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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

CDA-fraktie blij met uitbreiding
schuilgelegenheid bij begraafplaats

„WIJ hebben met voldoening kennis genomen
van het schetsplan Inzake de uitbreiding van
de schuilgelegenheid bij de algemene begraaf-
plaats. Een Jarenlang bestaande wens van de
CDA-fraktle Is hierbij in vervulling gegaan", al-
dus sprak de heer J. F. Geerken (fraktievoor-
zltter CDA).
De raad besloot voor deze schuilgelegenheid
18.888 gulden uit te trekken. Hier komt nog
5.900 gulden bij omdat men van mening was
dat ten behoeve van de bezoekers van de be-
graafplaats er een toilet met portaal aan de
woning van de grafdelver wordt gebouwd.

De heer Geerken drong in verband
met de wisselvallige weersomstan-
digheden op spoed aan.
„Wanneer de architekt van vakantie
terug is zullen we hierop aandringen"
beloofde wethouder Bannink.
De raad van Vorden bleek dinsdag-
avond nog in vakantiestemming te
verkeren want het handjevol agen-
dapunten gingen vlot onder de voor-
zittershamer door.
De aanvraag van het bestuur van de
Stichting Sint Antoniusscholen „Kra-
nenburg/ Vorden" om medewerking
voor aanschaf van tuingereedschap
voor „De Voorde" kwam niet ter dis-
kussie, omdat het schoolbestuur gis-
teren een brief aan het kollege heeft
gezonden met het verzoek de aan-
vraag ongedaan te maken.
Ten behoeve van de nieuwe brand-
weergarage aan de Nieuwstad be-
sloot de rakd enige verkeersmaatre-
gelen te treffen. De heer H. Tjoonk
(WD) wees op de vele borden die
nu bij de Willem Alexanderlaan wor-
den geplaatst. „Nu bestaat de moge-

lijkheid dat de brand geblust is voor-
dat de burgemeester aanwezig is",
zo merkte hij op.

Burgemeester Vunderink beaamde
dat er inderdaad veel borden staan.
„De verkeersveiligheid staat echter
voorop", zo luidde zijn mening.
Voor het aanleggen van twee tegel-
paden bij de prot. chr. kleuterschool
„De Timpe" stelde de raad 2015 gul-
den beschikbaar.

De raad besloot tevens voor 30% bij
te dragen in de restauratiekosten voor
een boerderij aan de Kiefskampweg
1.
De raad besloot verder tot aankoop
van twee perceeltjes grond in plan
Brinkerhof van resp. de heer A. Meij-
erink en mevr. J. A. F. C. baronesse
van Westerholt van Hackfort. De
heren G. Broekgaarden en de erven
Brummelman wensten van het aan-
bod van de gemeente geen gebruik te
maken. De heer J. Lenselink (Vor-
dens Belang) kreeg desgevraagd te
horen dat de onderhandelingen met
zowel Broekgaarden als de erven
Brummelman zullen worden voortge-
zet.

BURGERLIJKE'^
STAND

GEBOREN: Stefan Groot Nuelend.
GEHUWD: D. J. Altena en H. J. M.
Hjftogt; H. J. W. Slotboom en B.
Jansen.
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KOERSELMAN Cassettes

LAAT UW DIEPVRIES VULLEN DOOR UW VAKMAN-SLAGER

ALLES
DIEPVRIES-

KLAAR
GEMAAKT

Wij bieden u aan:

MAGERE VARKENSLAPPEN
10 kilo voor slechts

BIJNA MAGERE RUNDER-
LAPPEN 10 kilo voor slechts ...

VERSE WORST fijn
10 x 500 gram voor slechts

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
10 x 500 gram voor slechts

SPEKLAPPEN
10 x 500 gram voor slechts

GEHAKT half om half
10 x 500 gram voor slechts

27.50
42.50

22.50
ASO 2000 / ALBERS SUPERMARKT - VORDEN

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

VOORBEREIDING KERKEDAG
Op zondag 11 september zal op een
weide bij kasteel Vorden een buiten-
dag gehouden worden, uitgaande van
de Hervormde gemeente te Vorden.
Die is bedoeld als een ontmoetings-
dag voor iedereen en tegelijk als start
van het winterseizoen.
Momenteel zijn bijna. 100 gemeentele-
den op een of andere wflze betrokken
bij de voorbereiding van deze dag.
Want niet alleen moeten er voor de
plm. 400 tot 500 mensen, die hier ver-
wacht worden, voldoende zitplaatsen
zijn. Maar ook moeten de deelnemers
ontvangen worden met koffie (voor
de Jeugd chocomel), terwijl in het
middaguur allen aan een gezamen-
lijke broodmaaltijd moeten kunnen
aanzitten. Bovendien wordt er ge-
zorgd voor een eigen spelprogramma
voor de kinderen van 6—12 jaar en is
er voor de peuters en de kleuters een
oppasdienst in en om een tent op het
terrein.

Aan het programma werken mee: de
muziekvereniging Sursum Corda, het
Vordens Jeugdkoor en de Rejoice
Singers uit Zelhem. Hoogtepunten
zijn verder: de ' openingsmeeting
waarin de gelijkenis van de talenten
door kinderen wordt uitgebeeld en in
een rollenspel wordt geaktualiseerd,
de inleiding van ds. Nflssen, direkteur
van „Kerk en Wereld" in Driebergen
over het thema van de dag: „Met
middelen die we hebben - jswieente
zijn vandaag" en 's middag^pk spel
op te voeren door de jeugd over dit-
zelfde onderwerp.
Gehoopt wordt op een mooie na-zo-
merse dag voor dit buitengebeuren.

Mocht het onverhoopt slecht weer
zijn, dan wordt hetzelfde program-
ma gehouden, eerst in de dorpskerk
en daarna in het Jeugdcentrum en
„de Voorde".
Deze dag duurt van plm. 10 uur tot
15 uur en is voor ieder vrij toegan-
kelijk.

WIJZIGING KERKDIENSTEN
A.s. zondag 28 augustus gaat ds.
Krajenbrink voor in de Wildenborch-
se kapel, terwijl ds. Veenendaal de
dienst van Schrift en Tafel leidt in de
dorpskerk.

P.v.d.A.
(afdeling Vorden)
nam afscheid van

Dezer dagen hield de afdeling Vorden
van de Partij van de Arbeid een
ge cd bezochte ledenvergadering.
Zcals te doen gebruikelijk wordt er
altijd op de dag voor de raadsverga-
dering in Vorden aan de leden gele-
genheid gegeven om met de fraktie
over de in die vergadering te behan-
delen onderwerpen van gedachten te
wisselen.
Buiten deze, als altijd levendige ge-
dachtenwisseling, werd deze avond
afscheid genomen van de voorzitter,
de heer A. Nooyeri die ingaande l
september in Kaatsheuvel een nieuwe
werkkring heeft gevonden.
In de vakature van de voorzitter werd
dé huidige sekretaris de heer A. R.
Sikkens verkozen, die op zijn beurt
het sekretariaat overdroeg aan de
heer Van Oyen.
De nieuwe voorzitter bedankte de
heer Nooyen voor zijn leiding in de
afgelopen jaren. „Bij de vele diskus-
sies over moeilijke zaken zoals de
sportzaal, kasteel, openheid en de-
mokratie in de gemeenteraad toonde
u zich een goed leider en een goed
demokraat", aldus de heer Sikkens
die de scheidende voorzitter veel ge-
luk wenste in zijn nieuwe werkkring.

Vierdaagse werd zwemmend
door Burg. Vunderink geopend
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden kwamen er maan-
dagavond in het zwembad „In de Dennen" te Vorden 242 personen aan
de start voor de eerste 500 meter van de zwemvlerdaagse. Hiervoor
hebben zich 300 personen opgegeven. Verwacht wordt dat dit aantal
wel op dinsdagavond van start zal gaan, omdat er gedurende vijf avon-
den gezwommen kan worden.

Burgemeester M. Vunderink opende
de zwem vierdaagse op sportieve wij-
ze door zelf een duik te nemen in het
zwembassin. Om het geheel aantrek-
kelijk te maken heeft de Vordense
zwemklub, die deze vierdaagse or-
ganiseert, diverse aktiviteiten op het
programma staan. Zo kan een gooi
gedaan worden naar het kampioen-
schap van Vorden paraplu-hangen.
Op deze eerste avond nestelde Johan
Pardijs zich aan de kop van de rang-
lijst door 40 sekonden te biyven han-
gen. Bij het fietsen op de hometrai-
ner neemt Eddy Schunselaar de Ie
plaats in door 7 minuten en 41 se-
konden een snelheid aan te houden
van 25 kilometer per uur.
Dinsdagavond werd er voor Ie jeugd

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2823 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vry-
dagmorgen van ft—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrydag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Deze week komt aan de orde:
Opneming in een bejaardencentrum;
gewijzigde procedure.

Ad. 1.
Opneming in een bejaardencentrum;
gewijzigde procedure
Wanneer tot heden een bejaarde op-
genomen wenste te worden in een
bejaardencentrum, werd kontakt op-
genomen met het bestuur, de direk-
trice of de administrateur van het
centrum waarna een aanvraagformu-
lier voor opname werd toegezonden.
Na invulling van het formulier volgde
meestal een medische keuring, veelal
gevolgd door de gewenste opname of
door plaatsing op een wachtlQst.
Met ingang van l juli jl. is deze pro-
cedure gewijzigd. Op grond van de

Wet op de bejaardenoorden heeft het
kollege van burgemeester en wethou-
ders een kommissie ingesteld die aan
de bejaarde, die opneming wenst, als-
mede aan de houder van een bejaar-
denoord advies uitbrengt over de aard
en de mate van de verzorging die
voor de bejaalde noodzakelijk is.
Zonder advies van deze kommissie,
die indikatiekommissie bejaarden-
oorden wordt genoemd, is het de hou-
der van het bejaardenoord verboden
een bejaarde op te nemen.
De indikatiekommissie in Vorden is
als volgt samengesteld: de heer W.
N. Lulofs, arts wonende te Arnhem;
de heer H. Wullink, psycholoog, wo-
nende te Vorden; me j. M. Kersten,
maatschappelijk werkster, wonende
te Vorden. Als sekretaris is aan de

kommissie toegevoegd de heer P. de
Vries, ambtenaar ter gemeentesekre-
tarie.

De bejaarde die nu voor opname in
aanmerking wenst te komen, dient
zich vanaf heden dan ook schriftelijk
te richten tot voornoemde indikatie-
kommissie p/a genieentehuis Vorden.

Hem of haar zal dan een zgn. onder-
zoekformulier ter invulling worden
toegezonden terwijl daarna door
maatschappelijk werksters een huis-
bezoek zal worden gebracht.
Aan de hand van de ingewonnen in-
lichtingen zal de kommissie beoorde-
len of de gewenste opname in een be-
jaardencentrum noodzakelijk is.

Brandmelding
telefoon 2323 bij geen gehoor 1230 óf 1332 óf 1386

VANAF 16 SEPTEMBER A.S.:

05700-16633 b.g.g. 05700-13333

t/m 14 jaar in het ondiepe bassin een
speciale avond belegd.
Woensdagavond zullen Bert Derksen
en Flip van Swaay een disco-avond
verzorgen. De deelnemers aan deze
zwemvierdaagse kunnen donderdag-
avond gekleed te water gaan. Voor
het origineelste kostuum wordt een
gratis zwemabonnement beschikbaar
gesteld.

De zwemvierdaagse zal vrijdagavond
worden besloten met een optreden
van de boerenkapel ,,De Achtkaste-
lendarpers".

Vordense zwem-
kampioenschappen
Zaterdagmiddag 27 augustus zullen
in het zwembad „In de Dennen" de
Vordense kampioenschappen zwem-
men gehouden worden. Evenals voor-
gaande jaren is de organisatie ook nu
in handen van de Vordense zwemklub
Vorden '64. Voor deze kampioen-
schapen kan men zich opgeven op het
zwembad.

Zondag veteranen-
voetbaltoernooi
In samenwerking met het bestuur or-
ganiseert het achtste elftal van de
voetbalvereniging Vorden (het vete-
ranenelftal) zondag een toernooi dat
gespeeld zal worden op het gemeen-
telijk sportpark.
Peelnemende teams zijn ABS (Bath-
men), Pax (Hengelo), Ratti (Vor-
den), Sloterpark (Amsterdam), Wit-
kampers (Laren) en de organiserende
vereniging Vorden. Er zal een halve
kompetitie worden gespeeld.
Zondagavond wordt er voor de deel-
nemende teams een gezellige avond
belegd in het klubgebouw.

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. Veenendaal dienst van
Schrift en Tafel

KAPEL WILDENBORCH
9.30 uur ds. Krajenbrink

GEREF. KERK VORDEN
9.30 uur da. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. A. C. van
Nood, Barchem

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.80 uur
(crèche); woensdagavond 19.80 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelQk tussen 9.80—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konaulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
27/28 aug.: H. Ros, Gaanderen, tel.
08350-4657 en M. H. van Muiswinkel,
Borculo, tel. 05457-1981 11—11.30 u.

WEEKEND., AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wykgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wtJkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wjjkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Aug.: mevr. Gille, tel. 2151 (8—9 u.)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met Ingang van 16 september
brandmeldingsnummer 05700-
16683 b.g.g. 05700.18888

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9

930 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345



HELIOFORM MAAKT
VOETMODE VAN VANDAAG.

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE BIÜ:

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 • Vorden - Tel. 1342

Nieuwe brommer
Keus genoeg: Kreidler, Zundapp,
Yamaha, Puch, Peugeot.

Alles uit voorraad leverbaar en
enkele speciale aanbiedingen.

