON 05753-2026

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

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

Auto Cross
Zelhem

ZONDAG 24AUGUSTUS

Alle toppers aan de start op het

nieuwe razendsnelle circuit
aan de Ruurloseweg

AANVANG 13.00 UUR

Castrol pijlen volgen org. Z.A.M.C.

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
servrce van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen

Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHHn 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

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

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

zondag 10 augustus

Take it Easy

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten

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



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Prijzen geldig van 14-8 t/m 29-8

®

Dicht-kit
Voor afdichting van naden, kieren
zowel binnen als buitenshuis,
kleur wit in koker van 320 cc.
Normale prijs 7.25 fT99
Welkoop knalprijs 9«

Siliconenkit

- - . . - • . ^^___ rrr -^

in koker van 320 cc.
Normale prijs 19.- AJC95
Welkoop knalprijs 190

Kitpistool
Speciaal voor het verspuiten
van siliconen en afdichtkitten.
Geschikt voor kokers van 320 cc.
Normale prijs 9.75 jV9S
Welkoop knalprijs

Skil bandschuurmachine
type 593 U "Sandcat"
Vermogen 300 Watt met gratis
stofafzuiging, winkelwaarde f 25.
Normale prijs 279.-
Welkoop knalprijs

Een bandschuurmachine heeft U
niet nodig? Maar beslist wel
schuurpapier of schuurschijven
of zo'n rubbersteunschijf om
alles prachtig glad af te leveren
voor'het schilderwerk begint.

• Voor absolute afdichting, blijvend Welkoop knalprijs M% J „ T" ^

n„o-hpt-zelt artikelenvoor
hetonderhoudvanLIv^^

Platte kwasten
Haarlengte 46 m. Normale prijs 2.90
Welkoop aktieprijs 0M5

Haarlengte 48 mm. Normale prijs 4.40
Welkoop aktieprijs 93O
maar met kwaliteitskwasten alleen
komt U er niet, ze behouden dat is de
kunst. Met prima kwastreiniger geeft
U uw kwasten een langere levensduur.

Bokkepoot 2 typen
Van echt varkenshaar. Ring o 40 mm.
Normale prijs 4.80 ^6O
Welkoop aktieprijs 9*

Ring o 50 mm. Normale prijs 6.70
Welkoop aktieprijs

Bokkepoten zijn de ideale kwasten
voor het aanbrengen van
Carbolineum, een hout-
beschermingsprodukt van klasse.

Goed onderhoudswerk leveren
betekent vooral de ondergrond goed
voorbewerken, dus alle oude verf
eraf schuren of branden met popgaz-
brander, verf brander of de staal-
borstel. En natuurlijk eerst alle gaten
en kieren dichtmaken met stofverf
en plamuurmes. En even een nieuw
ruitje op maat maken doet U met de
glassnijder.

Dievenklauwen
Voor extra beveiliging van deuren
en ramen. In blister van 2 verpakt.
Normale prijs 4.50
Welkoop aktieprijs
Verchroomde deurketting
Normale prijs 10.75
Welkoop aktieprijs

Prettige
vakantie

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

Helmink b.v,
'OEN Zu""iE\SEAEG TElEFCOr. 05752 1S1

Losse verkoop:

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

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

l Welkoop
y?.\ heeft ook

voor uw
auto

de ruimte

welLoop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver

HENGELO-G, Spaistraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

\

JONGE
GILDESTER

OLD MULL
WHISKY

KARAF BISTRO WIJN
rood, wit, rosé

24 PIJPJES
KELLERBIER

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

Wegens vakantie
gesloten

a.s. donderdag 14 augustus
tot en met

zaterdag 16 augustus

4 typen
I versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
51 cm snljbreedte

eigen reparatie
slijplnrichtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

, s

voor goed
antiek

DE
"VELDT^OEK"

tuisen Doctinchcmcn Ruurlo

Veldhockscweg 11-1)
Of 79* -492

o

Voor het weekend:
KWARKPUNTEN
bij

't Winkeltje
in vers brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

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

Tel. 05750-13813

Automobielbedrijf

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

1 MEDEWERKER in onze afdeling verkoop
zijn funktie zal zijn het afleveringsklaar maken van automobielen, opbou-
wen van accessoires en inrichten en verzorgen van de showroom,
maximum leeftijd 25 jaar.

1 MAGAZIJNBEDIENDE voor ons onderdelenmagazijn
of iemand die hiervoor opgeleid wil worden door de magazijnchef.
enige technische kennis van automobielen strekt tot aanbeveling,
maximum leeftijd 25 jaar

Aanmeldingen
Automobielbedrijf

Ruesink B.V.
Borculoseweg 21, Ruurlo
Tel. 05735-1753

Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Speciaal aanbevolen:
VRUCHTEN-
VLAAIEN
in diverse smaken bij

't Winkeltje
in vers brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

NIEUWE MERKRIJWIELEN
MODEL 1979

tegen scherpe prijzen
TRAGTER fietsenbedrijf

Gebruikte
KINDER- EN
MEISJESFIETSEN
5 tot 9 jaar

Tragter fietsenbedrijf

Vader zegt
stevige stappers,
moeder zegt
mooie schoenen,
wij zeggen
Piedro's.
WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden


