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Burgemeester M. Vunderink:

"Tijd nog niet rijp om glas in
gewestelijk verband op te halen'
"De tijd is nog niet rijp om glas in gewestelijk verband op te halen. Voor-
bereidingen zijn nog niet getroffen. Wel ben ik van mening dat wanneer
het gewest de milieuambtenaar heeft aangetrokken ook dit probleem aan-
gepakt zal worden." Dit deelde burgemeester Vunderink dinsdagavond in
de raad van Vorden mee, naar aanleiding van vragen van de heer J.F.
Geerken (CDA).

De heer Geerken die ook om een kosten-
opgaaf vroeg wat betreft het ophalen
van glas in Vorden (op een viertal plaat-
sen zijn hier glascontainers geplaatst)
kreeg van wethouder H.A. Bogchelman
(VVD) te horen dat gerekend over de
laatste drie maanden de kosten voor de
gemeente ƒ 350,- per maand zijn. "Op
de begroting hebben wij ƒ 6000,- uitge-
trokken, dus wat de financiële kant be-
treft zitten wij goed", aldus Bogchel-
man. Ook was hij van mening dat er ge-
wacht dient te worden op hetgeen het
gewest ter zijner tijd voorstaat.
De heer Geerken zei op deze materie
nog nader in de kommissie algemeen be-
stuur te willen terug komen.

ZOMERHUISJES
Eveneens op vragen van de heer Geer-
ken (CDA) deelde burgemeester Vunde-
rink mede dat de legale zomerhuisjes in
Vorden zijn geïnventariseerd. "Het zijn
er maar weinig", aldus de heer Vunde-
rink. De heer Geerken merkte op dat
men niet te hooi en te gras te werk moet
gaan, maar op een rechtvaardige wijze.
"Dat streven hebben wij ook, soms lijkt
het wel te hooi en te gras, omdat wij
geen grootscheepse akties houden om de
gehele gemeente uit te kammen. Wan-
neer wij konstateren dat het illegaal is,
dan krijgt de eigenaar van een dergelijk
zomerhuisje een brief van ons", aldus
de heer Vunderink. De heer Vunderink

merkte nog op dat deze materie wel
meer aandacht krijgt dan voorheen. Via
Bouw- en woningtoezicht wordt er on-
der andere op toegezien. Op verzoek
kan de plaatselijke VVV de lijst krijgen
waarop de zomerhuisjes staan die be-
woond mogen worden. Dit op voorstel
van de heer Geerken.

De raad van Vorden was dinsdagavond
overigens snel door de agenda heen.
Onder andere werd een voorbereidings-
besluit genomen om het bestemmings-
plan buitengebied te herzien.

Burgemeester Vunderink sprak de hoop
uit dat het definitieve bestemmingsplan
volgend jaar ter inzage komt te liggen.

Verder stelde de raad ƒ 158.001,40 be-
schikbaar voor het isoleren van 110 wo-
ningen hier ter plaatse.

VOORZITTER RIJVERENIGING TOT KOMMISSIE
ALGEMEEN BESTUUR:

"Laat verleden tot het verleden
behoren''
De kommissie algemeen bestuur te Vorden, die woensdagavond in een
openbare vergadering bijeen kwam, hield o.a. een hoorzitting naar aanlei-
ding van een beroepschrift van de heer B.H.A. Mullink, Ganzesteeg te
Vorden. Deze is bij de raad in beroep gegaan omdat hem een herplant-
plicht is opgelegd. (In januari heeft de rijvereniging "De Graafschap" na-
melijk 0,125 ha. grove den en loofhoutopslag gekapt, zonder dat daar-
voor een kapvergunning was verleend. Deze grond was door de heer Mul-
link aan de rijvereniging verpacht.)

niet gegeven worden, omdat geen der
aanwezigen het pachtkontrakt bij zich
had!

pen; vroeger werden ze in de sloot ge-
gooid en nu kosten ze 200 gulden per
stuk", zo merkte Tjoonk verbitterd op.

Omdat inmiddels de kapvergunning aan
de rijvereniging is geweigerd, waardoor
deze vereniging in beroep is gegaan, was
dit voor de heer Mullink tevens een re-
den om ook tegen de hem opgelegde
herplantplicht beroep aan te tekenen.
Volgens B&W staan deze twee dingen
los van elkaar.
De voorzitter van de rijvereniging, de
heer J.A. Norde, kreeg gelegenheid zijn
zegje over deze affaire te doen. Hij stel-
de dat wanneer de herplantplicht wordt
opgelegd, de rijvereniging geen oefen-
terrein meer ter beschikking zal hebben.
"Wij zijn in een situatie geraakt, die
hoogst onaangenaam is en wij zouden
het bijzonder op prijs stellen uit de im-
passe te geraken. Graag zouden wij zien
dat het verleden ook echt tot het verle-
den behoort en dat wij allemaal aan de
nabije toekomst denken", aldus de heer
Norde.
De heer Mullink deelde nog mede, dat
het hem van te voren niet bekend was,
dat de rijvereniging ging kappen, zonder
dat er een vergunning was verleend. De
kommissie algemeen bestuur was zeer
benieuwd hoe het pachtkontrakt er uit
ziet. Met andere woorden: blijkt hier
wel of niet uit, of de heer Mullink het
kappen heeft overgedragen aan de rij ve-
reniging! Antwoord op deze vraag kon

H. TJOONK (VVD):
Ontruiming grafmonumenten
van oud-burgemeesters
is een schande
Toen woensdagavond in de raadskom-
missie voor algemeen bestuur te Vorden
o.a. gesproken werd over monumenten
die op de monumentenlijst gezet kunnen
worden, maakte het VVD-fraktielid H.
Tjoonk zich plotseling zeer kwaad.
"We hebben in Vorden drie generaties
burgemeester Gallee gehad. Een monu-
ment dat ter ere van hen jarenlang op de
Burg. Galleestraat heeft gestaan moest
naar een ander plekje weggewerkt wor-
den. En nu was ik onlangs op de be-
graafplaats en zag ik dat de grafmonu-
menten van deze burgemeesters zijn
ontruimd. Ik vind dit een grote schande
te meer daar deze burgemeesters veel
voor Vorden hebben betekend", aldus
de heer Tjoonk. Burgemeester Vunde-
rink deelde mede dat tot deze ontrui-
ming is besloten omdat de familie van
de overledenen jarenlang niets meer aan
het onderhoud hebben gedaan.
"Het gaat net als bij de petroleumlam-

Unicef-Nederland start
oktober aktie voor struk-
turele £lp aan kinderen in
het zuiden van Egypte
Unicef gaat volgend jaar een nieuw pro-
jekt beginnen voor een strukturele ver-
betering van het leefklimaat voor kinde-
ren in 10 distrikten van Boven-Egypte.
Unicef hoopt vooral de kindersterfte in
de leeftijd tot vier jaar terug te brengen
van 15 naar 12%.
De spaarbanken, aangesloten bij de Ne-
derlandse Spaarbankbond, gaan de
nieuwe aktie van Unicef-Nederland on-
dersteunen door het vragen van aan-
dacht aan hun kliënten en het uitschrij-
ven van een prijsvraag. De spaarbanken
hopen de Unicef-hulp aan één distrikt,
dat rond El Nasr, met hun aktie te kun-
nen meefinancieren.
De aktiviteiten van de spaarbanken ten
bate van Unicef zullen rond de Wereld-
spaardag, 21 oktober a.s., zijn gekon-
sentreerd.

Geslaagd
Voor de kursus Engels, die door Insti-
tuut Gulden Loon in Hotel Leemreis
werd gegeven, slaagden uit Hengelo en
omgeving: mej. H. Lenselink, mevr.
Harmsen-Bijenhof, mevr. Harmsen-
Nieuwenhuis, mevr. Bruggink-Tiemesen
(allen in Hengelo woonachtig), Anja
Bargeman (Warnsveld), mevr. Jansen-
Hobelman (Keyenborg), de heer en
mevr. Heuveling uit Lochem, mevr.
Wiskamp uit Baak, en uit Vorden:
mevr. Zents-Berendsen en mevr.
Tolkamp-Siemens.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/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.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en Wethouders hebben de
navolgende vergunning verleend:
25 augustus tot en met 7 september
t.b.v. het Koningin Wilhelmina Fonds.

ad 3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden 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 nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

— Aan de heer H. Mombarg, Maalde-
rinkweg 4, Vorden, voor het bouwen
van een werktuigenloods op het per-
ceel Maalderinkweg 4, Vorden.

— Aan de heer G. J. Hendriksen,

Wiersserbroekweg 3, Vorden, voor
het vergroten en veranderen van een
veestalling op het perceel Wiersser-
broekweg 3, Vorden.

— Aan Jawi Versmarkten B.V., Broe-
derenkerkplein 9, Zutphen, voor het
bouwen van een groente- en fruithal
op het perceel Dorpsstraat 17, Vor-
den.

— Aan het R.K. Kerkbestuur, p/a On-
steinseweg 19, Vorden, voor het bou-
wen van een woning op het perceel
Het Jebbink 6, Vorden.

Nieuw raadslid
E. Brandenbarg beëdigd
Burgemeester Vunderink stond dinsdag-
avond nogal uitvoerig stil bij de beëdi-
ging van het nieuw toegelaten raadslid
E. Brandenbarg.
"Ik wens u sterkte en wijsheid toe, want
uit ervaring weet ik dat wanneer je een-
maal op een dergelijke zetel bent terecht
gekomen, de materie dikwijls ingewik-
kelder is dan u denkt. Het is lastig een
konsekwent beleid te voeren. Burgers
zullen ook u wel eens dingen gaan vra-
gen, die niet haalbaar zijn. We willen el-
ke individuele burger zoveel mogelijk te-
gemoet komen, maar dat is niet altijd
haalbaar.
Ook zult u te maken krijgen met de
voortdurende strijd tussen de gemeente
en de hogere overheden. Een strijd om
zelfstandig te blijven. Omdat u deel uit-
maakt van een kleine fraktie zult u op
alle markten wat thuis moeten gera-
ken", aldus burgemeester Vunderink
bij de installatie van de heer Branden-
burg.
De heer Brandenburg, die mevrouw Bo-
gaards opvolgt (mevr. Bogaards zat op
de publieke tribune om de beëdiging van
de heer Brandenburg gade te slaan), zal
in de volgende kommissies en instellin-
gen zitting nemen: raadskommissies
voor sport en kuituur; sportraad;
rekreatieschap "De Graafschap";
Stichting openbare bibliotheek en lees-
zaal en plaatsvervangend lid van de
kommissie georganiseerd overleg.

Ondanks regen Kerkedag
toch geslaagd
Het was voor de "weer-kommissie" van
de Kerkedagkommissie (Gereformeerd
en Hervormd) zondag j.l. erg moeilijk:
de weersverwachting was vrij gunstig en
het weer zelf rond 8 uur/9 uur óók.
Toen werd dan ook besloten met de ge-
zamenlijk Kerkedag te starten op het
fraaie terrein bij kasteel Vorden aan de
Schuttestraat.
Dat weide-terrein was door de "terrein-
kommissie" uitstekend ingericht en toe-
gerust om de kerkedag-gangers te ont-
vangen. Aan allerlei voorzieningen was
gedacht. Ook enige stands hadden daar
een goede plaats gekregen. En de koffie
bij de ontvangst smaakte voortreffelijk.
Maar helaas, het weer werd steeds min-
der gunstig om buiten te zitten: nat en
fris.
Daarom werd rond tien uur besloten de
gezamenlijke kerkdienst toch binnen te
houden, in de Hervormde dorpskerk te
Vorden. Tegen half elf was deze kerk
vrijwel geheel gevuld. De samenzang
werd begeleid door leden van de Chr.
Muziekver. "Sursum Corda" en door
een combo.
Het jeugdkoor "Interchrist" zong tij-
dens de dienst enkele liederen. Ds. Zijl-
stra verzorgde de vertelling voor jong en
oud en later, nadat de jeugd naar "De
Voorde" was gegaan, ook de meditatie.
Het thema van de Kerkedag was: "Kijk
es om je heen...!". Het was een feeste-
lijke spontane dienst.
Ds. Kraajenbrink zorgde voor het litur-
gisch gedeelte en wist de kerkegangers
op een leuke wijze te vertellen, dat de
onkosten voor deze dag hoog waren en
dat de kollekte het goed kon maken.
In het begin van de middag (het weer
leek duidelijk vriendelijker en droger!)
gingen velen terug naar het weideterrein
aan de Schuttestraat om daar samen de
broodmaaltij te gebruiken.
Helaas werd het weer opnieuw spelbre-

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ker en moest door de regen deze ge-
zamenlijke Kerkedag voortijdig beëin-
digd worden. Terugkijkend mogen we
zeggen: de voorbereidingen in de ver-
schillende kommissies zijn uitstekend
verricht en hebben goede kontakten ge-
maakt en de stemming op de dag zelf
bleef prima.
Dat geeft, vooruitkijkend, hoop voor de
toekomst. Deze week donderdagavond
vergadert de rompkommissie in een zaal
achter de Gereformeerde kerk (Het
Achterhuis) om de ingeleverde strookjes
met gedachten, wensen en opmerkingen
te bekijken.

Dienst van Schrift en Tafel
Aanstaande zondagmorgen 31 augustus
zal D.V. een Dienst van Schrift en Ta-
fel, van Woordverkondiging en Viering
van het Heilig Avondmaal gehouden
worden in de Hervormde dorpskerk.
Zaterdagavond 30 augustus wordt om
half acht het Heilig Avondmaal bediend
en gevierd in De Wheme.

GEBOREN: geen;
ONDERTROUWD: A.Th.J. Wiege-
rinck, en: A.Th.M. Heuvelink; N.K.
Sewmangal, en: S. Lachman;
GEHUWD: J.W. Golstein, en: M. Rad-
stake; J.B. Boersbroek, en: J.M.
Smans;
OVERLEDEN: geen.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 31 september, 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, dienst van Schrift en Tafel.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 31 augustus, 10.00 en 19.00
uur: ds. J.R. Zijlstra, bediening Heilig
Avondmaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 30 en zondag 31 augustus:
dokter Sterringa. 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 30 en zondag 31 augustus: W.
Rossel, Doetinchem, tel. 08340-23120;
W. Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur spoedgevallen za/zo van
11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 30 augustus 12.00 uur tot
maandag l september 07.00 uur, dokter
Wechgelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Wechgelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

BEJAARDENSOOS KRANENBURG
Op de volgende data wordt in café-rest.
Schoenaker een bejaardensoos gehou-
den:
2, 16 en 30 september;
14 en 28 oktober;
11 en 25 november;
9 en 23 december.
Aanvangstijd soos: 14.00 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

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

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVERENIGING
DE SNOEKBAARS

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



slagerij
BIEFLAPPEN OF
SUCADELAPPEN
500 gram

RIBKARBONADE
heel kilo

HAASKARBONADE
heel kilo

KATENSPECK 100 gram
De echte

SLAGERSLEVERWORST
ZURE ZULT 100 gram

98

500 gram

Maandag 1-9:

Gekruide rolladeschijven P. st. 98
Dinsdag 2-9:

SCHOUDERKARBONADE KHO 695
Woensdag 3-9:

GEHAKT (H.O.H.) MI» 648

groenteman

4 x % kilo

CLAPS FAVORITE
heerlijke handpeer 350
4 x y, kilo

JAMES GRIEVES
van die sappige handappels 350
5 kilo puike

KLEI AARDAPPELEN 195
zware bos

TROSANJERS
10 takken, diverse tinten 350
pracht

DIEFFENBACHIA OF CROTQN per stuk

samen

550
1000

slijterij

COPPELSTOCK
JONGE JENEVER 1 OOR
fles 1 liter van 1425 voor l W d W

MISPELBLOM
BRANDEWIJN
fles 1 liter, van 1765 voor 1595

VFFNFNDAAI ÎIPFRMARITTEM RU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO.)VCXNtNUHML OUrtnlVIMnlM :N DV RUSSEN - GROENLO - GOOR - UURRFN

f HERSCÏÏÏ

PUB-
DRINK

«M»
fles 1 liter
geen 89
of 79

MAAR
drink

'ÖSg*

ROBIJN
WAS
VERZACHTER

fles 11/2 liter
geen 219
of 209

MAAR
NU

s»s

W.K. SUPERIOR

FRIESE KRUIDKOEK
van 249 voor

HOPPE

Abrikozenflappen
pak 4 stuks

BRINTA
Pak « AA
geen 149 VU
of 139, maar l £n W

van 198 voor

DROGISTENDROP
20 soorten,
250 gram,
van 189 voor

NOLEN

COCAGNEKOEKEN
pak van 1 25 voor

VAN NELLE

GOOD MORNING
THEEZAKJES Pak

VEREDELD
WITBROOD
800 gram
Gratis gesneden

BOLS
ADVOCAAT
fles
0,6 liter,
geen 695 maar

Set a 3 stuks

OPBERGBUSSEN
bloemdecor,
van 1895 nu voor

Spaanse

Boodschappentas l RQ
van 275 voor l V V

BADSET
WC- + BADMAT

UNOX SMAC
blik 340 gram,
van 329 voor

PANEERBOLLEN
zak 10 stuks

PATURAIN
80 gram, van 209 voor

HONIG

GROENTESOEP
2pak van 210 voor

VIN DE TABLE
LE POT PELLERIN
per fles 375, m f*

l U.'

van 3450

voor 2395
T. V.-KAN
inhoud 1 liter,
van 1495 voor 1095
VERO STRAATBEZEM
Colombo + m ** ••
parane steel, /j 11 î
van 604 voor v W W

nu
3 flessen

COBERCO
HALFVOLLE
DAGMELK
pak 1 liter
van 85 voor

CONIMEX

KETJAP MAN IS
grote fles 500 ml,
van 430 voor

PRODENT
_ ttïitfï

IPRODENT

PRODENT FLUOR
TANDPASTJÜ i
set 3 tubes
van 349 voor

NESCAFÉ EXTRA
grote pot 200 gram,
van 949 voor

BIC

WEGWERP-
SCHEERAPPARAAT
pak 5 stuks,
van 200 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 28/8 TOT 3/9 1980



Gaarne willen wij allen, die
ons na het verlies van mijn lie-
ve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Hendriks Everdina
Maandag

hun medeleven hebben be-
toond, daarvoor dank zeg-
gen.

Uit aller naam:
B. Bargeman

Vorden, augustus 1980
Wilmerinkweg 1

Te koop: aardappelen, parel
en een merrie veulen, gebo-
ren in mei 1979; en hengst
veulen geboren in mei 1980,
vader plesman.
H.J. Rietman, Geesinkweg 11
Warnsveld

Te koop: jongensfiets, in pri-
ma staat.
J.M. van Til, Koekoekstr. 8,
Vierakker, tel. 05754-712

Te koop: ca. 1 jaar oude radio
+ boxen.
Zutphenseweg 58

Te koop: 4 ha. kuilgras.
Mevr. Hietveld, Hoekendaal-
seweg 1, Vorden

Het zij in schande of eer,
Natuur gaat boven leer.

Mest gekocht in de zak,
Haalt het niet tegen natuur-

lijke kak.

H. Graaskamp, Ruurloseweg

Te koop: Puch maxi, kleur
zwart, z.g.a.n., met helm.
Het Hoge 50, tel. 1958, na
18.00 uur

Te koop bij inschrijving: een
perceel kuilgras. Briefjes in-
leveren vóór 29 augustus 1980
20.00 uur bij H. Pelgrum, Lin-
dese Enkweg 1, Vorden

Te koop: genummerde ram-
lammeren.
J. Wassink, Horsterkamp 4,
Vorden

Bolussen zijn echt 'n trakta-
tie. U haalt ze bij 't Winkeltje
In brood en banket, A.G.
Schurink, Burg. Galleestr. 22,
tel. 1877

Verkoop staatsloten
maandag 1 september

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dags van 17-19 uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Geïnteresseerden voor de
Margriet-Knip naaikursus
kunnen zich vanaf heden aan-
melden bij J. Pardijs, Almen-
seweg 23, Vorden, tel. 2985

TUINLIEFHEBBERS,
de planttijd kan nu weer be-
ginnen, door diverse soorten
heesters en coniferen in
container (met potkluit).
Wij geven u graag een des-
kundig advies.
fa. Gebr. Kettelerij
uw adres voor al uw tuinarti-
kelen, Zutphenseweg 64, tel.
1508

Voor het weekend rozijnen-
bollen.

't Winkeltje In brood en ban-
ket, A.G. Schurink, Burg.
Galleestraat 22, tel. 1877

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

WIM KLEIN GOTIIMK EN
ANSRUESINK

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders kennis van hun voorgenomen
huwelijk op woensdag 3 september 1980
om 10.30 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden" te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.15 uur in de Ned. Herv. kerkteZel-
hem door de weleerw. heer ds. F. Ger-
brandy.

Receptie van 15.30-17.00 uur in
"Het witte Paard" te Zelhem.

7021 AG Zelhem, Achter de Hoven 14
7251 LL Vorden, de Leuke 6

Toekomstig adres:
7064 DA Silvolde, Eekhoornhof 25

Hierbij kondigen

BENNIE HORSTINGEN
HENNYSPEE

hun huwelijk aan, dat voltrokken zal
worden op vrijdag 5 september 1980
om 12.00 uur in het gemeentehuis te
Borculo.

De kerkelijke inzegening zal zijn
's middags om 14.00 uur in de
St. Antoniuskerk te Kranenburg (gem.
Vorden).

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
restaurant Schoenaker te Kranenburg.

Ons toekomstig adres is: Het Gulik 8,7251 CS Vorden.

Rectificatie

Hierbij nodigen wij u uit op de afscheids-
receptie van de heren

H. KRAASSENBERG EN
J. MASSELINK

welke gehouden zal worden op donder-
dag 28 augustus 1980 om 14.00 uur in
hotel Leemreiste Hengelo (Gld.).

Het bestuur van de Vereniging voor
Veehouderijbelangen Hengelo/Vorden

Hengelo (Gld.), augustus 1980
Korrespondentie-adres:
Postbus 50, 7255ZH Hengelo (Gld.)

(Algemene kennisgeving)

Op zijn tijd nam de Heere tot Zich onze geliefde doch-
ter, zuster, schoonzuster en tante

GRADA GOSINA OLTVOORT
weduwe van J.H. te Paske

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden:

Doetinchem:

Aalten:

Hengelo (O):

Ps. 42 vers 3 berijmd

G.J. Oltvoort-Lenselink
E. Bennink-Oltvoort
B.F. Bennink
H.G. Lenselink-Oltvoort
A.J. Oltvoort
M. Oltvoort-Heersink

H.J. te Paske
J.G. te Paske-Lammers

J.H. te Paske

J.B. Eenink-te Paske
H. Eenink

neven en nichten

Vorden, 22 augustus 1980
Almenseweg 27
Correspondie-adres:
A.J. Oltvoort, Kapelweg 6, 7251 KN Vorden

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad.

Geheel onverwacht is van ons heen-
gegaan onze goede buurvrouw
en tante Ada

MEVROUW G.G. TE PASKE-OLTVOORT

Lief en leed hebben wij met haar
gedeeld. Wij zullen haar missen en
nooit vergeten.

Vorden: Fam. G. Roekevisch
Haarlo: Reinald en Uta

Geheel onverwacht is overleden
mijn lieve vriendin

ADA TE PASKE-OLTVOORT

Ze zal in mijn herinnering blijven voort-
leven .

G. Klein Geltink-Korenblek

Heden is plotseling overleden
ons trouwe lid

MEVROUW G.G. TE PASKE-OLTVOORT

Vorden, 22 augustus 1980
Hervormde Vrouwen Groep, dorp

Heden ging plotseling van ons heen
onze geachte medewerkster

Mevrouw G.G. te Paske-Oltvoort

Ruim 22 jaar heeft zij de belangen
van onze maatschappij behartigd.

Vorden, 22augustus 1980
Het bestuur en medewerkers
Onderlinge Waarborg Mij Vorden

Algemene Kennisgeving

Tot onze grote droefheid overleed op 21 augustus
1980, mijn dierbare man en onze onvergetelijke vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

JONKHEER MR. PIETER RUTGER FEITH
eerder echgenoot van Jonkvrouwe J.A. Dittlinger
Officier in de orde van Oranje-Nassau
Ere-Kapittellid van de Johanniter Orde in Nederland

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden:

Rotterdam:

Noordwijk:

Bloemendaal:

Heemstede:

Rheden:

Leidschendam:

Velp:

Voorburg:

A.A. Feith-de Jonge

C.C. Wery-Feith
J.W. Wery

M.V. Feith

A.J. van Laer-Feith
£. van Laer

J.A. van den Bosch-Feith
O.R. van den Bosch

Q.F. Spoor-Feith
J.A.J. Spoor

Rh. Feith
B.J. Feith-Schnitger

Rh. Feith
A.E. Feith-Sark

P.C. Beets-Feith
A.G. Beets

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, "De Belten"
De begrafenis heeft in kleine kring plaatsgevonden.

LEVEN WE IN DE EINDTIJD?
Gods Woord zegt: "Omdat de wetsverachtingl
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkil-
len".

Herkent u hierin onze tijd?
"Maar wie volhardt tot het einde, die zal be-
houden worden." Matth. 24:12, 13

Kontaktadres: Ruurloseweg 6

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 26 augustus 1980 heeft besloten dat
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor
een gedeelte van de buurtschap Medler-Tol
(terrein V.L.C, "de Graafschap" en enkele
direkt aangrenzende percelen-ten oosten van de
Onsteinseweg) zoals nader aangegeven op de
bij het Voorbereidingsbesluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte tekening.

Het Voorbereidingsbesluit ligt, tesamen met de
daarbij behorende tekening, vanaf heden voor
een ieder ter gemeente-sekretarie ter inzage.

Vorden, 28augustus 1980
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Wegens vakantie

gesloten
van 1 tot en met 13 september.

Sigarenmagazijn/Boek- en Kantoorboekhandel

"JAN HASSINK"

TE HUUR AANGEBODEN
voor perioden van telkenmale 2 jaar:

Vrijstaande, gestoffeerde woning,
met grote tuin (pastorie).
Deldenseweg 2 te Vorden.
Huurindicatie:
boven f 1000,-p/mnd.
Per 15 oktober a.s. te aanvaarden.

Reakties aan de secretaris van de Kerkvoogdij
der Hervormde Gemeente te Vorden.
p/a. Hoetinkhof 53 - 7251 WL Vorden

ers.

4 typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
ss cm snljbreedte

eigen reparatie
slljplnrlchtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

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

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

voorgoed
antieh

DE

usten Do» 11 nchem en Ruurlo
Veld hoek** weg 11-1}

OS7J6-49I

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

GEMEENTE VORDEN
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 26 augustus 1980, onder intrekking
van zijn besluit d.d. 25 september 1979, no. 11,
heeft besloten, dat voor het gebied van de ge-
meente Vorden, met uitzondering van die delen
welke vallen binnen de bestemmingsplannen
Vorden 1975, Brinkerhof 1973, nr. 1, Brinkerhof
1973, nr. 2, Kranenburg 1979, Medler-Tol 1969,
Vorden-Kom 1976, nr. 1, het plangebied van het
toekomstige bestemmingsplan Vorden Kom
1980, het Schapenmeer en Vorden 1979, nr. 1,
zoals nader aangegeven op de bij het voorberei-
dingsbesluit behorende en als zodanig door de
gemeente-sekretaris gewaarmerkte tekening,
een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Voor het bovenbedoelde gebied zal het met
ingang van heden, zijnde de datum van in wer-
king treding van het Voorbereidingsbesluit, ver-
boden zijn zonder of in afwijking van een schrif-
telijke vergunning van burgemeester en wet-
houders (aanlegvergunning) een aantal werken
- geen bouwwerken zijnde - en/of werkzaamhe-
den zoals nader omschreven in bedoeld raads-
besluit uit te voeren, voor zover deze werken
en/of werkzaamheden niet behoren tot de nor-
male onderhoudswerken en/of werkzaamhe-
den.

Het Voorbereidingsbesluit en de bij dit besluit
behorende tekening, zomede het aan bedoeld
Voorbereidingsbesluit gekoppelde aanlegver-
gunningenstelsel, liggen vanaf heden voor een
ieder ter gemeente-sekretarie ter inzage.

Vorden, 28 augustus 1980
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

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

Tel. 05750-13813

Wij zijn zondag 31 augustus t/m donderdag
4 september wegens (een korte) vakantie

GESLOTEN

Vrijdagmorgen vanaf 9 uur 's morgens staan wij
graag weer voor u klaar.

EETCAFÉ-BAR-ZAAL

„S* IHerbcrg''
Deze week

Vlotte damespantoffel
met lage hak, normaal 19,90

alleen deze week slechts 17,-

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - telefoon 1342

zondag si augustus

Excalibur
zondag 7 september

Jack Jersey
MET DE BAND CROSS FAMILY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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Donderdag 28 augustus 1980
42e jaargang nr. 26

Gems 150 jaar in Vorden
Van koperslager tot tank- en apparatenbouwer
"1830, Vorden. Een thans nog aanwezig naambordje vermeldt: 'G. Ems-
broek Koperblikslager en Loodgieter' en het kasboek uit 1848 laat een uur-
loon van 9 cent zien. Was de begintijd gebaseerd op plaatselijke bekend-
heid, na 1920 werd een regionale reputatie gevestigd op het gebied van de
installatie voor gas/water/elektra/verwarming. Uiteindelijk leidde deze
ontwikkeling tot een splitsing van het oorspronkelijke bedrijf in een
installatie- en een fabrikagetak."
1980, Vorden. Gems Metaalwerken N.V. en Emsbroek Installatietechniek,
resp. de fabrikage- en de installatietak, herdenken hun 150-jarig bestaan.
Aan de uitnodiging voor de jubileumviering (op 29 augustus) ontlenen wij
het citaat hierboven. Wij beperken ons hier tot Gems Metaalwerken B.V.,
een bedrijf met ± 85 werknemers (Emsbroek heeft er nog eens rond 50).
Het métier van Gems is tank- en apparatenbouw.

Waterketeltje - het begin van de koperen ketels ± 1830

Algemeen direkteur G. Emsbroek (38),
achter-achter-kleinzoon van de ko-
perslager die het bedrijf stichtte, heeft
veel historisch materiaal weten op te
diepen en kan daarover smakelijk ver-
tellen. Een resumé:
Blijkens kerkeboeken is de vader van de
oprichter omstreeks 1800 van het Gel-
derse Laren naar Vorden verhuisd, om
aldaar met een Vordense in het huwelijk
te treden. Uit kasboeken blijkt, dat
zoon Gerrit Emsbroek het in de eerste
periode vooral moest hebben van ko-
perslagerswerk voor landhuizen in de
omgeving en van loodgieterswerk in het
algemeen. Zijn dagtarief was ƒ 0,90 en
dat van zijn zoon - als jongmaatje -
ƒ 0,30. Kasboeken uit de jaren rond
1870 tonen hetzelfde patroon (met nota
bene dezelfde dagtarieven), met dien
verstande dat er toen tevens veel leiding-
werken werden gemaakt.
Er volgt een blind gat tot 1914. Toen be-
gon het zgn. projektenarchief te draai-
en. Daardoor kan de heer Emsbroek
vanaf dat jaar precies traceren wat er ge-
maakt en geleverd werd. Zo al in 1914:
villa geïnstalleerd met centrale verwar-
ming en warm- en koudwaterinstallatie
met elektrische pomp.

EXPANSIE
Aan de hand van dokumenten uit de ja-
ren '20 valt te konstateren dat het be-
drijf zich toen sterk uitbreidde. Men
ging o.m. pompinrichtingen, fornuizen,
gloeilampen en landbouwwerktuigen
verhandelen; voorts werden pompen,
maalmolens en wasmachines geïmpor-
teerd. De aktiviteiten gingen zich van
het lokaltffeik naar het regionale vlak
uitstrekkl^P'Ooral waar het de installa-
ties op het gebied van centrale verwar-
ming, sanitair en elektra betrof. Boven-
dien ging men eigen produkten vervaar-
digen, te weten melkbussen en -kannen.
Uit die periode stamt de naam Gems
Metaalwa^^n (Gems als samentrekking
van G. EwBoroek) en ook het vignet -

vanzelfsprekend een gems - dat het be-
drijf jarenlang heeft gevoerd.
De kennis die Gems zich eigen had ge-
maakt van het installeren van cv-syste-
men vormde het uitgangspunt voor de
fabrikage van kleine drukvaten, boilers
en warmtewisselaars. Deze produktie
kwam in de jaren '30 - aarzelend - op
gang. De nadruk lag toen nog sterk op
het installeren en op de verzorgende
funktie voor de regio. Er vonden inmid-
dels ongeveer 40 mensen bij het bedrijf
emplooi.

ONDERGRONDSE TANKS
Na de tweede wereldoorlog - toen men
o. a. houten knipwasmachines en hand-
molentjes voor het malen van graan had
gemaakt - besloot de heer J. W. Ems-
broek, de vader van de huidige direk-
teur, het installatiebedrijf in bestuurlijk
opzicht af te splitsen van de fabrikage.
In laatstgenoemde afdeling begon hij
met de vervaardiging in serie van onder-
grondse opslagtanks. Daarop is de gehe-
le verdere ontwikkeling van Gems B. V.
gestoeld. De produktie van boiler?
warmtewisselaars en drukvaten - in ht
bijzonder voor de cv-industrie - wer
uitgebreid.
De komst van het aardgas veroorzaakt
een terugval in de afzet van ondergrond
se tanks; In de eerste aanleg kon Gems
dat opvangen door aardgasdrukvaten
(tot 120.000 liter) te gaan febriceren,
maar toen na een jaar of vijf in het
aardgasnet voldoende reserve kon wor-
den opgeslagen om pieken op te vangen,
kon men ook deze afzet voor gezien
houden.

TECHISCHE H()()(,S I Av s
Er moesten nieuwe wegen worden n-
geslagen, dat realiseerde men zich tijdig.
Rond de jaren '70 begon men stelselma-
tig de industrie in het algemeen te bena-
deren. Met onmiskenbaar sul -es, want
tot op de dag van vandaag jfflf het be-
drijf een volle orderport J^lle. Het

vindt zijn afnemers in tal van industriële
sektoren, om enkele belangrijke te noe-
men: (petro)chemische industrie,
voedings- en genotmiddelenindustrie,
landbouwindustrie.
Geëxporteerd wordt er niet, althans niet
direkt. "Dat is een bewuste beleids-
beslissing", licht de heer Emsbroek toe.
"We hebben onze handen namelijk al
meer dan vol aan de binnenlandse
markt. Een belangrijke gespecialiseerde
markt ligt voor ons met de bouw van
warmtewisselaars voor stadsverwar-
mingsprojekten." In dit verband noemt
hij ook de rookgascondensof in eigen
bedrijf ontwikkeld - door zijn techni-
sche broer ir. J.W. Emsbroek (28) - en
inmiddels geoctrooieerd.

Gems kantoren zijn kort geleden voor
een deel verbouwd en vernieuwd. De
heer Emsbroek: "We wilden wat mo-
dern de jaren '80 in, ook wat kan-
toorakkommodatie betreft, met de fa-
brieksruimte zitten we hier in de kom
van het dorp nu helemaal klem. We zijn
dus wel gedwongen 'intensieve land-
bouw' te plegen, zoals dat in agrarische
kringen heet. Anders gezegd: we zullen
per m2 kwalitatief steeds hoogstaander
werk moeten leveren. Daarbij vergeten
we het 'gewone' werk allerminst, over-
tuigd als wij er van zijn dat de brede ba-
sis met een aantal specialiteiten de suk-
sesformule van de onderneming
vormt."

Hogedruk aardgastank (keur Stoomwezen)

Nieuw bankgebouw voor de
Nutsspaarbank

D Aan de Decanijeweg in Vorden is men bezig met de bouw van een nieuw kantoor en bedrijfswoning voor de
Nutsspaarbank. Door de bank werd reeds enige jaren terug tot nieuwbouw besloten, omdat het huidige pand niet
meer aan de eisen van deze tijd voldoet.
Zoals u op de schets kunt zien heeft de architekt met het maken van het ontwerp, zoveel mogelijk rekening ge-
houden met de omliggende bebouweing, waardoor de nieuwe bank na voltooiing goed zal passen in de omgeving.
Het zal ongeveer april 1981 zijn als het gebouw gereed is.
De Nutsspaarbank zal zich vanaf dat moment officieel Bondsspaarbank gaan noemen, de naam die reeds veel
van haar zusterinstellingen in den lande hebben aangenomen.
De Nutsspaarbank in Vorden, opgericht in 1819, hoopt met dit nieuwe bankgebouw een nog betere service te ver-
lenen aan haar bestaande en toekomstige kliënten.

Buurtkompetitie
In de onderlinge kompetitie, waarbij 6
VTP-teams strijden om een grote wis-
selbeker, valt woensdagavond 27 augus-
tus de beslissing. Op dit moment staat
"Den Bramel" bovenaan. Alleen wan-
neer één van de twee nog tegen elkaar
uitkomende teams, tw. "Kiefskamp"
en "Onstein" er in slaagt, alle punten
binnen te halen, dan loopt "Den Bra-
mel" nog gevaar. Het team van "Den
Bramel" bestaat uit de dames: C. v.d.
Meer, W. Voortman, W. de Vries en H.
Wempe en de heren: W. Bleumink, J.
v.d. Meer, G. de Vries en W. Voort-
man.

Vordense dammers verslaan
Eibergen
De damklub Vorden heeft dit weekend
een wedstrijd gespeeld tegen Dios uit Ei-
bergen. Vorig jaar won Eibergen in ei-
gen huis met 24-20, ditmaal trok Vorden
met 21-13 aan het langste eind. De indi-
viduele uitslagen waren:
H. Ruesink-T. Harmsma 1-1; J. Masse-
link-F. v.d. Broek 2-0; G. Wassink-G.
Jurriens 2-0; J. Krajenbrink-T. Stove-
rinck 2-0; H. Graaskamp-T. Helmers 0-
2; W. Wesselink-A. Baks 1-1; T.
Slutter-W. Sloetjes 1-1; A. Wassink-H.
Pillen 2-0; B. Nijenhuis-L. Otten 0-2; J.
Lankhaar-T. Baks 2-0; H. Hoekman-J.

Kwakkel 1-1; G. Hulshof-J. ter Meer 1-
1; H. Wansink-J. Payers 1-1; H. Klein
Kranenbarg-J. Bröckotter 2-0; B. Ros-
sel-G. Brummelman 1-1; R. Brummel-
man-J. te Morsche 0-2; G. ter Beest-A.
Schipper 2-0.
Vrijdag a.s. wordt de eerste ronde ge-
speeld van de voorronden om het kam-
pioenschap van Vorden.
De juniorengroep begint vrijdag even-
eens. De aspiranten en pupillen zijn in-
middels begonnen. De uitslagen zijn
hier:
Groep I: E. Brummelman-J. Slutter
afg.; A. Plijter-J. Kuin 2-0; J. v.d. Ka-
mer-M. Boerkamp 0-2; M. van Burk-E.

te Velthuis 2-0; Groep II: R. Bulten-G.
Brinkman 2-0; F. Rouwenhorst-W.
Hulshof 2-0; D. Hoekman-H. v.d. Ka-
mer 0-2; P. Besselink-R. Lichtenberg 2-
0; G. Brinkman-P. Besselink 2-0; Groep
III: Ronny de Beus-B. Voortman 0-2;
Ronald de Beus-B. Huetink 0-2; Ronald
de Beus-B. Voortman 0-2; Ronny de
Beus-B. Huetink 0-2; R. Mullink-B.
Nuesink 2-0.

Toertocht
"De Achtkastelenrijders"
Ondanks de wat minder gunstige weers-
omstandigheden hebben toch nog 160
personen meegedaan aan de toertocht
die werd georganiseerd door "De Acht-
kastelenrijders". Er was een tocht van
80 km (Montferland) en een "rondje
Zelhem" van 40 km.
Zondag 14 september zullen leden van
"De Achtkastelenrijders" meedoen aan

(Advertentie)

de Sallandtocht over een afstand van
110 km. 21 september staat er een Rijn-
en een Ijsseltocht op het programma.
De laatste trainingsavond van de klub
vindt plaats op dinsdag 30 september.
Zaterdagavond 20 december wordt er
een kegelavond georganiseerd bij "De
Boggelaar".
Zondag 28 december organiseert "De
Achtkastelenrijders" een crossloop
nabij het gemeentelijk sportpark. De af-
standen zijn 3, 6 of 10 km.

ORANJEVERENIGING
Aan alle inwoners van Vorden en verdere belangstellenden

De film van Koninginnedag/Bevrijdingsdag of liever gezegd de feestweek ter ere van
H.M. koningin Beatrix en prinses Juliana en onze bevrijding

gaat nu dan werkelijk in première.

Er is geweldig goed gefilmd. Diegenen die de film gaan zien, zullen hier nog wel om moeten lachen.
Het beeld en geluid is van goede kwaliteit en de filmakteurs, ja vergeet die niet, bijna allemaal Vordenaren

hebben hun rol uitstekend gespeeld.
Als bestuur hebben wij een voorproefje gehad. Nou, het Zeskampgebeuren: enorm. Vroeger had je George

Formy-films dan kon je pas lachen. Deze film doet er niet voor onder. Dit was een flits en als je dan de aubade
de estafetteploeg, bombarie-optocht, puzzelrit aan je voorbij ziet trekken, schutterskoning en boomplanten

niet te vergeten, enorm, je blijft lachen . . . alle Vordenaren moeten deze film zien!!!

Als extraatje komt ook een film uit 1938 over Vorden. Ook dit gebeuren is werkelijk uniek. De oudere
Vordenaren zullen nog wel menig bekende zien uit vroeger jaren. Geweldig goede opnamen voor die tijd.

Dit is ook film van grote klasse!!! Bij elkaar ruim anderhalf uur filmnieuws!

De film wordt in het Dorpscentrum gedraaid op de volgende dagen:
6 september 's avonds 8 uur (zaterdag) - rode kleur
12 september 's avonds 8 uur (vrijdag) - witte kleur

13 september 's avonds 8 uur (zaterdag) - blauwe kleur

De kosten hiervan bedragen ƒ 2,— per persoon. Wij hadden liever geen kosten in rekening willen brengen
of liever gezegd geen bijdrage willen vragen, maar we zitten met de zaalhuur en bijkomende kosten.

Wij denken dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

De kaartjes zijn bij de volgende adressen te verkrijgen:
Foto Dolphijn - V W -kantoor (Schoenhandel Wullink) - Amro Bank NV

KINDERVOORSTELLING EN UITREIKING PRIJZEN BALLONNENWEDSTRIJD
De kindervoorstelling en uitreiking prijzen van de ballonnenwedstrijd is op 3 september om 2 uur en 4 uur

's middags (kinderen t/m lagere school gratis entree). Vooraf zal een Walt Disney-film te zien zijn.
De kinderen worden wel geïnstrueerd op school.

BESTUUR ORANJEVERENIGING VORDEN



LEER
MODERNE DANSEN

Latijnse en disco '80
is een 5 lessen
programma voor

voor brons, zilver en goud.
Inschrijving nog mogelijk voor verloofden en
gehuwden (brons en zilver voor jongeren),
a.s. zaterdag, Dorpscentrum van 6-7 uur.
en woensdag 3 september van 7-8 uur 30

in zaal Eykelkamp.

dansschool Th.A. HOUTMAN

Meisjes en jongens tfm 11 jaar
die graag willen voetballen, kunnen
zich hiervoor opgeven bij de heer
J. Geerken, voetbalvereniging Ratti.
Vervoer van Vorden naar Kranen-
burg wordt verzorgd.

Telefoon 05752-1600 na 18.00 uur

ëXEMIL
clubkousen, -shirts en -shorts

voetballen
beenbeschermers
voetbaltassen
trainingspakken
adidas sportschoenen
voor topprestaties

Wapen- en Sporthandel

Martens
iletdt dotltrtffendt

Zutphenseweg Vorden

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-

Losse verkoop: .,
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Oltfe Meulie"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Lekkeriand en Parel.

Van Kouswij k, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor verzekeringen naar
Wevers Assurantiën
Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlo
Telefoon 05735-1410

de onafhankelijke assuran-
tie-adviseur: dus niet maat-
schappij gebonden en bij
ons géén (lastige) kantoor-
uren.

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

Hoor
Mister Steam
«n reinig zalf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOROLIVi ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Speciale koopavond aanbieding
ALLEEN GELDIG OP DE KOOPAVOND

Sweatshirts in diverse kleuren • • ••
dames en heren maten, nu voor llcll V w |*)i IjO

Modecentrum

O
O
e
o
o
o
o
o
o
o
€
o

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-des-Benz heten, i

Juist onder de zwaarste omstan- Benz specialisten in dienst, die er met
digheden is Mercedes-Benz in z'n de modernste uitrusting voor zorgen

dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^̂  Automobielbednjf _ _

Groeneveld

t_7

element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

Tijdens de Larense kermis
30 aug. - 31 aug. - 1 sept^

GROTE BEURS in 80 m lange tent

Tevens show van landbouw-
werktulgen en trakteren

OPENINGSTIJDEN
zaterdag van 14.00 - 22.00 uur
zondag van 14.00 - 22.00 uur
maandag van 10.00 - 18.00 uur

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

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

r
De r is weer in de maand.

De uvan renata!

Beste maatjes met jonge voeten!

jeugdschoenen
et jonge voeten!

WULLINK

Aankomende winter is

ruiten troef
Wij hebben al vele mooie dessins binnen

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753 2026

vooraan in schoenmode

DISCOUNT CENTRUM

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Neveda breiwolcentrum
Start: donderdag 28 augustus!

Elke klant die wol koop krijgt een NEVEDA breiboek t.w.v. f 4,75 KclQO

Bovendien HET ADRES voor al uw DMC borduurgarens,
"Royal Paris" stramiens, Durable katoen etc. etc.

Tot ziens!

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO



Nieuwstad 5
Tel

#ONS~7£XT/£l



Modeshow
op dinsdag
9 september a. s.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker te Vorden

Kaarten verkrijgbaar bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Met koffie complet

KURSUSSEN TE
HENGELO

D MIDDENSTAND
(één-jarige kursus)

D TYPEN (spoedkursus)

D ENGELS
voor beginners en half-
gevorderden
IN HOTEL LEEMREIS,
Vraagt vóór 1 september inlich-
tingen bij instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16-7001 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708

meubels
stofferen H
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Jonge Hoppe flp 14,25
Coebergh bessen 11,95
Findlater Whisky 15,95
Gautret Cognac V.S.O.P. . 23,95
Ruby Cabernet
Rode wijn uit Californië 7,95

Nieuw in ons assortiment

Badischer wijn
Beaujolais Jaffelin 1978
Bekroond met goud!

Pinot Noir
Rode wijn uit Chili

Makelaars- en assurantiekantoor

Van Zeeburg

ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Dansles gehuwden/verloofden
ZAAL "LOVINK" TE HALLE:
inschrijving dinsdag 2 september om 8 uur n.m.

ZAAL "ONS HUIS" TE HENGELO (GLD.)
1e les op dinsdag 9 september om 10.30 uur n.m.
(tevens inschrijving)

OEFENAVOND IN ZAAL "LOVINK" TE HALLE
op dinsdag 2 september om 9 uur n.m. (tevens in-
schrijving voor 2e jaars).

DANSSCHOOL VIEBERINK

Dit springt de week uit
KINDERSCHIPPERSTRUIEN
zwart en marine

nu 17,50
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

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 V4 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Betreft:
een perceel weiland en bos te Zelhem/Hengelo
in de hoek Klaverdijk/Vierblokkenweg, met
paardenschuur en waterpomp, totaal groot
2.23.40 Ha, te verkopen

als perceel l : weiland met schuur en water-
pomp, groot ongeveer 93.40 Are;

als perceel II: weiland met 2 bospercelen, groot
ongeveer 1.29.90 Ha;

en als massa, de percelen l en II tezamen.

Aanvaarding onder voorbehoud van gunning,
vrij van pacht of enig ander gebruiksrecht, na
betaling van de koopsom te voldoen uiterlijk op
1 oktober 1980 (overdrachtskosten voor reke-
ning koper).

Ondertekende briefjes^net vermelding van ge-
boden prijs, kavel/massa, naam en adres tot en
met woensdag 17 september 1980 in gesloten
enveloppe in te leveren bij notaris Mr. C. Gutte-
ling te Zelhem, Doetinchemseweg 32.

Nadere inlichtingen er^rorkoopvoorwaarden te
verkrijgen ten kantore van genoemde notaris,
telf. 08342-1141.

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medl«r Tel. 6684

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

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

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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 DdtSlin Bluebird

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

NIEUW BINNEN!!

College schoenen

de grote mode in zwart en blauw leer

Mokkinkprijs

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Weekendaanbieding
PLISSE ROKKEN
Schotse ruit

deze week 45,-
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

FILM ORANJEVERENIGING

KINDEREN:
Woensdag 3 september, van 2-4 uur
Woensdag 3 september, van 4-6 uur
plus uitreiking prijzen ballonnenwedstrijd

Op een prikbord zal ieder kaartje te zien zijn en
wat terug is gekomen. Diegene waarvan het
kaartje is, kan het kaartje meenemen.

VOORDEVORDENAREN:
Zaterdag 6 sept. 1980 om 8 uur (rode kaarten)
Vrijdag 12 sept. 1980 om 8 uur (witte kaarten)
Zaterdag 13 sept. 1980om 8 uur (blauwe kaarten)

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIABv
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

Voor modieuze kinderkleding

RUURLO
Aktuele kindermode in
jacks broeken pullovers jurkjes rokjes etc

o.a. Barbara Farber, Munter etc
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Zaalvoetbaltoernooi voor straten
en wijken groot sukses
KRANENBURG U KAMPIOEN

Kollege zal taakomschrijving
maken voor kommissie ad hoc
In de raad van juni is in Vorden het vaststellen van een nieuwe verorde-
ning op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften aangehouden.
De heer A. Ploeger (PvdA) vond namelijk dat er eerst maar eens een bete-
re taakomschrijving van de kommissie ad hoc moest komen.

Sluiting zwembad
Het zwembad "In de Dennen" zal za-
terdagmiddag 30 augustus om 17.00 uur
worden gesloten. Zondag 31 augustus
wordt er echter nog een dagje bij "aan-
geknoopt". Tot slot van het seizoen
mag een ieder die daar zin in heeft de ge-
hele middag voor niets en niemendal
van het bad gebruik maken.

Woensdagavond werd één en ander be-
sproken in de kommissie algemeen be-
stuur. Het bleek een moeilijke materie
te zijn. De heer Ploeger, die op de pu-
blieke tribune zat, werd verzocht bij de
kommissie aan tafel te komen en zijn vi-
sie nog eens weer te geven.
Zijn mening over de taakomschrijving
van de kommissie ad hoc was dat de
kommissie tot taak heeft om na te gaan
op welke wijze de bevolking bij de tot-
standkoming van het beleid op diverse
gemeentelijke terreinen kan worden be-
trokken door het geven van inspraak.
Ook was de heer Ploeger van mening
dat de adviezen, die uit de inspraak
voortvloeien, in de besluitvorming zul-
len worden meegewogen.
Tegen dit idee stond de kommissie alge-
meen bestuur toch wel gereserveerd,

omdat hier de vraag om de hoek komt
kijken, hoeveel mensen maken van de
mogelijkheid tot inspraak gebruik? De
heer Ploeger wees erop dat het wel in
zijn bedoeling ligt, de eindafweging van
de inspraak ten allen tijde bij de raad te
laten berusten.
De heer Ploeger die nog enkele sugges-
ties als "praalstuk" op tafel legde,
kreeg uiteindelijk van burgemeester
Vunderink te horen, dat het kollege zich
over deze suggesties zal buigen en dat er
voorstellen voor een taakomschrijving
van de kommissie ad hoc aan de raad
zullen worden voorgelegd. De kommis-
sie algemeen bestuur hield zich vervol-
gens nog een poosje bezig met een kon-
sept-verordening van G.S. met betrek-
king tot subsidiëring van objekten van
landelijke bouwkunst.

Huur
Mister St»
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zólf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Het grote Zaalvoetbaltoernooi voor straten en wijken om het kampioen-
schap van Vorden is een groot sukses geworden. Niet minder dan vijftien
teams hadden zich ingeschreven, een aantal dat de verwachtingen van or-
ganisator F red Fransen verre heeft overtroffen. Aangezien in de gemeente
Vorden geen zaal voor een Zaalvoetbaltoernooi voorhanden is (de be-
staande sportzaal is te klein), moest worden uitgeweken naar de Hanzehal
in Zutphen.
De teams waren ondergebracht in drie poules van vijf.

reiking plaats vond. Organisator Fred
Fransen (wat had hij alles prima voor el-
kaar!) bedankte de EHBO, scheidsrech-
ters en spelers voor dit zeer geslaagde
toernooi. De 60-jarige Anton Kolkman,
die in het doel stond van de Haar II,
kreeg de prijs voor de sportiefste speler.
Het team van de Almenseweg voor het
sportiefste team. Scheidsrechter De
Jonge bedankte namens de scheidsrech-
ters alle spelers voor de sportieve wijze
waarop was gestreden. "Ik heb dit wel
eens anders meegemaakt", zo sprak hij.
Nu dient hier wel aan toegevoegd te
worden dat het toernooi zo sportief ver-
liep, dit voor een groot deel te danken is
aan het arbitrale trio De Jonge, Bergen
Henegouwen en Wijngaarden, die /.eer
goed hebben gefloten en de sfeer prima
aanvoelden.
Uit handen van de heer A. Wentink
mochten Fred Fransen en zijn vrouw
enkele kado's in ontvangst nemen, aan-
geboden door de spelers.

De nummers l van de groep kwamen in
de finale. Dat was in groep A Brinker-
hof 1. In groep B eindigden Boonk II en
Kranenburg met een gelijk puntenaantal
te weten 7 uit 4 wedstrijden. Strafschop-
pen moesten de beslissing brengen. Kra-
nenburg II bleek over de minste zenu-
wen te beschikken en plaatste zich ook
voor de finale.
In deze finalepoule werd Kranenburg II
uiteindelijk kampioen door een 3-0 zege
op Molen wij k en een 0-0 gelijkspel le-
gen Brinkerhof I. In de kleine finale (om
de 4e t/m de 6e plaats) werd Boonk II
winnaar, dankzij een 2-1 zege op Linde
en een 3-3 gelijkspel tegen de Bongerd.
De eindstand was uiteindelijk I en kam-
pioen van Vorden: Kranenburg II; 2.
Molenwijk I; 3. Brinkerhof I; 4. Boonk
II; 5. Linde.
Na afloop toog het gehele voetbalgezel-
schap met hun dames en supporters (bij
elkaar zo'n 200 man) naar Vorden, waar
in de zaal van "De Herberg" de prijsuit-

In de antieke Gelderse kerkbrik
naar het gemeentehuis

Vrijdag 22 augustus jl. trouwden Joop Goldstein en Marianne Radstake uit Vor-
den. In een antieke Gelderse kerkbrik reden zij tussen de stortbuien door naar het
gemeentehuis "Kasteel Vorden" met op de bok koetsier J.A. Hamann en hulp-
koetsier Henk Pardijs uit Ruurlo.
De brik werd gebouwd door de firma C. A. van Ettinger te Rotterdam in 1885. Wij
kochten dit rijtuig in 1974 van Jhr. van Hlthe tot Echten uit Zelhem, destijds bur-
gemees te van Zelhem. Vele jaren gebruikte men dit rijtuig om met de burge-
meester van Hengelo (Gld.) het folkloristische broodwegen bij de Muldersfluite op
de gemeentegrens te herdenken waar roggebroden bij opbod werden verkocht. De
rijke boeren boden dit aan de arme boeren aan en de opbrengst werd onder hen
verdeeld.

Bejaardensoos Kranenburg

Op 2 september begint weer de bejaar-
densoos Kranenburg-Vorden voor alle
gepensioneerden en alleenstaanden
boven de 55 jaar. Nieuwe leden zijn van
harte welkom in zaal Schoenaker.
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ZE ZUN ER NU NOG

m DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000,-

Een reis voor
2 personen naar

LOS ANGELES
t.w.v. f

Amerika-vakantie?
KLM zorgt
voor 100%
zekerheid.

6 xBOSECAR STEREO

Winkelwaarde

ruimtelijk realisme

Philips
als Droomprijs

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adv.prijs f 2495,-

Elke maand
een verr assingspri js

(m natura)

ter waarde van
€10.000.-

per prijs

M 00.000,-
aan

gelddroomprijzen
amrobank^j

Een orgineel
handgeknoopt

OOSTERS TAPIJT
ter waarde van

ff 9OOO. -
Vervoort Woningtextiel, Oss

IVfmele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t w v f 20.000,-
Miele Nederland B.V., Vianen

Alsjeblieft
van Brilservice voor de

Rode Kruis Puzzelspelen
100 modieuze monturen

i enkelvoudige glazen
t.w.v. f400. — per bril

Bril
f dasgoed'gezien

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

STUUR OOK ONDERSTAANDE PUZZELSPELEN IN !

Kruiswoordspel 6

BF5OPOLONEZ

Waarte f 14.495,"
Importeur H. Englebert N V . Voorschoten

9 droomprijzen

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZZEL-
SPELEN MARATHON wordt georgani-
seerd ten bate van NEGEN belangrijke
Rode Kruis-taken. Voor deze Puzzelspelen
Marathon werd vergunning verleend door
de Staatssecretaris van het Ministerie van
Justitie bij besluit van 7 mei 1980. onder
nummer L.O. 700/143/039.

Van links naar rechts:
taal. 4. bijtende

stof. 7. Sp. uitroep.
8. een ,'ekcre. 10. zee-
hond. 12. nas'
13. lengtemaat.
14. onder andere.
15. wandvers
17. godin. 18. bevel.
19. speelgoed.
21. steuntouw. 23
24. wisselgebruik.
26. snijwerl-
28. open strook i.e bos.
30. afsluitmiddel.
32. vod. 34. pret.
36. aankom'
37. mohamm. geschrift,
38. rondhout. 39. onbep.
vnw.. 41. riv. in Azië.
42. opening. 43. over-
schot. 44. middag.

Van boven naar
beneden:
1. pi. in Friesland.
2. pers. vnw. 3. werkelijk,
4. taille. 5. onder-
nemingsraad. 6. afvoer-
geul. 7. toegankelijk.
9. zuiver gewicht.
11. patroon. 16. vuist-
stoot. 18. vezelprodukt.
20. lofdicht. 22. tijd-
maat. 25. pi. m N.-
Holland. 27. smal
watertje. 28.oogvocht.
29. etagewoning.
31. kleur. 33. zwaard-
walvis, 35. pi m N.
Afrika, 40. neon,
42. pers vnw.

II
E

••.'

•

Rebusspel 6
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

ZO KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen van c i >

gepubliceerde puzzelspelen
inzenden door gebruik te maken van
onderstaande betaalmogHi^
heden: l en *nf\ l

1. PER GIRO OF BANK: |bU.10U
t.n.v. Rode Kruis. Den H

2. PER BRIEFKAART: Rode Kruis
Postbus 30427.
2500 GK Den Haag

• Voor iedere oplossing betaalt U
t 1,50 of plakt U f 1,50 aan extra
postzegels bij:

• Uw giro of briefkaart inzen;1

voor 15 SEPTEMBER 1980.
• Na ontvangst van Uw (.

briefkaart ontvangt U het tijdschrift
"marathon" gratis thui.s voor
eventuele verdere deelname.

DOE OOK MEE AAN
HET TELE-LUISTERSPEL
en raad welk woord
is "weggepiept" !
Het Tele-luisterspel is een uniek
"los" onderdeel van de Nationale
Rode Kruis Puzzelspelen Marathon.

Daarbij gaat het erom het woord te
raden van een bekend lied dat is
"weggepiept". Dit lied wordt
"levensecht" gezongen door de
cabaretier-imitator Robert Paul.

Hoe U instuurt hoort U óók per
telefoon.

J BEL 020-2 14444

ÓÓK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN:
DROOMKEUKEN
RIANTE ZITHOEK
SINGER NAAIMACHINE
GAS ELECTRO KOMBINATIE
ARKE REIS BARBACAN
SURF/ZEILBOOT
PORTABLE KLEUREN TV

200 ZAKREKENMACHINES

l 3.550
t 4 975.— LE:

999,- SINGERB V
1.085.-
2.500.— ARKE REIZEN
1.695.- TILQNA N A A >
1 300,-

69,— SIH/ERREEDB V

?f> BEHANGPAKKETTEN
10 CARMEN CASCADE 16
KI VERTAAL COMPUTERS

t 25DELIGE WINKLER PRINS 80
?h IRISETTE DONSDEKENS
? CANON FILMCAMERA ZOOM

19 SMYHNA TAPIJT PAKKETTEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS

200,- RATH & DOODEHEEFVER Amsterdam
149.— CARMEN NEDERLAND B V
495,— VERCO HANDEL SMIJ B V Someren

3.600,— ELSEVlfcR NEDERLAND B V Amsterdam
395.- IRISETTE NEDERLAND B V Bam*",eld
348.- BORSUMIJ FOTO B V Roelotarendsveen
273.— N V KONINKL V SCHUPPËN Veenendaal
268.— BfRKBECCONBV Kampen

2 Demarrage surfplanken
voor surfplezier
Konsumentenwaarde

f 145O.-
TILONA NAARDEN B.V., Barneveld.

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN
f 747.OOO.-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

117 Series
Fürstenberg molenbordjes

FOCKE &
MELTZER

iat uit zes porcelei-
met molen-n'

Winkelwaarde f 47,SO
FOCKE & MELTZER, Amsterdam

2 CANON FILMCAMERA'S
2 RUNREIZEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS
l DUALC830CASSETTEOECK
1 BOOTREIS
1 WALRA LINNENUITZET
1 6PERSOONSBUNGALOWTENT

348,-
600,-
268,7S • u H V

1 098.- RF MA
876,-

1 SOO,-
1 200 — .'

<" LANGSPEELALBUMS
-ifcSKA BORDUURPAKKETTEN

?6 DONSDEKBEDDEN
4H PYRAFLAM KOOKPANNEN
?h AGFA KLEINBEELDCAMERA'S

98.— THF RE ADER'S DIGEST N V Amsterdam
54.95 B V HAGEN Hengelo

319.— NORDISK FJERB V Oosterhout
69,- CORNING B V Breda

245,— A G F A G E V A E R T RiiswuK



Nieuwe wintermode -
vol warme kleuren
De mode voor het winterseizoen '807'81 is zeer veelzijdig en uiterst draag-
baar, zodat iedereen gemakkelijk iets zal kunnen vinden dat bij haar per-
soonlijkheid past. De belijning is over het algemeen komfortabel slank.
Dus niet meer griezelig eng zoals verleden jaar. De roklengte blijft net be-
neden de knie, ook al zijn verschillende mode-ontwerpers er driftig mee
aan het schuiven. Voor de jongsten met een superslanke lijn zijn er wel en-
kele mini-jurkjes (of beter gezegd: lange, bolle truien), maar die worden
steevast gekombineerd met wollen fantasiekousen, maillots of met een
nauwsluitende skibroek. Dus géén blote benen en daar is het 's winters
natuurlijk ook veel te kil voor. De schouders blijven een tikje geaccen-
tueerd.

Nieuw zijn de 3/4 en de 7/8 lengtes. Zo
zijn er coats waarvan de zoom tot hal-
verwege de heupen reikt en mantels,
vesten en tunieks die juist boven de knie
ophouden.
Opvallende kenmerken van de nieuwe
mode zijn verder: warme collen en op-
staande kragen, geaccentueerde mouw-
inzetten (veel raglan), grote opgestikte
zakken, a-symmetrische sluitingen (ook
op de schouder), volants en jabots, voe-
ringen en afwerkingen van matelassé,
imitatiebont en fun-fur, en vesten en
jasjes die met een tricot randje zijn afge-
werkt.

WARME KLEUREN
De kleuren zijn warm en rustig als een
bos in najaarstooi: mosterdgeel, camel,
brons, roodbruin en andere bruinen
waaronder kastanje; ook loden- en fles-
sengroen en wijnrood. Verder is blauw
nog altijd erg belangrijk en wel speciaal
donkerblauw en het meer opvallende
petrol. Zwart, grijs en écru zijn mooie
basistinten.
Opeens is het ton-sur-ton kombineren
weer erg aktueel. Dus het bij elkaar dra-
gen van verschillende nuances in één
kleur. Daarnaast mag er ook best met
vrolijke kontrastkleuren worden ge-
stoeid, terwijl bij de chique, donkerge-
tinte mantel- en broekpakken lieve, pas-
telkleurige bloeses horen.

MANTELS
De beroemde monty-coats van vroeger
zijn plotsklaps weer mode geworden. Ze
ogen sportief met hun houtje-touwtje
sluiting en hun royale capuchon. Ook
heel sportief zijn de gewatteerde jacks
(die net echte wintersportjassen lijken)
en de bloesons van imitatiebont en fun-
fur (gekleurd bont).
Ideaal in ons regenrijke en winderige

klimaat zijn ook de lange, warm gevoer-
de poplin mantels, die met imitatiebont
gegarneerd zijn.
De geklede suède mantels hebben vaak
speelse, gebreide details en soms ook
nog een losse, bijpassende wollen sjaal.
Klassieker van inslag zijn de mantels
van wollen tweed, bouclé en lama. Erg
jeugdig staan de pittige jasjes van fun-
fur, een warm materiaal dat in geen en-
kel opzicht z'n best doet om op bont te
lijken en zich daardoor heel duidelijk
van imitatiebont onderscheidt.
De lange of 3/4 gebreide vestjassen ten-
slotte zijn een behaaglijke warme
dracht. Bovendien kunnen ze heel ge-
makkelijk worden gekombineerd met
rokken, bloeses, pantalons of japon-
nen.

KOMBINATIES
Ruiten zijn troef voor de nieuwe rok-
kenmode. De meeste modellen hebben
slanke plooien of zijn fijntjes geplis-
seerd. In de kollege-sfeer worden er
twinsets en pullovers van zachte wol
(angora - lamswol) bij schotse kilts ge-
dragen, maar ook met de andere ruiten
zijn er legio kombinatiemogelijkneden.
De bloeses hebben vaak heel roman-
tische trekjes; ze zijn versierd met
ruches, jabots, strikken, borduursel en
broderie.
De pantalon blijft ruim van boven en
smal rond de enkel. Voor de jeugd belo-
ven de black-watch en andere ruiten een
ware rage te worden. Daarnaast zijn er
veel broeken gemaakt van komfortabele
fluwelen-, flannel-, velours-, en cord-
strech met een meer klassieke inslag.
Bij Modehuis Visser te Vorden (lid van
de Modetti-Mode-Groep) zijn er ook
komplete sets te koop, die bestaan uit
een rok met een bijpassende bloese en
vestje of spencervestje.