Rijwielen: Gazelle, Puch, Peugeot.

KINDERRIJWIELEN
ZEER VOORDELIG

Wij hebben vakantie van
1 t.m. 10 september

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo (Gld.) - Tel. 7278

Sparta nieuws
Onlangs zijn de gymnastieklessen
weer begonnen.

Nieuwe leden bij onze vereniging he-
ten wij van harte welkom.

Overzicht lesuren:
MAANDAGS:

van 16—20 uur meisjes junioren
van 20—22 uur dames

WOENSDAGS:
van 13—17 uur kleuters
van 20—22 uur huisvrouwen

VRIJDAGS:
16—20 uur meisjes junioren
van 20—21 uur jongens junioren
van 21—22 uur heren

ZATERDAGS:
van 9—11 uur jongens

Het bestuur

GENIET
VAN UW VRIJE TIJD

MET EEN GOEDE KIJKER

HORIZON EN PRIMOC
PRISMAKIJKERS IN

OPTICIENSKWALITEIT
UW OPTICIEN VERTELT U

k E R GRAAG MEER

7x50 ƒ 105,- 8x40 ƒ 89,50

inklusief lederen tas

8x30 ƒ 85,-

Fa Köhler-Wissink
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1374

Aangeboden:
Occasions met Bovag-garantie

TOYOTA Corolla 30 b.j. 1975

PEUGEOT 204 Break b.j. 1974

PEUGEOT 404 diesel b.j. 1973

PEUGEOT 504 diesel b.j. 1972

CITROEN GS 1220 b.j. 1973

FORD 1600 L b.j. 1973

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05702-1649

Eetkamer in originele Queen Anne-stijl.
Massief noten stoelen met sfeervolle
streepmohair-bekleding. De tafel
(130 x 85 cm) is voorzien van een praktisch
tuimelblad.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

2.

voor
uw tuin

1. 0.
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-61

I. KoeméMlbrrels
dé droge organische
bemesting, strooit makkelijk,
strooit voordelig
Welkoop aktieprijzen:
10lzakZ^e 25lzakJJ6rW

6.5013.50

fmm Geweldig groene
grasmat? Ascot kwaliteits
gazonzaad:
siergazon of stoeisterk

5.05
9.40

O. Tipt^Taanbieding...
sfeervolle tuinlamp:
groen/witte kunststof kap,
ideaal voor de border door
lichtspreiding naar onderen.
Inclusief snoer en stekker.

V^ 46 95\Ne^°/Xs "TWaWW

4.
*K Welkoop kalkmeststof
't hele jaar door! Uitstekende
groeibevordering, primavoor
verbetering bodemstructuur
zak a 20 kg £* 7f\

S Gardena
, gazonhark,

met steel, mooi voorbeeld
uit het unieke Gardena
combinatie-systeem.
Talloze extra wisselstukken
verkrijgbaar. Doen!
Welkoop aktieprijzen:
steel
150 cm
gazon-
hark
60 cm

11.80
22.95

>
voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

A*«
,0 -̂1 Let op... alle aktieprijzen gelden t/m 10 september.
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TOYOTA
Machtig nieuws bij Toyota. Daarom niet
zo maar een kijkshow, maar volop
informatie. Centraal natuurlijk Toyota's
nieuwste, de pas-geïntroduceerde
Cressida die ni>al een enorm sukses
aan 't worden is, de gewijzigde Corolla's
(nu nóg kompleter) en de totaal nieuwe
Hi-Ace serie.

De nieuwe Cressida. Een heel
bijzondere auto. Door de fraaie
styling. Door het geweldige zit- en
rijkomfort. Door de sublieme wég-
ligging. Door de kompleetheid, de
kwaliteit en de veiligheid. Heel
bijzonder ook door de gunstige
prijs.

De Corolla 30, de best-verkochte auto ter wereld,
is nu nóg kompleter. Met o.a. een spoiler aan de
voorzijde, een "boemerang"-zijspiegel, staalgordel
radiaalbanden, brede bucketseats met (op de luxe-
modellen) verstelbare en afneembare hoofdsteunen,
ruitewissers met twee snelheden plus interval,
veiligheids-binnenspiegel met dag- en nachtstand
en automatisch oprollende, dubbelwerkende
driepunts veiligheidsgordels in de kleur van de
binnenbekleding.

De gewijzigde Hi-Ace serie: grote laadruimte,
beter toegankelijk doordat de toegangen tot de
laadruimte (schuifdeuren aan beide kanten plus
enorme achterklep) hoger zijn, een lage tilhoogte
en een sterkei motor. Kortom: de koploper in
doelmatigheid. En wat voor de bestelwagen geldt,
geldt natuurlijk ook voor de andere modellen.

Verder natuurlijk ook alle gewenste Informatie over de
overige Toyota-modellen.

TOYOTA
MAAKT UW KEUS WEL HEEL EENVOUDIG

AUTOBEDRIJF

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Prijzen incl.BTW(Hi-Ace excl.BTW)af depot Spijkenisse. Wijzigingen in pjijs
en uitvoering voorbehouden. Vol jaar garantie ongeacht het aantal kilometers.



Jagermeister 19QR
fles van 14,95 voor . . l mm V W

Jonge jenever
BOKMA liter van 14,15 voor ...

DRIE STERREN JENEVER
liter. 1190
GEENS OF DE KORENAER
JENEVER liter

BOLS BESSENGENEVER
liter .

1095

995
WILLIAMS LAWSONS WHISKY
fles . 1195

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Bloemen en planten:
CROTON
kamerplant

LANGE ROZEN
bos

GLADIOLEN
grote bos

Uit onze melkkoeling:
VANILLEVLA
literpak van 155 nu

CHOCOLADEVLA
!/2 literpak van 97 nu

DAGMELK
minimumprijs, liter

395
298
250

102
Uit onze broodboetiek

TIP-TOP TIENERS
zak van 10 stuks

ADVOKAATSTAM
per staaf

TOMPOUCEN
doos van 5 stuks

GANGMAKERS
5 stuks

119
369
269
249

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Door de grote belangstelling
en de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken die vrij
bij ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

B. Wentink
J. L. Wentink-

Boersbroek

Vorden, augustus 1977
Pastorieweg 25

Ter overname gevraagd:
hometrainer. Tel. 2326

Gevraagd: oppas voor twee
kinderen 's middags tussen
16 en 18 uur.
Brinkerhof 48, Vorden, te-
lefoon 2448

Te koop: zware slachtkip-
pen en gebruikte asbest
golfplaten.
H. Burkink, Polweg 6,
Wichmond

Te koop: 60 hele tegels en
40 halve tegels. Tel. 1993

Te koop: plm. 2,70 ha zware
mais in 2 percelen of in
massa. Gelegen in Delden
tegenover J. Hukker.
Briefjes inleveren voor of
op 29 augustus by J. Gos-
selink-Blikman, Hogen-
kampweg 30, Hengelo (G.),
telefoon 05753-1330

Te koop: 25 are snijmais.
Briefjes inleveren voor
maandag 29 aug. 20 uur.
H. Horstman, Reeoor d weg l
Vorden

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

Te koop: 3,15 ha mais.
Briefjes inleveren t/m za-
terdag 27 aug. Wildenborch-
seweg 3, tel. 05752-2213

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

2 - Vorden
2219

G. W. Eijerkamp
Vorden

PAARDRIJDEN

lessen voor beginners
DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nflverheidsweg, Vorden

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

GAS
in fles of tank

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bty

OROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-servlce

Te koop: Nieuwe aardappe-
len (Doré of Parel);
12 kg. halen, 10 kg. betalen.
Ockhorstweg 6, Wichmond.

