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Vinotheek Smit betrekt nieuwpand

puteerde Staten van Gelderland inzake de beperking van het (gemotoriseerde) verkeer ter bescherming van
de natuur.
Voor deze gemeente betreft het een
aantal wegen aan de noordzijde van
de Ruurloseweg.
Het betreft een beperkte gesloten verklaring en wel van:
- januari tot en met maart: van zonsondergang tot zonsopkomst en tijdens de zaterdagen en zondagen
ook overdag;
- van april tot en met september:
over het gehele etmaal;
- van oktober tot en met december:
van zonsondergang tot zonsopkomst en tijdens de zaterdagen en
zondagen ook overdag.
De gesloten verklaring zal niet gelden
voor:
a. de zakelijk gerechtigden en pachters van percelen, die belenden aan of
uitwegen op de onderhavige wegen;
b. de huurders en bewoners van hetgeen op die percelen is gebouwd of
neergezet;
c. het verzorgendxverkeer van de onder l en 2 bedoelde personen;
d. het militaire verkeer.

In het pand van de voormalige speelgoedzaak Wigwam (vroeger Koerselman) aan de Burg. Galleestraat heeft Vinotheek
Smit afgelopen woensdag haar deuren heropend. Vinotheek Smit was voorheen gevestigd aan de Dorpsstraat. De wens
van "De Herberg" om zich uit te breiden en de nijpende parkeerproblemen waren voor de heer Smit aanleiding om uit te
kijken naar een nieuw onderkomen.
Dit huidige pand is juist zo geschikt vanwege de ligging op het noorden, dus geen zon in de zaak, hetgeen ideaal is voor een
drankenspeciaalzaak, aldus de heer Smit. Ook een pluspunt is het grote magazijn dat goed bereikbaar is voor de bevoorrading.

Opgemerkt wordt dat ook de provincie hierover in de plaatselijke dagbladen zal berichten. Eveneens hangt
een publikatie hierover op het publikatiebord nabij het gemeentehuis.
Tegen het ontwerp-besluit kunnen tot
veertien dagen na afloop van bovenstaande termijn bezwaren worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
5. Verkeersmaatregelen ^^
In verband met de ope^plling van
"De Wiersse", hebben burgemeester
en wethouders besloten om op 10 en
11 juni aanstaande de volgende verkeersmaatregelen te treffen:
a. instellen van een p
voor beide zijden van
borchweg met betrekking tot het gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot de
spoorbaan;
b. afsluiten van alle verkeer behalve
voetgangers van de Wiersserallee.
6. Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal op vrijdag 8
juni aanstaande niet in de gelegenheid
zijn om het wekelijkse spreekuur te
houden.

In het grotendeels omgebouwde pand staan de talloze bieren, wijnsoorten en gedistilleerde dranken overzichteliljk in rekken gesorteerd. Daarnaast biedt Vinotheek Smit een rijk aanbod van wijnen uit het vat, ook op dit gebied voldoet de zaak
aan de moderne eisen doordat de wijn wordt aangevoerd in roestvrijstalen fusten en op dezelfde manier als een biervat
wordt aangesloten, dus volkomen hygiënisch.
Voor degene die zelf wijn willen bereiden heeft de vinotheek de nodige informatie alsmede grondstoffen en andere benodigdheden voorradig. In de naaste toekomst zal in het andere gedeelte van het pand een rookartikelen zaak worden gevestigd. Het ligt in de bedoeling dat de familie Smit in het najaar het woongedeelte zal betrekken.

S UMI 6 H Pinksteren

We staan vóór het Pinksterfeest. En
dat is een feest, waarvan we de betekenis vaak maar moeilijk onder woorden
kunnen brengen. Want het gaat om
een kracht van Boven, die we niet definiëren kunnen, maar die gegeven
wordt aan ieder die zich er voor open
stelt.
Toon Hermans zingt er van: "De heTelefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.OQ-J2.3Q_UliI.cn v rij datj van 13JLO-17.QO UUt - Spreekuur burgemeester Mr. M, Vunderink: volgens afspraak - Spifiekuur wethouder J.F,
mel geeft! Wie vangt, die heeft".
üeerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A BogMensen worden niet aan zichzelf
chelman:
donderdag
van
11.00
tot
12.00
uur.
;
overgelaten, maar opgenomen in een
pas NA 15 JUNI AANSTAANDE met beweging van vernieuwende kracht,
Verleende bouwvergunningen
deze manier van bestrijden te begin- die eens in Jeruzalem begonnen is, en
1. Ophalen huisvuil
In verband met de Tweede Pinkster- 1. Aan de Stichting Het Geldersch nen, teneinde diegenen die uit milieu- die nog altijd doorgaat.
Landschap, Zijpendaalseweg 44 te overwegingen hiertegen gekant zijn Om dat te vieren, komen mensen op
dag op maandag 11 juni aanstaande
Arnhem, voor het vervangen en de gelegenheid te geven zelf het on- Pinksteren in kerken samen. Over de
zal er die dag geen huisvuil opgehaald
vergroten van een machineberging kruid voor hun woning op een niet hele wereld. Ook in Vorden. Het is een
worden. Dit zal één dag later gebeuop het perceel Lindeseweg 9 te chemische manier te verwijderen. Bij feest voor iedereen, voor oud en jong.
ren, op dinsdag 12 juni.
Vorden.
het spuiten zullen deze stukken dan Op Ie Pinksterdag is in de Dorpskerk
een viering, die door de kinderen op
overgeslagen worden.
2. Publikaties ingevolge de Wet Arob
Aangezien het bestrijden op chemi- het kerkplein op een feestelijke maDe Wet Arob biedt aan derden be- 3. Onkruidbestryding
langhebbenden de mogelijkheid offi- Gebleken is dat op trottoirs, wegen en sche wijze zo min mogelijk dient te ge- nier wordt voortgezet. Hoe? Dat blijft
cieel bezwaar in te dienen tegen be- paden het onkruid welig tiert. Uit een beuren verzoekt het college u met nog een verrassing.
sluiten van de overheid en wel bij het oogpunt van begaanbaarheid dient dit klem om de trottoirs, wegen of paden Zo gaat dat op Pinksteren. Je kunt niet
orgaan dat de betreffende beschikking, onkruid bestreden te worden. De ge- bij uw woning vrij van onkruid te hou- binnen de muren blijven zitten, maar
heeft genomen. Hieronder vallen ook meente heeft echter onvoldoende den. Indien dit niet gebeurt dan is che- je wordt naar buiten gedreven. Naar
de door het gemeentebestuur ver- mankracht om het met de hand te ver- mische bestrijding onvermijdelijk, anderen toe. Komt u het mee-beleleende bouwvergunningen. Een over- wijderen. Tevens zou dit te kostbaar waarbij echter wel met middelen ge- ven?
spoten zal worden die het milieu zo
zicht van de verleende bouwvergun- zijn.
ningen treft u onderstaand aan. Het Daarom zal het onkruid met chemi- weinig mogelijk aantasten. Zoals al
indienen van bezwaar is aan een aan- sche middelen bestreden dienen te eerder opgemerkt zal hiermee begonworden. Bekend is dat deze manier nen worden na 15 juni 1984.
Dat zijn de eerste regels van een Pinktal regels geboden.
sterlied van Jaap Zijlstra. Die wind is
Voor andere inlichtingen kunt u con- van bestrijden schade aan het milieu
tact opnemen met de afdeling l ter se- berokkent, en dat velen er daarom op 4. Beperking van het (gemotoriseerde) de wind uit de hemel, de Geest die
cretaris. Belangrijk is evenwel dat een tegen zijn dat deze middelen gebruikt verkeer ter bescherming van de natuur mensen aangrijpt en anders maakt.
Ter secretarie afd. Algemene Zaken Daarover gaat het op 2e Pinksterdag
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN worden.
na de datum van publikatie moet wor- Het college van burgemeester en wet- c.a. ligt van 11 juni tot 14juli 1984 ter in- in een gezamenlijke viering in de
houders heeft dan ook besloten om zage het ontwerp-besluit van Gede- Dorpskerk.
den ingediend.

Gemeentenieuws

Wy leven van de wind

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.
Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met
f 2,50adm. kosten.
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)
K o/ respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688
Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Een jeugdwerkgroep heeft deze
dienst voorbereid, en het jongerenkoor'The Bethel Singers" uit Loenen
doet er aan mee.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9-10 juni dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Koffie drinken samen
na de kerk

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Vanaf Pinksterzondag tot en met zondag 19 augustus is er na de kerkdienst
gelegenheid tot gezamenlijk koffie
drinken in "de Voorde". Dat is bedoeld als een mogelijkheid tot ontmoeting tussen gemeenteleden en
gasten of vacantiegangers. De ervaring van andere jaren heeft geleerd,
dat daarvan gebruik wordt gemaakt
door mensen uit alle delen van ons
land, en zelfs uit het buitenland, die
deze zomer korter of langer in Vorden
verblijven. Door een groep dames
wordt vooreen hartelijke ontvangst in
"de Voorde" zorg gedragen.
Natuurlijk is het dan fijn, dat ook de
Vordenaren zelf present zijn. Want
anders is er van een ontmoeting geen
sprake. Komt u dus ook?

Pinkstermaandag
Bethel Singers
in Vorden
Maandagmorgen 2e Pinksterdag zal
er een bijzondere interkerkelijke
jeugddienst worden gehouden in de
N.H. kerk.
HetjeugdkoorThe Bethel Singers zal
hieraan medewerking verlenen.
Deze Pinksterdienst zal als thema
hebben: Leef jij van de wind? Ds. Woltinge uit Lochem zal hierover een korte meditatie houden, n.a.v. het bekende lied van Jaap Zijlstra.

GEBOREN: Andre Arfman
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: W. Vliek en J.A. Wouters; P.R. Bootsma en W.Th.M.
Klomp; P.B.J.M. Rohof en E.M. Rosingh; D.J.C. Baron van Dorth tot
Medler en G.L. Tjoa.
OVERLEDEN: E.M.Th. Mombarg,
oud 41 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag, 1ste Pinksterdag, 9.00 uur
Eucharistieviering; maandag, 2de
Pinksterdag, 9.00 uur Eucharistieviering.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9, 10, 11 juni J.A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 2 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wechgelaer, tel. 1566.
TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192
NOODHULPDIENST
Juni: mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
-wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag, 1ste Pinksterdag, 10.30 uur
Eucharistieviering; maandag, 2de
Pinksterda, 10.30 uur Eucharistieviering.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 juni, 1ste Pinksterdag,
10.00 uur ds. J. Veenendaal; maandag
11 juni, 2de Pinksterdag, 10.00 uur ds.
J. Woltinge uit Lochem.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 juni, 1ste Pinksterdag,
10.00 uur ds. W.C. den Boer uit Harderwijk; 19.00 uur ds. C. Mak; maandag 11 juni, 2de Pinksterdag, gezamenlijke dienst.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 9 juni 12.00 uur tot en
met maandag dr. Wegchelaer, tel.
1566. Avond- en nachtdienst week 11
t/m 15 juni dr. Warringa, tel. 1277.

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Met ingang van 4 juni j.l. heeft dhr. Coenraadts
zijn zaak aan de Smidsstraat 2 overgedragen aan
dhr. Joop Cornelis
Dhr. Joop Cornelis blijft lid van de superclub 199
de club van Nederlands beste supermarkten
Mogen wij ons even voorstellen:

JOOP
ondernemer
ondernemer

WILMA
Kassa
kassa

Kassa

CARLA
vleeswaren
vleeswaren

JO
levensmiddelen
levensmiuueien

JOOP
slager
siager

grueme

IVO
groente
groente

VICTOR
vleeswaren
vleeswaren

MARTIN
levensmiuueier
levensmiddelen

Bovenstaande ploeg mensen zal met volle inzet en vaardigheid er zorg voor dragen
dat U prettig en voordelig kunt winkelen in Joop Cornelis super te Vorden.
Naast de normale Pinksterfolder welke u deze week ontvangt, hebben wjj nog
onderstaande extra aanbiedingen voor u:

e

Jon9

nanen

UT»oes

Volop
parkeergelegenheid

Tot ziens in:

P CORNELIS

Heel hartelijk dank voor de belangstelling, die u getoond
hebt op onze trouwdag

ANJA EN HENK
MENKVELD

Getrouwd

THEOZWEVERINK
en

Mr. D.J.C. BARON VAN DORTH TOT MEDLER
en

GERLANDA RUITERKAMP
hebben besloten om te gaan trouwen op 14
junia.s. om11.00uurinhetgemeentehuiste
Hengelo (Gld).

't Jebbink61
7251 BK Vorden.

Mr. GIN-LIAN TJOA
Vorden 2 juni 1984

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de
N.H. kerk te Hengelo (Gld).

Onze hartelijke dank aan ieder
die in welke vorm dan ook, ons
40 jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt

H.J. GROOT ROESSINKHJ. GROOT ROESSINK
NORDE

LPG
67
cl

r

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Concordia te Hengelo
(Gld).

ARAL SERVICESTATION

EDWIN
v.d. WEIJDEN

Op Hemelvaart is onze lieve

Tijdelijk adres:
Sarinkdijk 17, Hengelo (Gld).

BK

ELLY

Toekomstig adres:
Heideweversweg 4, Hengelo (Gld).

MAAK VAN DE AANSTAANDE FEESTDAGEN
HEERLIJKE VLEES-DAGEN
met kwaliteitsvlees van keurslagerij Vlogman

VORDEN

haar Heer in zijn heerlijkheid gevolgd.
Zij heeft haar ziekbed gewijd in de beleving van de Sakramenten der kerk.

Julianalaan 11,
7251 EP Vorden.

Verder hebben wij een ruime keuze voor de barbeque
zoals

Zij werd 41 jaar.
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die
wij bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen

1959

B.H. NORDE
H.J. NORDE-HARMSEN

en

1984
Op maandag 11 juni a.s. hopen onze ouders
en grootouders

H. GREFHORST
WA. GREFHORST-WESTERVELD

Hoekendaalseweg 3
7251 RM Vorden.

de dag te herdenken dat ze 25 jaar geleden
in het huwelijk zijn getreden..
Deze feestelijke gebeurtenis hopen wij op
zaterdag 9 juni a.s. te vieren.

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en cadeau's die
we bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen

Dat ze nog lang tesamen mogen zijn is de
wens van Henk, Marjon, Martin, Acjri en
Willertiien.
Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in 't Pantoffeltje. Dorpsstraat 34, Vorden.

H.CH. KETTELERIJ
en
A. KETTELERIJGAYKHORST

KEURSLAGER

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op dinsdag
5 juni 1984 op de R.K. Begraaf plaatste Kranenburg Vorden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u vol droefheid mede, dat toch nog onverwacht
uit ons midden is weggenomen, onze zorgzame moeder
en oma

Aan demonstraties hebben de
heren in den Haag lak
Het enige, dat zij vrezen is
UW STEM
Ga daarom stemmen
Donderdag 14 juni PvdA lijst 2

B.OLTHOF
en

D. OLTHOF-CAMPERMAN
25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze kinderen en
ouders te vieren op vrijdag 15 juni.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 16.30 uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, 2 juni 1984
Bejaardenhuis "de Wehme", Nieuwstad 32
Corr. adres: H.J. Kip, Brinkerhof 91, 7251 WV Vorden

1984

1959

Opdinsdag12junia.s. ishet25jaargeleden
dat wij in het huwelijk zijn getreden
Wij hopen dit samen met onze kinderen en
ouders te vieren.
Iedereen die ons hiermee wil feliciteren is
van harte welkom in zaal de Herberg,
Dorpsstraat 10a te Vorden van 15.00 tot
16.30 uur.

H.WILLEMS

Heden overleed, na een langdurig en geduldig gedragen
lijden onze zorgzame man en vader

HENDRIK UENK
echtgenoot van J.H. Bretveld
op de leeftijd van 78 jaar.
J.H. Uenk-Bretveld
J.B. Denk
W.R. Uenk-Maalcke
H.J. Denk
E. Hofman.
7251 AE Vorden, 5 juni 1984
Nieuwstad 41.

en

H.WILLEMS-KORNEGOOR
Juni 1984
Berkendijk 1
7251 NW Vorden.

Hans - Hans - And ré.
Te koop: pompoen en courgette planten.
Reeoordweg 2, Tel. 1534.

H.H.J. Vaneker

alles op maat gemaakt

Stationsweg 31, Vorden

TUINBANK 139,Kasten / Ramen /
Deuren
Timmerbedrijf Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Te huur gevraagd: omgeving
Vorden vanaf 15-8 '84 t/m ca.
15-8-'85 door gezin met 2
meisjes 8 en 10 jaar komend uit
buitenland woonruimte met
3 slaapkamers, geen etage.,
gestoffeerd of niet.
Informatie: Seezo Uniformen
Tel. 05753-1642.
T.a.v.J.J. Vermeer.

TE KOOP VERSE EIEREN,

Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

en

M.W. ZEEVALKINK-JANSEN

|_| r l UMI/ Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.
G .J.• ntUIIMlX

op zaterdag 16 juni a.s. met hun kinderen en
kleinkinderen dat zij 40 jaar geleden in het
huwelijk zijn getreden.
Receptie 's middags in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden van 15.30 tot
17.00 uur.
Vorden juni 1984
Christinalaan 15, 7251 AX Vorden.

kantoor assistent

^

Mavo of Havo opleiding vereist.
Leeftijd 18 tot 22 jaar.

Ga stemmen op de

PvdA lijst 2
donderdag 14 juni

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

AFWEZIG
wegens vakantie van 8 tot 25 juni.
Overige collega's nemen waar.

Onze HERENsalon is wegens
vakantie

GESLOTEN
van 25 juni t/m 16 juli.
(de damessalon blijft normaal
geopend).
DAMES EN HERENSALON

HEERSINK
Zutphenseweg 21, Vorden. Tel. 1215.

Donderdag 14 juni

Verkiezing Europees Parlement
Breng uw stem uit op

LIJST 1 C.D.A.

Algemene vergadering
van de Rabobank
te Vorden
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Vorden" BA. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op maandag 25 juni 1984 om 20.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 Vorden.
Verkorte agenda

voor onze computer afdeling.

Geef het C.D.A.
zijn eigen variant

Gratis af te halen: jonge poesjes bij:
F.H. Peters,
Brinkerhof 38, Vorden.
Tel. 2411.

Tandarts

Liever geen bezoek aan huis
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 8 juni om 13.30
uur in aula 2 van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.

AJ.ZEEVALKINK

BENIMO STUNT
NOG ÉÉN KEER
Zondag 10 juni trekt hij van leer,
wil je nog een keer glunderen,
kom hem dan zien blunderen,
van 's middags vier tot half vijf
trapt hij zich het zweet uit zijn
lijf.
Dit alles gebeurt op het marktplein
mensen dat wordt me een gein.

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen

Boeken bestellen, L«ga
bellen
Tel. 05752-3100

Wij hebben plaats voor een
Te koop: een olietank ca. 1200
liter.
B. Besselink, Kerkhoflaan 9
Vorden. Tel. 3064.

Horramen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Juni 1984
Het Hoge 48
7251 XX Vorden.

In dankbaarheid gedenken
Aardbeien plukkers(sters)
gevraagd voor de periode van
ca. 20 juni tot 20 juli ook na
schooltijd en zaterdagen. Minimum leeftijd 12 jaar.
G. Wagenvoort, Toverstraat 10
Baak.
Opgave tel. 05754-253.

BA. Hendriks-Kip
H.J. Hendriks
H. Kip
W.B. Kip-van Kampen
M. Brinkerink-Kip
H.J. Brinkerink
T.L Kip
R. Kip-v.d. Velde
H.J. Kip
R. Kip-van Zuilekom
en kleinkinderen

Op maandag 11 juni a.s. zijn wij

GROTE KATER
gratis af te halen
a.s. zaterdag 9 juni
voor de middag
Freddy Pel l en berg
Brinkerhof 50, Vorden

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

op maat
gemaakt

worden op maat gemaakt

op de leeftijd van 84 jaar.

Te koop: 1 ha, 10agras. Br. inl.
voor zaterdagavond 9 juni.
J. Wassink,
Horsterkamp 4, Vorden.

ATTENTIE:
voor de aanstaande feestdagen
verse haantjes - kip en eieren
enz. het van ouds bekende
adres:
Poeliersbedrijf Rossel
Tel. 1283. Nieuwstad 45.

VLOGMAN
al vanaf

J<^ ^

Net betrouwbaar echtpaar,
midden 30, zoekt woonruimte te huur buiten de kom van
Vorden b.v. bij weduwnaar of
oudere mensen.
Bereid eventueel met hulp bij
te springen.
Hoge huur ongewenst.
Br. onder nr. 13-1
Buro Contact.

SATE'S enz

7251 LV Vorden-Kranenburg, 31 mei 1984
Ruurloseweg 68.

weduwe van Herman Johannes Kip

Hoetinkhof 22
7251 XN Vorden.
Te koop wegens overcompleet:
Puch Maxi „Super" in prima
staat.
Tel. 05752-2347

DRUMSTICKS gemarineerd

Mede namens haar zussen,
broers, schoonzussen en
zwagers, nichten en neven,
E.G.M. Mombarg-Eggink

JOHANNA HENDRIKA van GULIK

Juni 1984
De Hanekamp 6, 7251 CJ Vorden.

HAMBURGERS

Wij vragen uw gebed voor haar en voor onszelf.

Schriftelijke sollicitaties te richten
aan:

NEDAC
SORBO
POSTBUS 12, 7250 AA VORDEN.

- Opening
- Notulen vorige vergadering
— Jaarrekening 1983
- Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
- Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede
de jaarrekening 1983 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.
Het Bestuur.

Rabobank C9

met

Vinotheek Smit nu gevestigd in de Burg. Galleestr. 12

Televisie
reparaties
- direc»
;
naar

TELEFOON 05752-1391

Het blijft feest in de Burg. Galleestraat

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELFVISIE

Gedistilleerd

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,
Zutphen Tel. 05750-13813

Wilt u leren knippen en
naaien en/of patroontekenen?
Wilt U worden opgeleid tot
costumiére, coupeuse enz?
Voor inl. en opgave:
"Danckaerts" Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
B. Galleestraat 4, Vorden.
Tel. 05752-2733

Jonge Floryn
IV
Citroen Floryn
11,95

Voor een
afwisselend
wisseldieet
naar:
ASSELT

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg

Zutphenseweg 18
Tel. 1384.

Alfa bier natuurzuiver

Wijnaanbieding
Binger Rochuskapelle
«n/e huiswijn
2 voor

liter voor 6,95

12,95
16,95
16,95

20püpjes

6,95 20 Euro flessen

Kahinett. Liter

13,-

20 Super Dordtmunder

Uitstekende zomerwijnen uit de l-l/as

Vieux Floryn
17,40
Bessen Coebergh
14,25

Edelzwicker

6,95

Pinot Blanc

7,45

Uit Spanje

Rioja

8,95

1976

Van de Tap

MINNEN

11,95

Rioja 1973

Whisky Findlater
18,95

ALFA
Edel Pils

PRACHT WIJNGLAS

50 CENT KORTING

op alle dranken van het vat.

voor slechts
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

1,95

35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.
Te koop: alle soorten koolplanten, tomaten, cosetten,
peterselie, selderie, sla,
bieslookpollen, droogbloemen,
jonge
konijnen,
Vlaamse reus, kleurdwer
gen en Fooitjes.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Vrijwel direkt te leveren diverse soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede papierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde,
tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels
en

plavuizen
Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.
NieuwSpittaal

Welkoop heeft veel-voor-vader
& -i •

BLACK & DECKER
HEGGESCHAAR GC 330
Van 179,Voor

Metdubbelwerkende tegen-snijdende messen van 33 cm lang.
Met transparante beschermkap.
Vermogen 400 W.

GLORIA HOBBYSPUIT
TYPE PRIMA 5

i

1 •

Als je vader echt iets voor
jaren wil geven, dan ga je naar
Welkoop. Daar koop je kwaliteitsartikelen voor huis en
tuin. Vakman en hobbyist. En
Welkoop maakt die waardevolle
kadp's speciaal voor vaderdae extra
bepaalbaar. Kijk maar naar dFaktieprijzen. Dat scheelt.
HOBBYLAAR7*

De kunststof drukspuit voor het fijne
sproeiwerk. Vulinhoud 5 liter. Met
gekombineerde
drukmeter/veiligheidsventiel
Van 91,-

Lekker licht en waterdicht, deze plastic kuitlaars met profielzool.
Kleur groen. Maten 39
t/m 46.
Van 25,55
Voor

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

SCHROEVEDRAAIER
BITS

De tuinen van de

l
l

MAKITA CIRKELZAAG
SR 1600
Meterslange planken en platen, maar ook
kleine stukken zaagt vader moeiteloos met
deze professionele SR 1600. Diameter
zaagblad 165 mm, horizontale diepteinstelling, vermogen 900 W. Inkl. standaard accessoires.
Van 437,^
Voor

Wiersse, Vorden
opengesteld met

PINKSTEREN
zo 10 en ma. 11 juni van
10.00 tot 18.00 uur.
Rhododendrons en
vooijaarsbloemen
Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren

l
GRINDTEGELS 40 x 60
per stuk v.a
3,75
BETONTEGELS 30 x 30
per stuk
'
1.SPOORBIELS ook op maat
gezaagd per stuk vanaf 12,50
GECREOSOTEERDE PALEN div.
maten.
G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.
Tel. 05752-1217 of 1811.

De ouderwets-degelijke Hollandse fietspomp met voetplank, slang en ventielnippel. Die
verslijt je niet^
meer...
Van 15,95
Voor

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
1ENKATE

FIETSPOMP, TASMODEL

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Een meeneempomp, maar wél
een goede! Klap de beugel in
en hij past gemakkelijk in
de fietstas.
Van 7,75
Voor

Voor een verzorgd bos, belt u
ons!

Tel. 05752-2422 of
05735-1249.
Te koop: vaatwasmachine
Bosch f 1 50,-.
4 pits gasstel Edna f 50,-.
Brinkerhof 64, Vorden.
Telefoon 2830.

BLACK & DECKER
KLOPBOORMACHINE

Inéén keer alle
gangbare maten in
een handige transparante opbergdoos. 6 Verschillende bits met
magnetische houder.

F220-R

Zaagt rondingen
en figuren uit hout,
metaal, kunststof, enz. 330 W, 3000 tpm.
Zaagdiepte 55 mm. En dankzij de verstelbare zool kunt u ook onder verstek zagen
tot 4 5°,

Flexa hoogglanslak
. ijzersterke, hoogglanzende lak voor
binnen en buiten
. voor hout en metaal
. rijk kleurengamma
met duurzame glans
Schildersbedrijf
UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
45, Vorden. Tel. 05752-1523.

Aangeboden per 1 juli: slaapkamers en woonkamer,
met gebruik van keuken, douche en toilet. Liefst voor meisje
alleen.
Tel. 05752-2880.
Bellen na 17.00 uur.
Te koop: aardbeien vrijdag 9
en zaterdag 10 juni van 10.00
tot 12.00 uur v.m. zolang de
voorraad strekt.
H. Weehk,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 6659.
ZEG MET UW STEM NEE
tegen de nieuwe kernwapens.
Donderdag 14 juni,
P.v.dA. lijst 2.

boormachine
met variabel
toerental en
twee mechanische toerentallen. Vermogen maar liefst 500 W! 13 mm
Boorkop, links- en rechtsdraaiend.

KLAUWHAMER
Geheel geslepen en
gepolijst met houten
steel. 27 mm.
Van 8,50
Voor

DAVID BOORMAATJE

we l koop
De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis entuin,vöor Mens en Dier
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig t/m 16 juni 1984.

l

BESTEL JUIST NU UW
HAARDHOUT
Gehaald 5% korting.
Tel. 05735-1249.

SAND VIK METAALZAAGBEUGEL 226
Metaalzaagbeugel met
lichtmetalen boog en
handgreep en 'n reservoir voor reservebladen.
'n Ijzersterk kado.
Lengte 12".
Van 24,95
Voor

PLASTIC ZEIL

Hij houdt de boor stevig op z'n plaats,
vangt het boorgruis op en kan op de
gewenste boordiepte
worden ingesteld.Past
op elke boormachine.
Van 19,95
Voor

Bestaande uit: 6 Gangbare gloeilampen
waaronder een halogeen duplo H4
lamp en 2 reservezekeringen.
Van 19,50
Voor

Komt altijd van pas bij
't kamperen, tuinieren,
schilderen, behangen,
enz. Afm. 4 x 6 m,
dikte 0,10 mm.
Van 16,90
Voor

GARDENA, AUTOWASSET
Hij is eigenlijk voor
de auto én voor de
tuin, want behalve
'nautowasborstel
ziterookeentuinspuit bij. Verder
met kraanstuk 3/4"
slangstuk 1/2",
waterstop 1/2"
en een doos
shampoostaafjes. In
kadoverpakking.
Van 39,95
Voor

in nieuwe FIAT
RITMO'S
schakelwagen en

automaat
Theorielessen
volgens de
nieuwe methode.
Voor meer
informatie:
AUTORIJSCHOOL

Afm. 5 x 8 m,
dikte 0,10 mm
Van 27,75

Voor

TEGER
Stationsstraat 18
RUURLO
TEL. 05735-1426

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583
STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

SIERBESTRATINGS
MATERIALEN

Holtslag
Bouwmaterialen BV
Spoorsti 28, H
Tel. 05735 20'

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Majorettes
'Sursum Corda'
behalen diploma's
Elf mini-majorettes van de chr. Muziekver. hebben het afgelopen weekeind het majorette diploma behaald.
Het gebeuren stond onder auspiciën
van de K.N.F.
Het examen werd afgenomen door
Griettine Bouwma uit Dokkum. Vanaf 9 uur 's morgens tot half 12 zaten de
meisjes in spanning over het al dan
niet geslaagd zijn. Groot was dan ook
de opluchting toen de heer Westenbrink uit Goor namens de KNF kon
mededelen dat iedereen geslaagd
was.
's Middags waren de Majorettes van
Sursum Corda aan de beurt. Zij deden
examen voor Majorette B. Hoewel
ook bij deze ouderen de spanning
groot was, kon ook hier met genoegen
worden vastgesteld dat alle 11 deelnemende majorettes ruimschoots waren
geslaagd.
Bij deze examens zijn de drie belangrijkste onderdelen: Marsvaardigheid, Twirling en de z.g. vrije oefening. Voor de instructrieces mevr.
Meyer uit Holten en mevr. Lenselink
uit Vorden was deze uitslag een bekroning op het vele werk dat ze hiervoor hebben verricht. Met bloemen
en diploma's keerde de groep majorettes moe maar voldaan naar huis terug.
De volgende mini-majorettes behaalden het A-diploma: M. Groot Wassink; M. Althusius; J. Dijkerman; A.
Smallegoor; S. Dekkers; I. Temmink;
W. Onstenk; Y. Bultman; S. Stoelhorst; Y. Mullink en S. Schepers.
B. Diploma: E. ten Pas; B. Lenselink;
A. Nijenhuis; W. Zweverink; S. Helmink; M. Groot Jebbink; Y. Immink;
D. Bulten, H. Snoeyink; I. Hissink en
G. Zweverink. Zestig punten kon men
in totaal halen.

stal van bezine van een aan de Eikenlaan te Kranenburg staan de auto.

Fietscodering werpt
successen af
Het coderen van rijwielen blijkt reeds
vruchten af te werpen. Vorige week
vond de Rijkspolitie een rijwiel bij het
postkantoor in ons dorp. Uit de codering bleek dat deze thuis hoorde in
Borculo. Aldaar bleek het rijwiel te
zijn ontvreemd.

Paardevygen brachten
de oplossing
Maandagochtend bleek een lantaarnpaal bij de kruising Lochemseweg/Almenseweg te zijn neergelegd. Bij een
ingesteld onderzoek bleek ter plekke
een aanzienlijke hoeveelheid paardevijgen aanwezig. Waar in Lochem een
concours werd gehouden toog de politie aldaar op onderzoek uit. En de automobiliste, Mej. v. B. uit Gorssel
bleek de paal met haar slingerende
aanhangwagen te hebben gepakt.
i

Deense dansgroep te
gast bij Knupduukskes Veel belangstelling
De Boerendansgroep "De Knupduukskes" is afgelopen dagen als gast- voor dansgroepen
heer opgetreden van een dansgroep
uit Gudbjerg, gelegen op het eiland
Fün in Denemarken. Twee jaar geleden is deze groep ook reeds in Vorden
op bezoek geweest.
Het ongeveer 40 man tellende gezelschap arriveerde woensdagavond per
bus in Vorden. Donderdag namen de
Knupduukskes en hun Deense gasten
deel aan een zogenaamd "Hippofeest" in het Noord-Hollandse plaatsje Hippolytushoef.
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement drie jaar geleden ingesteld ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Afsluitdijk.
Dé Vordense boerendansers viel met
haar Deense gasten een geweldig ont- haal ten deel op het gemeentehuis van
Hippolytushoef.
Onder meer werd hier een ganzenbitter genuttigd. In de avonduren werd
op het Marktplein op lange tafels een
speciaal gerecht geserveerd.
Men liet zich de capucijners, rozijnen
e.d. goed smaken. Vrijdag traden de
"Knupduukskes" en de groep uit Gudbjerg op tijdens de feestelijke jaarmarkt in Hippolytushoef.
Daarna werd Volendam bezichtigd en
werd in Amsterdam een boottocht gemaakt. Vrijdagavond volgde een gezellige avond bij de "Pantoffel". Een
optreden op de markt in Vorden en
een bezoek aan de prachtige tuinen
van kasteel "De Wiersse" alsmede een
bezoek aan kasteel Ruurlo en Vorden
besloot de trip van de Denen aan Vorden.
Mevrouw Dolphijn fungeerde de afgelopen dagen als tolk voor de gasten
uit Gudbjerg.

Politienieuws
Diefstal van benzine
Een 21-jarige inwoner uit Warnsveld
is op Hemelvaartsdag betrapt toen hij
benzine stal uit een op de Gerstekamp
te Warnsveld geparkeerde auto. Omwonenden zagen de jongeman
vreemd rondscharrelen en waarschuwden de politie, die de jongeman
op heterdaad kon betrappen,
tyu de benzine weer prijzig is loont het
bezine over te tappen. Ook is bij de
rijkspolitie aangifte gedaan van dief-

Ruim 5000 bezoekers Horecazaalvoetbal
Zaterdag 9 juni wordt er een zaalvoet"Wiersser-tuinen"
baltoernooi georganiseerd, waaraan

De eerste dauwtrappers stonden inderdaad afgelopen Hemelvaartsdag
om half acht voor de poort van de
Wiersse. Op die dagen passeerden bijna vier duizend bezoekers de poort.
Vrijdag l juni kwamen nog ruim duizend bezoekers.
De azalea's, rode, rose en witte rhododendrons stonden volop in bloei, wat
niet gezegd kon worden van de paarse.
Op eerste en tweede Pinksterdag kan
men deze in bloei zien staan tesamen
met andere voorjaarsbloemen als
pioenrozen, irissen, clematis. Ook laten de eerste klimrozen zich zien.
Beide Pinksterdagen zijn de tuinen
open van tien tot zes uur.

Aanwinsten
bibliotheek

VOLWASSENEN: "Relatie en relatievormen"; Christie-Murray, David.
"Kinderbijbel in woord en beeld";
Molen, Robert van der. "Elementaire
kynologische kennis"; Wannee-Immerzeel, Else. "Het Moerman dieet;
gezond en lekker"; Crul, Heleen.
"Dochters van dertien"; Meyer, Marie-Louise. "Drankproblemen, gezinTengevolge van een verkeersfout sproblemen"; Fitter, Richard. "Elsekwamen opde kruising Schuttestraat/ viers nieuwe bloemengids"; Loo, N.
Brandenborchseweg de personenau- van. "Dieren in hun omgeving"; Zoto's van de heren K. uit Vorden en de meren, Koos van. "Explosie in mei";
heer K. eveneens uit Vorden met el- Graaf, Hermine de. "Een kaart, niet
kaar in botsing. De gevolgen waren het gebied"; Highsmith,Patricia. "Een
ernstig.
klop op de deur"; Higgins, Jack. "Dans
De beide bestuurders van de auto's, met de duivel"; Wageningen, Gerda
resp. 79 en 21 jaar oud, kwamen er van. "Na regen komt zonneschijn".
zonder verwondingen af. De 78-jarige
mevrouw Kasteel-Nijenhuis liep eni- Tot 29 juni a.s. is er in de galerie van de
ge fracturen op. Zij werd met spoed openbare bibliotheek een expositie te
naar het Spittaal Ziekenhuis vervoerd. zien over de Nederlandse Antillen.
In de loop van de zondagavond is zij Deze is samengesteld door de Stichaan de gevolgen daarvan overleden. ting voor Culturele samenwerking en
De beide auto's werden geheel ver- de Rijksvoorlichtingsdienst.
nield afgevoerd.
Er zijn J^i twintigtal panelen met
kleurenp^s en verklarende tekst te
zien. Tevens een aantal voorwerpen
en schilderijen van Antilliaanse kunstenaars.
Geïnteresseerden kunnen gratis een
Zaterdagmiddag traden de Knup- folder oj^de Nederlandse Antillen
duukskes en de Deense Dansgroep meenenWr
uit Gudbjerg op in Vorden.
De openingstijden zijn gelijk aan die
De Deense groep trad op in eigenhan- van de bibliotheek en de toegang is
dig gemaakte klederdrachten. Veelal gratis.
een boerenklederdracht die in diverse
provincies ^an Denemarken gedragen wordt.
De dansen die de groep bracht hadden met name betrekking op de levensstijl in Fünen. Met andere woorden veel springen en "hüpfen" zoals ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het
één der Deense dames toelichtte.
De Vordense dansgroep "De Knup- Dorpscentrum.
duukskes", die een uitnodiging heeft ledere eerste maandag van de maand
ontvangen om een tegenbezoek aan schrijfavond Amnesty International.
Denemarken te brengen, verzorgde
zaterdagmiddag eveneens een optre-» ledere maandagmiddag en vrijdagden met dansen zoals de "Rozen- middag repetitie Kinderdansgroep
wals", Zonnebloem, Riepe-riepe-gas- Achtkastelendansertjes in het Dorpscentrum.
ten etc.
V.R.T.C.
elke dinsdagavond trainen.
Mevrouw te Velthuis, woordvoerdster
van "De Knupduukskes" liet weten
6 juni VRTC Achtkastelenrijders
dat de groep, momenteel bestaande
fietsvierdaagse 20-35 km
uit 30 werkende lieden, dringend be6 juni H.S.V de Snoekbaars,
hoefte heeft aan uitbreiding van het
jeugdwedstrijd
ledental. Terzelfdertijd traden zater7 juni VRTC Achtkastelenrijders
dagmiddag in de Herberg "De Achtfietsvierdaagse 20-35 km
kastelendansertjes" op.
7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
Een leuk gebracht programma. Het
8 juni VRTC Achtkastelenrijders
was alleen jammer dat dit optreden,
fietsvierdaagse 20-35 km
hoewel in de voorpublicaties wel als
9 juni Braderie, optreden Achtkaszodanig aangekomdigd, niet eventelendansertjes, kinderdanseens op het Marktplein werd gehougroep
den. Nu wisten vele toeschouwers op
9 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
het Marktplein niet eens dat er tien
wedstrijd Vorden-Hengelo G.
meter verderop in de zaal van "De
9 juni toernooi C-jeugd, s.v. Ratti
Herberg" de "Achtkastelendanser11 juni toernooi 5e klas zondag, Ratti
tjes" optraden.
13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
Gebrek aan communicatie?
wedstrijd
16 juni toernooi 3e klas zaterdag,
s.v. Ratti
16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.
Het jaarlijkse busreisje voerde de da- 17 juni 2e klas dames-toernooi, Ratti
mes van de Vrouwenclub Medler al- 19 juni Avondvierdaagse Sparta
lereerst via de Betuwe-route naar Slie- 20 juni Avondvierdaagse Sparta
drecht, alwaar koffie met gebak werd 20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
genomen.
wedstrijd
De molens van Kinderdijk werden 21 juni Avondvierdaagse Sparta
vervolgens bezichtigd. In Schoonho- 22 juni Avondvierdaagse Sparta
ven werd bij een zilversmid een be- 23 juni Openbare les, Nuts blokfluitzoek afgelegd. Vervolgens werd in
en melodicaclub
Goude het Pijpenmuseum met een 24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd
bezoek vereerd, waarna de stad werd
Alm./Lar./Loch./Vorden
bezichtigd. Op de terugweg werd gedi- 27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
neerd m "De Kakelhot" in Beekberwedstrijd
l juli HSV de Snoekbaars, wedstrijd
gen.
"Ring" Zutphen
De dames hebben genoten van de dag
en kwamen in opperbeste stemming 22 juli VRTC Achtkastelenrijders
zomertocht 40 km
weer in Vorden terug.

Verkersongeluk met
dodelijke afloop

Vrouwenclub Medler
maakte uitstapje

Donderdag 7 juni 1984
46e jaargang nr. 13

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

horeca bedrijven uit Vorden en Hengelo zullen meedoen. Gespeeld zal
worden om de Meindert Bouwknegt
trophee, die de afgelopen twee jaar gewonnen is door Café Markzicht. Dit
jaar zullen 18 teams strijden om deze
beker. Het toernooi wordt in sporthal
"De Kamp" in Hengelo gehouden en
vangt om 8.30 uur aan.

Jong Gelre sport
Jong Gelre afd. Vorden nam afgelopen zaterdag met 4 teams deel aan de
provinciale buitensportdag van Jong
Gelre in Bergharen.
Het heren voetbalteam kwam via de
voorrondes tot de halve finale, waarin
verloren werd tegen afd. Winterswijk
en Laren.' Het touwtrekteam kwam
net enkele punten tekort om voor de
finale poule in aanmerking te komen.
De 2 zeskampteams behaalden resp.
een 5e en 12e plaats.
Voor deze buitensportdag bestond
een redelijke belangstelling. Voor de
gehele provinciale landdag ter ere van
het 25-jarig bestaan van afd. Maas en
Waal waarvan de sportdag een onderdeel was, bestond maar een matige
belangstelling.
Jong Gelre Vorden zal het seizoen '83'84 afsluiten met een barbecue bij de
fam. Abbink aan de Kruisdijk op zaterdag 16 juni a.s.

V.R.T.C. De
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. De Achtkastelenrijders
hadden dinsdagavond een zeer goede
start van hun avondfietsvierdaagse.
Bij het Zwaantje starten zo'n 320 fietsers. Deze avond ging de route richting Wichmond-Baak. Er kan over
twee afstanden gefietst worden nl. 20
en 35 km. Vanavond, 6 juni, kan erook
nog gestart worden, aldu^fcganisatof
A
Bargeman.

Aspirantenviertallen
In de laatste rondes van tel aspirantenviertallenkampioensd^B werd het
Vordense viertal nipt im^schakeld
voor de vervolgwedstrijden. Hiervoor
was namelijk een 3e plaats noodzakelijk. Na een 4-4 met zowel Lent als
Driel eindigde DCV op de gedeelde
3e plaats met Lent; de bordpunten
waren gelijk, waardoor het resultaat
aan het eerste bord telde. Hier had
Jurgen Slutter verloren, dus de 3e
plaats was voor Lent.
De einstand was: 1. DES Lunteren; 2.
DVD Doetinchem; 3. DC Lent; 4.
DCV Vorden; 5. DDC Driel; 6. VRD
Renkum.