JAPONNEN EN PAKJES
De nieuwe japonnen hebben een vloei-
ende belijning. Ze zijn van soepele stof-
fen gemaakt, waaronder veel gebreide,
zoals bouclé en fantasiebreisels met
ajour en garenverdikkingen. Aktuele
details zijn staande kraagjes, bescheiden
collen (soms met schoudersluiting) en
losse, bijpassende vestjes of bolero's,
die vaak een matelassé-effekt vertonen.
Deux-pièces en japonnen met een jasje
of vestje winnen aan belangstelling,
soms hebben de jasjes ook weer hetzelf-
de matelassé-effekt of zijn rondom af-
gewerkt met een gebreid biesje.
Plissé is een van de nieuwe materialen
die meer en meer gebruikt worden en
heeft iets feestelijks waardoor de japon-
nen en pakjes soms heel geschikt wor-
den om ook eens te dragen op een party
of een gezellige avond.
Bij Modehuis Visser te Vorden (lid van
de Modetti-Mode-Groep) is het grootste
deel van de nieuwe kollektie binnen,
zodat u het allemaal "live' kunt gaan
bekijken en passen mag natuurlijk ook!

Ruim 400 deelnemers bij
zwemvierdaagse te Vorden
Maandagavond ging in het Vordense
zwembad "In de Dennen" de zesde
zwemvierdaagse van start. Qua deelna-
me een rekord, want ruim 400 personen
waren aanwezig voor het trekken van
resp. 20 baantjes (volwassenen) en 250
meter voor de jeugd.
Het zwemfestijn werd geopend door de
voorzitter van de zweminrichting "In de
Dennen" de heer L. de Boer. Via een
duik door een hoepel met een grote zes
verrichtte Irma Olthoff in haar funktie
van "Miss In de Dennen" de openings-
duik.
Gedurende deze zwemvierdaagse wor-
den er rondom het bassin diverse evene-
menten georganiseerd. Maandagavond
gaf Suzan Sonneveld van "Stoeterij de
Hessekamp" een demonstratie met vier
paardjes. Dinsdagavond geeft Judokwai
Vorden een demonstratie. Woensdag-
avond verzorgt de gymvereniging
"Sparta" een demonstratie jazzgymna-
stiek. Voor de jeugd is er donderdag-
avond een groot luchtkussen waarop
men zich naar hartelust kan uitleven.
Tevens i^^die avond een disco ver-
zorgt doow De Valentino's. Vrijdag-
avond prijsuitreiking en afsluitingsfeest
met medewerking van de Hofkapel van
de karnavalsvereniging. Tevens wordt er
een demonstratie kunstzwemmen ver-
zorgd dc^^Je kunstzwemafdeling van
"De IJssfl^iit Deventer.

Klubkampioenschappen
Zwem- en Poloklub Vorden 64
In het zwembad "In de Dennen" wer-
den de klubkampioenschappen, van de
Zwem- en Poloklub Vorden '64 gehou-
den. Wegens de slechts weersomstandig-
heden, 's middags was het nog maar 11
graden, waren er maar weinig deelne-
mers.
De uitslagen luiden als volgt:
Vrije slag meisjes onder 10 jaar, 50 mtr:
1. Richelle v. Biljouw; 2. Gitte v.d.
Hoek; 3. Karo v.d. Hoek. Vrije slag
jongens onder 10 jaar: 1. Andre Kar-
miggelt; 2. Gerben te Velthuis; 3. Steven
Eckhardt. Schoolslag meisjes onder 10
jaar, 50 mtr: 1. Richelle v. Biljouw; 2.
Karo v.d. Hoek; 3. Gitte v.d. Hoek.
Schoolslag jongens onder 10 jaar, 50
mtr: 1. Gerben te Velthuis; 2. Steven
Eckhardt; 3. Andre Karmiggelt. Vrije
slag meisjes onder 14 jaar, 100 mtr: l .
Marian Pardijs; 2. Marieke Timmer; 3.
Gera te Velthuis. Vrije slag jongens
onder 16 jaar, 100 mtr: 1. Peter Nijen-
huis. Vrije slag meisjes onder 12 jaar, 50
mtr: 1. Pauline Kip; 2. Marian Gr. Jeb-
bink; 3. Patricia Harmsen. Vrije slag
jongens onder 12 jaar, 50 mtr: l . Freddy
Dijkman; 2. Ernst te Velthuis; 3. Ar-
noud de Koning. Schoolslag meisjes
onder 12 jaar, 50 mtr: 1. Pauline Kip; 2.
Patricia Harmsen; 3. Marian Groot Jeb-
bink. Schoolslag jongens onder 12 jaar,
50 mtr: 1. Arnoud de Koning; 2. Freddy
Dijkman; 3. Ernst te Velthuis. Rugcrawl
meisjes onder 14 jaar, 100 mtr: l . Mar-
jan Pardijs; 2. Gera te Velthuis; 3. Ma-
rieke Timmer. Rugcrawl jongens onder
16 jaar, 100 mtr: 1. Peter Nijenhuis.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor is weer begon-
nen met de repetities. Op zaterdag 29
november a.s. zijn zij voornemens een
uitvoering te gevn in het Dorpscentrum.
Het ligt in de bedoeling vóór de pauze
een zangprogramma te brengen tezamen
met het kinderkoor, terwijl na de pauze
een programma zal worden gebracht
onder het motto: "Zo, en nu even tijd
voor vrolijkheid".
Dit zal een programma zijn met sketches
en liedjes, een z.g. vrolijk programma
waarin ook het kinderkoor zijn aandeel
zal hebben. Houdt u alvast deze datum
vrij voor dit bont allerlei? ^^
Uiteraard kan het DameskocWiog nieu-
we leden gebruiken. Degenen, die op te-
levisie zijn uitgekeken, nodigen wij van
harte uit bij hen eens een kijkje te ko-
men nemen. Het dameskoor repeteert
elke dinsdagavond in de mu^kzaal van
het Dorpscentrum.

VTP klubkampioenschappen
ondervinden vertraging door
regen
De Vordense tenniskampioenschappen
hebben door de regen zodanige vertra-
ging opgelopen, dat de wedstrijden tot 7
september zullen uitlopen.
Zoals ieder jaar is het aantal te spelen
partijen weer bijzonder groot, hetgeen
de wedstrijdkommissie al hoofdbrekens
genoeg kost. Zaterdagavond was men
bij de heren tamelijk ver gevorderd.
Bij heren-enkel A (23 inschrijvingen),
bereikten A. Jas, R. v. Wijk, H. v.
Lochem. P. Bielawski. H. Dekker en T.

Snellenberg de kwartfinale, terwijl voor
2 andere plaatsen nog moet worden ge-
speeld.
Bij de heren B (15 inschrijvingen) zijn F.
Stertefeld en C. Hissink tot de halve fi-
nale doorgedrongen. De andere twee fi-
nalisten zijn nog niet bekend.
Bij de dames waren zaterdagavond nog
maar 2 van de 10 partijen gespeeld, ter-
wijl ook de dubbels nog nauwelijks op
gang waren gekomen.
Jammer was het daarom, dat een dag la-
ter de wedstrijden moesten worden ge-
staakt en uiteindelijk uitgesteld tot de
volgende week.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Volt tegeswoordug neet met veur Jan Bijjenraot. Nachten lig e te
prakkezeern oaver de dinge die um neet anstaot maor waor e in feite
neet volle an veranderen kan. I'j kont ow netuurluk wel afvraogen of
't de moeite weerd is umme d'r wakker van te liggen. Maor jao, 'n
enen mense is 'n anderen neet. Wat 'n enen de gewoonste zaak van
de weald vind daor kan 'n ander zich raozend druk oaver maken en
d'r un hartinfarct of andere narugheid van oaver holPn. Meschien
kump dat ok wel deur de moderne tied, waorin wi'j allemaole un
klein betjen verwend bunt en de mutse drek scheef heb staon as 't
neet geet zoas wi'j dat graag wilt.
De moderne tied breg ok met zich met dat un hoop wark völs te duur
wod um nog te doen zoas bev. reperaatsie van bepaolde dinge en ok
zoas 't uutzuuken van löage flessen. Um die toch nog weer van diens
te doen wean kö'j die flessen tegeswoordug op bepaolde plaatsen in
un grote bak gooien die dan van tied tot tied weer wod lö£g ehaald.
Laot ze now zo'n bak net bi'j Jan Bijjenraot veur de deure hemm'n
ezet! En daor kan Jan now maor neet oaveruut. At e an 't uutrösten
is dut e maor niks as luusteren of t'r ok weer ene un löage flesse in in
'n bak gooit. Now gebeurt dan wel meestal oaverdag at hee neet bi'j
huis is, maor wat wi'j, a'j eenmaol un hekkei an zo'n ding heb dan
maak i'j d'r vanzelf un probleem van. Dan win i'j d'r ow oaver op.
Dan gao'j beweern dat bepaolde huuze onleafbaor bunt en nuumt
darbi'j huusnummers van luu d'r helemaols gin las van heb en niks
met van doen wilt hemm'n zoas nummer twee! Un old achterhooks
sprekwoord zeg: un advekaot en un hond, vedient de kos met de
mond maor de mond kan ok nog te wierug wean.

En of al dat lawaai oaver den bak zinne hef? 't Ding zal toch argens
motten staon. Buutenaf zett'n geet ok neet want 't mot veur iederene
gauw, geod en makkeluk te bereiken wean. 'n Andere plaatse in 't
darp? Dan hef un ander d'r weer las van, al zal die d'r meschien niks
van zeggen.

Jan Bijjenraot mot maor us denken an de luu die kot bi'j un bar
wont die 's aovunds late uut geet, an luu die an un drukke
vekeersweg wont, an luu die kot bi'j un schole wont of in de buurte
van un febriek. Allemaole dinge mee 't neudugge lawaai wao'j met
mot learn leaven in un dicht bevolkt land as 't onze. A'j dat neet kont
mo'j gaon emigreren nao Australië of un ander land waor nog volop
ruumte is en de buurman 10 kilometer van ow vedan wont.

Laot Jan Bijjenraot de eerste tied maor un watjen in de oore doen,
want 't is op 'n duur vake gelukkug neet meer as un kwestie van
wenn'n en anpass'n bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

marlanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

n u

bennie harmsen
verf &• wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

wevo-druk
laarstraat 49-51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

D WD vonden
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