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
ke kenkruiden

GERARD HAVERKAMP

en

TINEKE ROENHORST

gaan trouwen op vrfldag 2 september 1977
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.15 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Hengelo (Gld.).

Dag-adres: zaal Concordia, Raadhuisstraat
te Hengelo (Gld.).

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Augustus 1977
Vorden, Ruurloseweg 69
Hengelo (Gld.), Haarweg 4
Voorlopig adres: Haarweg 4, Hengelo (Gld.)

Op 22 augustus ben ik 65 jaar geworden.

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 2 september
1977 's avonds van 8—9.30 uur in hotel In de
Groene Jager te Barchem.

D. TRAGTER

Vorden, augustus 1977
Vennemansweg 4

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Uw vakman-woemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 • Vorden Telefoon 1534

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

LH.B.O.afd. Vorden
By voldoende deelname beginnen wty
zo spoedig mogelijk met een nieuwe
kursus.

Opgave en inlichtingen bij mevr. Te Slaa, Pasto-
rieweg 3, Vorden, tel. 05752-1297 liefst tussen 18
en 19 uur

Opgelet, te koop ispykervrtf afbraakhout
ribhout 10x12 cm in lengtes van 4,60 m; plaathout
7,5x23 cm in lengtes van 5 tot 6,50 m; badding-
hout 8x20 cm in lengtes van 3,80 tot 6 m, 7,5x20
cm in lengtes van 4.3Q m, 7,5x22 cm in lengtes van
4,40 tot 5,50 m; plankhout dfk 22 mm, breed 17,5
cm in lengtes van 6 m; 2 stuks grenen gebinten.
Diversen: div. lengtes balkhout, plaathout, vloer-
hout, schroten, regels, blauwe mulderpannen.

H J. A. WESSELINK
Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.)

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05762-1385

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11

Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Qafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler

Medler - Tel. 0634

ii

Uitspanning

„DE HEIKAMP
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA CROWN 2000 1977
TOYOTA COROLLA 30 de Luxe 1977
TOYOTA COROLLA 1200 Economie 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
TOYOTA COROLLA Coupé 1973
CITROEN DYANE 6 1975
CITROEN DYANE 6 1973
PIAT 125 Speciaal 1971
FIAT 127 Speciaal 1974
FIAT 128 - 1100 1975
MERCEDES 200 diesel 1971
VAUXHALL VIVA 1975

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA -DEALER
Spalartraat 28-30, Hengelo, tel. 05768-1266
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

\ orden Telefoon (l.'.T.'i'.' l '> l l

De Muts
babysit - centrale

heeft weer plaats voor meisjes die als

BABYSIT
willen bijverdienen.

Aanmelding: mevr. J. Bosch, Christinalaan 7
telefoon 1299



GONDELVAART BREDEVOORT
1-2-3 september Aanvang 20.00 uur

Staat nw bate al me*
toto In het landeiyk
magazine van
ElMvtor
„WOONQAABD"?

Dat is mogeltjk vla
elk b*j het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wjj
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huls vla onze kolle-
ga's en vla ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", hulzenlfyst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
ttjd-artlkelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenaeweg 2, Hengelo Q.
telefoon 05753-1637

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, In alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlasten van schilde.
rflen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten In schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontsplegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderyen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wrj de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden

't Grindfhuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

STAAL8TRALEN
Wfl maken vao oud weer
ntouw, «ok hout en antiek.
A. M. H«uv«Mnk, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vonten, tel. 05752-1309.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Feestavond
voetbalver. Ratti
zaterdag 3 sept.
alleen voor leden, donateurs
en begunstigers in zaal
Schoenaker aanv. 19.30 uur

Te ruil: mooie huurwoning
te Laag Soeren, 4 sip.k., 2e
toilet, voor- en achtertuin en
schuur. Gevraagd: vrfl-
staande woning. Brieven on-
der nr. 25-2 touro Contact

Af te halen tegen kosten en
goed tehuis: 8 weken oud
hondje half cairu terriër,
Ingeënt en ontwormd.
Wildenborchseweg 13, Vor-
den, tel. 6855

Biedt zich aan: nette hulp
voor bejaarden of oude da-
me of heer. Brieven onder
nr. 25-2 buro Contact

vindt u:

Adverteren doet verkopen

engelo
tel.O6753-l

Dansen
Zondag 28 augustus

Musketiers

cWat iedereen moet weten over verlovingen,
huwelijken geboorte.

Doe vooral geen dingen waar u later spijt van zou kunnen
krijgen .. Kom tijdig bij ons aan de zaak en laat u
vrijblijvend voorlichten op het gebied van verlovings-.
huwelijks- en dankberuigingskaarten en
geboortekaarten. Kortom; laat ons u de even smaakvolle j

1. •> \ als uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie
voorleggen!

Als u daar uw persoonlijke keuze uit heeft gemaakt,
dan kan er werkelijk niets meer misgaan! Tot ziens bij:

Drukkerij Weevers b.v.

Pony - en
paarden-
markt

op woensdag 31 augustus a.s. te

HENGELO (Gld.)

Tevens stamboekkeuring van het Shetland Pony
Stamboek, afdeling Gelderland

Zomeraanbiedingen
ZITBAD groen of beige 176,—

WASBAK groen 88,—

DOUCHEBAK groen 99,—

WASTAFEL MET ZUIL
(kost normaal 350,—) 175,—

MENGKRANEN vanaf 35,—

GASBOILERS
115 liter met inlaatkomb. 450,—

Verder ruime sortering in loodgie-
ters-, sanitaire- en centrale verwar-
mingsartikelen voor de doe-het-zelver

Uw sanitalr-speclaalzaak - Loodgietersbedrijf
Huishoudelijke artikelen

Wiltink
Het Hoge 20 - Te^km

Landelijk erkend gasfitter

1656

Wiesing - Tirol
aan de voet van het Rofangebergte
op 35 km van Innsbruck voor ideale
wintersportvakantie met eigen ski-
school, hebben wfl

kamers voor u gereserveerd

voor informatie:

Mevr. Berendsen
Christinalaan 6 - Vorden - Telefoon 05752-1844

WEEKEND-
AANBIEDING

BEDRUKTE LAKENSETS

1-persoons 29,95

2-persoons 37,50
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Vrijdag 26 augustus
is onze zaak na 18.00 uur

gesloten
Verfhandel

Fa J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 — Vorden

ELEKTRICIEN
en

LOODGIETERS
gevraagd

Fa. v.d. KUIP
Weg naar Laren 33 - Zutphen - Tel. 12379

DANSLESSEN

BIJ

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
kleinere klubs, betere
lessen, nu besluiten

Aanvang en indeling lessen:

JEUGDCENTRUM VORDEN
a.s. zaterdag 27 aug. Ie les om 18.30
uur. Inschrijving nog mogelijk.
Op zaterdag 2e les om 20.30 uur.
Speciaal voor verloofden en gehuw-
den aanvang 10 september aldaar.

LUDGERUSGEBOUW VIERAKKER
a.s. zondag 28 augustus aamenkomst
om 11 uur jongeren en verloofden en
gehuwden.

ZAAL SCHOENAKER
(verloofden en gehuwden) aanvang
op 15 september om 20.00 uur.

Rock is modern, plm. 5 lessen voor zelfgevormde
klubjes. Kom eens praten.

Balroom en Latin dansen verleerd? Neem een
herscholing (enkele weken) bv. 10 lessen of meer
dat kan ook (bij 'n NBD-leraar is alles mogelQk)
en afdansen voor de test, inschrijfgeld ƒ 5,—.

Alg. Ziekenfonds
O.G.Z.O. Goor

AAN DE VERZEKERDEN
TE VORDEN

met ingang van l oktober a.s. houdt
onze inspekteur de heer Grootbod
elke donderdag van 17.00 tot 18.00
uur zitting in het Groene Kruisge-
bouw.

Vanaf 5 september begin ik weer met mfln

MUZIEKLESSEN
(piano, blokfluit, spinet, ensemble)

Mevr. W. A. A. BAYER-KREULEN
muziekpedagoge, dipl. Amsterd. conservatorium
(Cl voor piano) Christinalaan 12, Vorden
telefoon 05752-2326

Tentzending
in Vorden

op het terrein aan de Burg. Gallée-
straat naast nr. 54.

Voorlopig D.V. zondags, dinsdags en
vrijdagavonds om half acht.

Sprekers B .de Bie en P. Dauma.

TOEGANG VRIJ
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Sportvereniging Ratti:
Kostbare investeringen

Br. Canutus Schilder erelid
De sportvereniging Ratti op de Kranenburg begint vol frisse moed aan
het nieuwe voetbalselzoen, dat voor de zaterdagafdeling op 3 september
en voor de zondagelftallen op 4 september begint De akkomodatle aan
de Ei ken laan Is aanmerkelijk verbeterd; de nieuwe afrastering om het
hoofdveld en de centrale verwarming In kantine en kleedlokalen - door
eigen leden gerealiseerd - betekenden een kostbare investering maar
zullen zeker hun vruchten afwerpen.

Op de in zaal Schoenaker gehouden
jaarvergadering kon Ratti-voorzitter
A. Heuvelink een groot aantal leden
verwelkomen. Dit toonde de goede
sfeer in de vereniging volgens hem.
Aangaande het afgelopen seizoen be-
treurde hfl de degradatie van het Ie
elftal afdeling zondag naar de 3e klas
GVB. Er zal hard gewerkt moeten
worden om het verloren terrein terug
te winnen. Vreugde was er om de
promotie van Ratti 2 afdeling zater-
dag- naar de 2e klas GVB.

TWAALF F,LFTAJLLJEN

In het nieuwe seizoen zal Ratti met
twaalf elftallen uitkomen, waarvan
vier zaterdagteams, drie zondagteams
een damesteam, drie juniorenteams
en een pupillenteam.
De trainingen worden weer verzorgd
4oor de beide trainers voor de zondag
en de zaterdagelftallen, de damestrai.
ning wordt verzorgd door H. Dostal
terwQl T. Geurts de junioren voor zijn.
rekening neemt samen met de leiders
van de jeugd. Men heeft nu weer de
beschikking over het nieuw ingezaai-
de' trainings veld, dat er prachtig bfl-
ligt. De mogelijkheid om in de winter
«an de sportzaal gebruik te maken
zal worden benut voor de dames en
jeugdtraining.

NIEUW KIAJBBLAD

Het eerste nummer van het nieuwe
klubblad is inmiddels verschenen. Dit
zal maandelijks in elkaar worden ge-
zet door een redaktie. De leden werd
gevraagd veel kopfl in te sturen.
De statutenwijziging zal in 1978 aan
de orde komen; de KNVB gaf advies
hiermee nog te wachten in verband
met de nieuwe bepalingen.
De opbrengst uit de toto liep het af-
gelopen jaar wat terug, doch dit is
een landelijke tendens. Administra-
teur Heuvelink deelde mee dat de
lotto goed draait. Men wil proberen
meer interesse te kweken om deel te
ttemen, daar dit een goede Inkomsten-
bron voor de vereniging is.

De heer Voskamp werd benoemd tot
nieuwe terreinverzorger. HQ zal de
zorg op zich nemen voor de ballen en
trainingsmateriaal, akkomodaties en
de verzorging velden.

PLANNEN

Getracht zal worden om reklamebor-
den langs het hoofdveld aan te bren-
gen. Hiervoor is een vergunning ver-
leend en een aantal aanmeldingen is
al binnen. Voorts komen er twee dug-
outs op het hoofdveld.
Ook bestaan er plannen om de kleed.
gelegenheid uit te breiden en op de
kleedkamers een nieuwe kantine te
bouwen. Met de bouw van de be-
staande kleedruimte is hier al reke-
ning mee gehouden. De tekening is
klaar maar door de reeds gedane in-
vesteringen zal dit eerst op langere
termijn kunnen worden verwezen-
lijkt. Eventueel wil men wel de be-
staande kantine uitbreiden met een
bestuurskamer.

JAARVERSLAG

Sekretaris A. Overbeek bracht een
keurig jaarverslag waaruit bleek dat
Ratti het afgelopen jaar op bestuur-
lijk en leidinggevend gebied veel werk
heeft verzet om elk lid de voetbal-
sport te kunnen laten beoefenen. Dit
weliswaar met wisselend sukses. De
afdeling zaterdag startte aanvanke-
lijk met vijf elftallen maar kon dit
niet handhaven en viel terug op vier.
Het eerste werd 4e, het tweede ein-
digde als 2e en promoveerde; Ratti 3
werd vierde en Ratti 4 eindigde als
laatste. Van de zondagafdeling de-
gradeerde het eerste naar de 3e klas
GVB en werden het 2e en 3e elftal
respektievelijk vierde en zesde in hun
klasse. De dames namen voor het
eerst aan de kompetitie deel en wer-
den achtste, de A-junioren werden
vierde, Ratti B bezette de op een na
onderste plaats en de C-jeugd werd
laatste. Tenslotte namen de pupillen
deel aan de onderlinge kompetitie
Lochem en omstreken.

Het beheer van de kantine was in
handen van N. Lichtenberg, B. Koers
en G. Lubbers. Niet alleen uit finan-
cieel oogpunt, ook voor de onderlinge
kontakten binnen de vereniging is de
kantine niet meer weg te denken. De
akkomodaties werden aanzienlijk ver-
beterd; de zaterdagafdeling en enkele
veteranen organiseerden een drie-
daags toernooi dat buitengewoon in
de smaak is gevallen. De jeugdkom-
missie organiseerde een schooltoer-
nooi.
Dank zij de medewerking van vele
leden is Ratti een vereniging waarbfl
velen hun plezier in de voetbalsport
kunnen beleven. Men wil dit graag zo
houden en hoopt op ieders persoon-
lijke inzet.

BESTUURSVERKIEZING

BQ de bestuursverkiezing waren de
heren J. Arendsen, A. Geurts, G. de
Greef, G. Ribbers en H. Rutgers niet
herkiesbaar. De door het bestuur ge-
stelde kandidaten H. Heuvelink (ter-
reinconsul/lotto/toto), J. Lukassen
(jeugdvoorzitter) en me j. G. Gosse-
link (damesafdeling) werden geko-
zen. Het bestuur is hiermee terug-
gebracht van elf naar negen leden en
wordt voorts gevormd door de heren
A. Heuvelink (voorzitter), A. Over-
beek (sekretaris), Th. Polman (pen-
ningmeester), J. Harmsen, W. Stok-
kink (beide afdeling zaterdag), en R.
Heuvelink (afdeling zondag).
De voorzitter dankte de scheidende
bestuursleden voor hun vele werk en
inzet en hoopte bij de nieuwgekoze-
nen op eenzelfde enthousiaste mede-
werking te mogen rekenen.

FINANCIEEL VERSLAG

Penningmeester Th. Polman bracht
een goedkeurend en uitgebreid finan-
cieel verslag en kreeg het fiat van
de vergadering. Door de kaskommis-
sie werd een goedkeurend verslag
uitgebracht. In de plaats van de heer
H. Hartman werd in deze kommissie
benoemd de heer H. Gosselink.
Besloten werd de kontributies te ver-

hogen behalve voor de jeugd, pupil-
len en donateurs.

BROEDER CANUTUS ERELID
Staande de vergadering werd met
algemene stemmen besloten om aan
broeder Canutus Schilder het erelid-
maatschap van de vereniging te ver-
lenen. Dit in verband met zjjn vele
werk als jeugdleider tijdens een meer
dan 20-jarige periode.
De voorzitter speldde broeder Canu-
tus, die uit Maastricht was overge-
komen, het erelidmaatschapsspeldje
op de revers onder luid applaus.
Broeder Canutus dankte bestuur en
leden voor de langdurige en sportieve
kameraadschap en wenste ieder veel
sukses.
De voorzitter bracht in zijn slotwoord
dank aan allen die op enigerlei wflze
hadden gewerkt in het welzijn van
Ratti en hoopte op dezelfde spontane
medewerking te mogen rekenen. Hij
wenste de vereniging een vruchtbaar
en sportief seizoen toe.

Je ka£en mag
er niet omheen!!
Dit is het motto waaronder dit jaar
de grote inzamellngsaktie voor de
kankerbestriMing wordt gehouden.
Is zo'n kc^Ate nog wel nodig? Ja.
Bitter nodif^zelfs, want buiten het
terrein dat wordt bestreken door re-
geringssubsidies en ziekenfondspak-
ket is er nog zoveel ander werk dat
moet worden gedaan.

Op basis van gelden die door het
KWF ter beschikking worden gesteld
worden onderzoekingen gedaan naar
het ontstaan van de tientallen ver-

schillende soorten van kanker en
naar verbetering van de behande-
lingsmethoden. Jl|

Toch blijft het verontrustend dat
jaarlijks van de vier landgenoten die
overlijden, er een het slachtoffer is
van kanker. De ernst van de zaak
wordt gelukkig volledig oj^rkend
door het Nederlandse volkj^ren wil
geven en in de meeste gevallen wil
men graag veel geven. Als men een
kollektant tegenkomt trekt men
graag de portemonnee en geeft. Maar
als dat niet het geval is dan wordt
het geven vaak op de lange baan ge-
schoven en van uitstel komt afstel.
Wfj bedoelen het vaak zo goed, maar
tja
Ongeveer 5000 plaatselijke bestuurs-

leden en kontaktpersonen in heel ons
land bereiden het kollektewerk voor,
dat straks zo'n 80.000 kollektanten
zullen uitvoeren. Er zijn dan dus
veel mensen op pad voor de kanker-
bestrijding, maar altijd nog te wei-
nig, veel te weinig.

Mocht u bereid zijn te helpen, byna
overal, in praktisch elke plaats of
stad is het KWF vertegenwoordigd.
Informeer maar even, in elk geval
geef en geef gul als de kollekte er is.
Het geld is hard nodig. De begroting

voor de kankerbestryding vertoont
in 1077 een tekort van meer dan 6
miljoen gulden.

En mocht u geen kollektant tegen-
komen, geen nood. Dan is er altfld
nog postgiro 26000 of de bankreke-
ning bij de ABN Amsterdam num-
mer 54.40.54.040. Beide rekeningen
ten name van het KWF.
Bedenk: Je kan en mag er niet om-
heen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zondagmiddag bu'w met un stuk of wat kammeraoje en eur vrouw-
luu nao 'n allegorischen optoch in Grolle ewes. ïlmdat Grolle 700 Jaor
besteet heb zee daor nogal wat op touw ecet en den optoch was een
van die dinge.
Now, en 't was vaste gin velor'n tled da'w d'r hen bunt ewes. Jonge,
Jonge, wat was dat mooi. Van allerhande olde dinge hadd'n zee uute-
haald, ok de straoten wazzen helemaol in olde stiel umebouwd en de
mensen zelf hadd'n heel volle olde klere uut die tied anetrokken.
Beslist de moeite weerd en al is den optoch dan veurbi'j, 't loont toch
de moeite wel urn d'r us hen te gaon en bekieken de gevels van de
winkels en de huuze In 't midden van 't stad jen us. Veural die luu,
die van doene heb met de veurbereidlng van de feestelukheden urn
't ni'je gemeentehuus zo'k beslist anraon urn hier hen te gaon. Ze
zölt t'r vaste nog wel dinge opdoen.

Zee kont ut dan ok nog in alle roste doen, en hoef dan neet zo as
zondagmiddag, d'n auto un heel ende buuton 't darp te laoton staori.
Van 't lange staon wazze wi'j muu ewodd'n en hadd'n dos ekregen.
Doarumme ginge wi'j to'w weerumme kwanim'n maor effen bl'J
Schoenaker an. Daor was ut net weer un betjen röstug ewodd'n. De
fietsers uut Wichem (meer as 800) hadd'n daor eur pauze ehad
onder de orienteringsrit.

Nao un paar pilsjes begon Tinus oaver de feestelukheden volgend
Jaor In Vorden. „Wanneer wilt zee een en ander eigeluk doen T "
begon e. Willem menen dat ut in mei of Juni zol wean.
„Dan kri'J vol te weinug volk, de vekansietied Is volle better", menen
Tinus. Daor was Willem 't niet met eens: „'t Is In de eerste plaatse
un fees veur de Vordense gemeenschap. Daor kunip nog bl'J dat in
de vekansietied un hoop luu die d'r bi'J betrokken bunt, zelf met
vekansie bunt, dan is 't dus ok niks weerd."
„Wat stoet t'r eigeluk allemaole op stapel?"

„Dat is nog un geheim", wis Willem te vetellen, „Zee wacht zo lange
meugeluk met ruchtbaarheid an een en ander te geven. Dan köw'ons
allemaole op 't leste ogenblik 't vuur uut de schennen lopen om 't
veur mekare te kriegen."
„At zee anders wat beheurluks wilt, la'w zeggen un groten optoch,
un braderie of wet ik wat al neet meer, dan wod ut now toch al wel
haos tied um de mensen d'r warm veur te maken. I'J kont wel be-
paolde ideeën hemmen, maor veur die goed uutewarkt bunt, kan
soms un helen tied oaver hen gaon."
„La'w maor röstug afwachten, eendaags zö'w wel 't een of ander
heurn."
„Dat hop ik, anders blieve wi'j altled zo'n betjen onderan bengelen
wat de gemeenschapsaktivlteiten betreft bi'J ons in d'n Achterhook."

H. Leestman

thoff

AUTOMATENSERVICE

KANTINEDIENST
Verkoop Operating
(totale verzorging)
Verhuur

DEALER

IMPORT

Bar-Matic
Versfilter-zetauto maten
Filtermatic Maxi 5-6
„Filtermatic" Mini I (ook theewaterknop)

Gizeh bekers
Cup», roerstaafjes
Soepkoppen enz.

D.E. koffie
K.G. en Niemeyer
Nestlé produkten
Droste produkten
Limonadesiropen

Kon. Wilhelminafonds
voor de

kankerbestrijding
Steunt de kollekte In Vorden die gehou-
den wordt van 29 augustus tot 9 sept.

Zie voor bijzonderheden het persbericht
elders in dit blad

Binnenkort leverbaar!
LANGSPEELPLAAT

„Musiktreffen Vorden"
met daarop een „live" opname van de

MUSIKKAPELLE „ST. MARGARETHEN"

BOERENKAPEL
„DE ACHTKASTELENDARPERS"
VORDEN

FOLKLORISTISCHE DANSGROEP
„ST. MARGARETHEN"

FOLKLORISTISCHE DANSGROEP
„DE KNUPDUUKSKES"

prijs: f 18,90

bestel tijdig!
Radio - TV-speciaalzaak

„Oldenkamp"
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 2577

Voetbal
VORDEN WINT VAN ELSPEET

In een door beide teams slecht ge-
speelde wedstrijd heeft Vorden een
2—l overwinning behaald op Elspeet
dat uitkomt in de 4e klas KNVB.

VORDEN TEGEN PAX

Toen de voetbalvereniging Vorden ter
gelegenheid van de promotie naar de
4e klas KNVB enkele maanden ge-
leden een receptie gaf, bood de voor.
zitter van de Hengelose voetbalklub
Pax als geschenk „een wedstrijd" aan.
Wel, deze ontmoeting tussen de bei-
de aloude rivalen uit het verre ver-
leden zal zaterdagavond op het ge-,
meentelijk sportpark te Vorden wor-
den gespeeld. Tevens zullen de reser-
veteams elkaar ontmoeten.

Voor de kompetitie zal deze avond
gespeeld worden Vorden 6—Vios Bel-
trum 4.

RATTI 2 AFD. ZATERDAG
WINT NEDEBLAGTOERNOOI

Ratti 2 heeft zaterdag het nederlaag,
toernooi, georganiseerd door de v.v.
Wilp, gewonnen. Dit elftal onder lei-
ding van H. Gosselink, slaafde er in
het elftal van WUp 2 de grootste ne-
derlaag toe te brengen. De eindstand
werd l—8 in het voordeel van Ratti.
Bij de rust was het O—4. Doelpunten
werden gescoord door Wiegerink 4x,
Stoltenborg lx en Arendsen lx.
Een goede start voor Ratti 2 dat dit
seizoen voor het eerst in de 2e klasse
uitkomt.



Ideale pannenreiniger

SCHUUR-
LAPJES

3 schuurlapjes, extra

kwaliteit voor

Te koop: % ha evt. hele ha
mais, gelegen tussen Rond-
weg/Kervelseweg/Bruinde-
rinkweg te Hengelo (Gld.).
H. J. Kelderman, Stuur-
manstraat 24, Zutphen
Tel. na 5 uur 's middags
05750-14948

Te koop: Ford Cortina in
prima staat en gasfornuis
met thermostaat.
Ruurloseweg 16, Vorden,
telefoon 2083

ROOMBOTERCAKE

t WINKELT JE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

Te koop: slachthanen.
H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden, tel. 05752-6659

Te koop gevraagd: een
warm waterboiler (elektr.)
gruproosters (l meter) en
hmngkettingen door
H. Pelgrum, Lindese Enk.
weg l, Vorden, tel. 05752-
6686

Wapen- en Sporthandcl

Martens
Ji dnrttrrtt""*1

Zutphenseweg - Vorden

DE WITTE SMID

Spuiten van bronnei
voor:
hulawatervoorzlening
vt«ldepompen
tulnpompen en bere-

fuM«n Lochem en Zutpher
Tel. 05751-204

DROGISTERIJ

<(• Olde
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Natriumarme
dieetprodukten

Feestavond

voetbalver. Ratti
zaterdag 3 sept.
alleen voor leden, donateurs
en begunstigers in zaal
Schoenaker aanv. 19.30 uur

Te koop of te huur ge-
vraagd: één slager^ in de
Gelderse Achterhoek.

Brieven onder nr. 28-1 buro
kontact

KWARKPTJNTEN

t WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleeatr 22. Tel. 1877

Goed nieuws van

uw ITT
SCHAUB-LÜRENZ

dealer

Stereo 5501 hifi
stereo tuner versterker cassetterecorder
2 x 30 watt continuevermogen, 2 x 45 watt muziek-
vermogen, aansluitingen voor pickup, kristal en MD-
element, band- of cassetterecorder, 4 luidspreker-
aansluitingen

. . . en 2 hoogwaardige luidsprekers, 30 watt con-
tinue, 50 watt muzlekvermogen, notenhouten uitvoe-
ring.

Kosten normaal samen / 2198,—
zolang de voorraad strekt voor slechts

f 1698.=
en ... 3 jaar volledige garantie

Radio - TV-speciaalzaak

„Oldenkamp"
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 2577

Ook voor grammofoonplaten en muziekcassettes

Droom van de natuur in deze gezellige, eiken slaapkamer; simpel van lijn, maar erg
sfeervol. Bestaat uit: een 2-persoons ledikant (150 x 200 cm), 2 nachtkastjes,
toilettafel met spiegel en een 2-deurs linnenkast.

Uw zaak:

DASH Volleybalver.
Met Ingang van 30 augustus a.s. zijn de
trainingstijden voor enkele groepen ge-
wijzigd.

De trainingstijden zQn nu:

DINSDAG LINKERGEDEELTE VAN DE ZAAL,

16.30—17.30 uur
17.30—18.30 uur
18.30—19.30 uur
19.30—20.30 uur
20.30—21.30 uur
21.30—22.30 uur

jongenspupillen
jongensaspiranten
meisjesaspiranten A2 en A3
dames 3 en 4
heren 3 en 4
dames 5 en 6

DINSDAG RECHTERGEDEELTE VAN DE ZAAL

16.30—17.30 uur
17.30—18.30 uur
19.00—20.00 uur
20.00—21.30 uur
21.30—23.00 uur

WOENSDAG

meisjespupillen
meisjespupillen en aspiranten B
meisjesjunioren en aspiranten Al
dames l en 2
heren l en 2

Trainer/ster:

Henk Peters
Henk Peters

Tineke Janssen
Ab Hartelman
Ab Hartelman

Tineke Janssen

Trainer/ster

Ciska van Houten
Tineke Janssen

Hans v. d. Waals
Hans v. d. Waals
Hans v. d. Waals

Trainer/ster

Gerda Schoo
19.00 — 20.00 uur voorlopig voor interne wedstrijden
20.00 — 21.00 uur dames/meisjes rekreatie

KOMPETITD2 WEDSTRIJDEN :

uls regel: maandagavonden in Vorden; voor sommigen donderdagavonden
of zaterdagmiddagen onregelmatig (plm. lx per maand).

aanmelding nieuwe leden bQ Ria Aartsen, Stations-
1427 of op de training

Paardesport
PONYKLUB
De ponyklub „de Barchruiters" uit
Barchem organiseerde zondag 14 aug.
een concours. Het viertal van de Vor-
dense ponyklub behaalde hier de 5e
prijs
Ook in de individuele klassen waren
de ruitertjes suksesvol nl. individuele
•dressuur: Janet Klein Haneveld met
Polaris 2e prijs, in klasse L 2; Rob
Havenaar met Bruno 4e prfls in klas-
se LI. In het L springen kategorie B
werd Janet Klein Haneveld winaar
evenals bfl de keuring voor de best-
gaande rijpony kleine maat. Bij de
keuring van de bestgaande rijpony
grote maat werd Alfred Schepers met
Carolien 8e. Wim Lenselink werd met
Sulvius 4e in het L springen katego-
rie C.

Vissen
DE SNOEKBAARS
VING 27 VISSEN
Aan de vierde onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging namen
40 personen deel. De totale vangst
bedroeg 27 stuks met een totale leng-
te van 466 cm.
Winnaar werd W. van Velthuyzen
met 4 stuks (72 cm); 2. E. Wentink
4 stuks (6 Icm); 3. G. Eggink 3
stuks (57 cm); 4. V. Eykelkamp 3
stuks (55 cm); 5. A. Wentink 2 stuks
(41 cm); 6. H. Huetink sr 2 stuks
(34 cm).
De volgende en laatste onderlinge
wedstrijd is op 8 oktober.

Volleybal
VOLLEYBALTVERENIGING DASH
De trainingen hebben weer een aan-
vang genomen. De oefenwedstrijden
tegen de dames van Avanti (Lochem)
uit de landeiyke derde divisie, van
onze dames l en 2 gisterenavond,
was zo'n gelegenheid om de krachten
eens te beproeven en de selektie wat
te perfektioneren. De uitslag van de
dames l (voorlopige opstelling) t.w.
2—l viel niet tegen maar er moet
no gveel gebeuren. Nieuwe taktische
regels moeten nog goed worden aan-
geleerd.
Aan de distriktskompetitie van de
Nevobo zullen deelnemen: 5 heren-
teams, 6 damesteams, l meisjes ju-
niorenteam, 4 meisjes aspiranten-
teams, l jongens aspirantenteam, in
totaal 17 teams.
Het mini- volleybal, ̂ tegenwoordig
meer als pupillenvollejBu aangeduid
loopt hiernaast. Voor deze teams zul-

len toernooien worden georganiseerd.
Verder zijn er nog groepen dames en
meisjes voor het rekreatievolleybal.
Het is de bedoeling dat de kompetitie
over enkele weken zal aanvangen. De
thuiswedstrijden zullen in de gezellige
sportzaal aan Het Jebbink worden
gespeeld. Publiek is uiteraard van
harte welkom en de toegang is gra-
tis.
Voor belangstellenden verwezen wfl
naar de inmiddels enigszins gewjjzig-
de trainingsttfden, vermeld op het
publikatiebord in de sportzaal en de
advertentie elders in dit blad.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—ïfl uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Openningstyden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Augustus:
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus

Feestavond voetbalvereniging
Ratti in zaal Schoenaker

5 Agrarische gespreksgroep Jong
Gelre

7 Nutsfloralia bloemschikkursus
8 Reisje bejaardenkring 1.15 uur

vanaf de markt
10 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
11 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
11 Kerkedag Herv. gemeente
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
17 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
18 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
22 Bejaardenkring in het Jeugd-

centrum, 1.45 uur
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde

Oktober:

2 Viswedstrljd Alm-Lar-Loch-
Vorden

5 Ring-najaarsvergadering Jong
Gelre

6 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

7 Dropping Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

25 Provinciale najaarsvergadering
Jong Gelre

November:

3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre

17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

25 Ledenvergadering en film
Jong Gelre

December:

l St. Nicolaasmiddag bejaarden-
kring in het Jeugdcentrum
1.45 uur

15 Kerstmiddag bejaardenkring in
het Jeugdcentrum, 1.45 uur

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktlvlteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
in deze rubriek worden opgenomen.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL OB752-1514

ZONDAG 28 AUGUSTUS

Autocross
TE HENGELO (Gld.)
Terrein: Aaltenseweg (Bruil)

Aanvang: 13.00 uur.

160 deelnemers in verschillende klassen.
Organisatie: TTV Bekveld

weweg

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-
KISTEN

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

* Binnenverlichting

•k Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

* Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,-
inhoud 260 liter 520,—
inhoud 320 liter 595,—
inhoud 400 liter 698,-

deze prijzen zjjn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.

Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen f 2,- p. p., beneden
16 jaar f 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kanteel
Den Bramel, kosten f 2,- p. p.
Laatste wandeling 18 augustus.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VW-kan-
toor. Kosten f 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

Adverteren

doet

verkopen