BFj ons in d'n Achterhook
" 'k Mot t'r neudug un ni'je jörk bi'j hemmen. Zo in de meimaond met al
die brulften en recepties kan'k ok neet altied met 't zelfde an oaveral hengaon. Wi'j bunt de Slagman's al 's un keer of wat tegen ekommen op un
feesjen maor Riek had gin ene keer dezelfde jörk an".
Leide Ni'jveld had eigenluk wel geliek, zo dikke zat ze, eerluk ezeg, neet
in de klere. Maor jao, hoo geet dat a'j zelf un bedrief hebt, dan mot t'r dit
wean en dan dat. En zo schiet i'j d'r zelf nog wel 's bi'j in.
"Dan wöd 't wel tied da'j d'r ow ok 's un stuk of wat haalt. Is t'r nog gin
opruuming wao'j ze goedkoop op de kop kont tikken?"
Derk Ni'jveld hef van mode net zovölle vestand as 'n hond dus ok niks.
Daorumme kö'j van um ok haos gin ander antwoord vewachten.
"I'j kont mien ok un ende henloll'n. I'j haalt jao maor zo gin stuk of wat
jörken tegeliekke en opruuming is t'r pas volle later. Maor 'k zal toch vanwekke wel 's rondkiek'n of'k wat vinnen kanne wat mien ansteet. 'k Belle
eers Ali wel 's op, heurn of die nog tied hef um met mien met te gaon".
Ali had t'r vestand van, die wis altied precies wat mode was. Zelf had zee
ok altied 't ni'jste an wat t'r te koop was, daordeur stonn'n ze ok nogal 's
un keer rood bi'j de banke. 't Salaris van eur man was now eenmaol neet
zo groot da'j d'r volle gekke dinge van doen konn'n.
D'r wodd'n afesprokken umme zaoterdagmargen maor te gaon. Um negen uur stonn'n ze al in de kleragewinkel. 't Was, zoas gewoonluk bi'j
vrouwluu, wel effen zuuken en passen maor met 'n drie ketier hadd'n
zee d'r toch ene evonnen die eur anston.
"Dat wod dan 315 gulden", zei de winkelier.
"I'j hebt de slaop nog neet uut", reageern Leide, "maor jao, 't is nog vrog
op 'n margen. Óp 't prieskaatjen steet 350 gulden, 'n Ieder 't ziende, a'j
mien te volle zoll'n laoten betaal'n zo'k 't ok zeggen".
"Jao, maor daor geet 10% af, dat krie'j vandage veur tien uur kedoo".
"Was dat dan veur raars?". Leide kek de winkelier met grote vraogende
ogen an.
"Wet i'j dan niks van die aktie, die'w hier vandage hebt. 't Hef jao met
twee pagina's in 't Zutphens Dagblad estoane". "Die krante leaze wi'j
neet. Ze wilt zeker alleene leu uut Zutphen hier hen trekken, maor daor
geleuve i'j toch zelf neet in. Dat de leu uut Vorden neet better op de
heugte wod esteld, da's geen wark, mopperen Ali. 's Margens vrog krie'w
un grote landelukke krante in de busse en veur 't plaatselukke ni'js leaze
wi'j "Contact". En zo bleve wi'j met alles op de heugte".
"Maor 't hef ok in "Contact" estaone".
"Zeker met van die vezekeringspolis-lettertjes want ik heb 't neet zien
staon. Hebt die ballonnen daor soms ok met te maak'n, wi'j dachten dat
dat veur de herdenking van D-day was".
De winkelier wis eigenluk neet goed meer wat e zeggen mos. "Meschien
he'j wel geliek, 'n volgende keer mo'w d'r wat meer ruchbaarheid an geven in 't plaatselukke blad. Zo zie'j maor: un mense is nooit te old umme
te learn".
35 Gulden minder arm as dat zee edach hadd'n gingen de vrouwluu weer
op huus an.
'Toch wel aardug, zo'n aktie", von Leide.
En dat von Derk ok die wieters ok weinug anmarkingen op de jörk had.
Wel un betjen an de lechte kante, maor dat zol wel wennen.
Dat Leide met de jörk neet volle geluk hef ehad, dat leas i'j volgende
wekke wel in 't stuksken: "bi'j ons in d'n Achterhook".
H. Leestman

Tweede team
Treffers '80 kampioen

Gezellige feestavond
"Vorden"
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" organiseerde zaterdagavond in bar-bodega 't
Pantoffeltje het traditionele slotbal.
Voor deze gelegenheid was de zaal
leuk versierd en zorgde het dansorkest "Assorti" voor de muzikale omlijsting. Voorzitter Jan van Ark nam
afscheid van trainer Ruud Gerritsen
en bood hem een geschenk onder
couvert aan.
Voor mevrouw Gerritsen waren er de
gebruikelijke bloemen. De heer Gerritsen vond het jammer dat de selektie
dit seizoen niet meer inzet aan de dag
had gelegd. "Vorden was anders zeker
gepromoveerd", zo sprak hij.
Henk Hengeveld mocht als aanvoerder van het team van "De Bramel" de
eerste prijs van het mix-voetbaltoernooi in ontvangst nemen.
Vorden 3 kwam als sportiefste elftal
uit de bus en elftal van het jaar werd
Vorden 7.
Onlangs heeft Vorden l een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen
het Amsterdamse Sloterpark. Deze
ontmoeting eindigde in een gelijkspel.
Vorden-speler Richard Bargeman die
tijdens deze wedstrijd een handvol
kansen om zeep had geholpen werd
zaterdagavond door de voorzitter van
"Sloterpark" uitgeroepen tot voetballer van het seizoen. Een beker, bloemen en een klaterend applaus van de
zaal viel de verbouwereerde Richard
Bargeman ten deel. Het "geintje" van
Sloterpark werd zeer op prijs gesteld.

Het tweede team van de tafeltennisvereniging De Treffers '80 zyn er
in geslaagd kampioen te worden in haar klasse. De laatste wedstrijd,
die de beslissing moest brengen, werd gespeeld tegen Grol. By verlies
van de Treffers zou er een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. Grol kwam op een 4-1 voorsprong, waarna de Treffers er in
slaagde om na een spannende strijd tot een gelijkspel te komen. Uitblinker in dit treffen was de heer R. 11 brink, die al zyn partyen won.
Verder zorgde ook voor het kampioenschap de heren W. Voortman,
R. Böhmer en R. de Heus. Het team promoveert door dit kampioenschap naar de vierde klas.

Plaatsgenoot
M. Knippen naar W.K.
Veteranen in Helsinki
Van de inmiddels tot 194 leden uitgegroeide „Old Timers Club Nederland"
zullen acht leden deelnemen aan de
W.K. voor Veteranen, die van 7 tot en
met 10 juni in Helsinki worden gehouden.
Het gezelschap, één dame en zeven
heren, bestaande uit o.a. dhr. Knippen

uit Vorden reizen allen per vliegtuig.
Aansluitend op het toernooi zal het
gezelschap zich ook nog op toeristische wijze enige dagen in het land van
de duizend meren ophouden.
Ook een uitstapje naar Leningrad
staat op het programma. Waren er in
1982 (Gothenburg) 450 deelnemers,
nu dik over de 600 uit 21 landen.
Toen 32 tafels, nu op 48 tafels. Het
evenement is nu officieel: de Ie WK
voor veteranen.
In 1986 is Rimini (It) verkozen boven
Basen en Baltimore.

J

Kwaliteitsmeubelen en woningtextiel
nu opvallend goedkoper

Vrijdag 8 juni begint de
ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT
DMIMIVd l CL massief eiken met écht rundlederen kussens
van Nederlands fabrikaat. Leverbaar in roodbruin
en donkerbruin leder
Als 3-2 zits kombinatie

2895.

(als 3-1-1 zits 3395,-) Salontafel 135 x 65 cm 545,-.

i
l
: m~^.

KOMPLETE EETHOEK
4 massief eiken zadelzitstoelen
Izitstoelen +
eetkamertafel
130x85 cm

WANDMEUBEL
Eiken 1.45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
deeld

995,-

KOMPLEET

1250,

OPRUIMINGS
PRIJS

T.V. KAST

MANOU MEUBELEN EN
BALI-BRUIN ESSEN
NU MET FORSE KORTINGEN

LL^_j-./- . :•< v.'.'.-f'.m.-.:

eiken met
massieve
deuren

279,-

3 + 2 zits

1595.-,

Met videoruimte nu voor 299,-

—' |^
'» ••

eiken

nu

Eiken console 29,-

l

Eb l HOEK Alpine wit
fraai gebogen stoelen met rietgevlochten zittingen.
De bijpassende kast heeft 2 laden, 2 dichte en
2 glasdeuren

EIKEN SLAAPKAMER
Bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes.
KOMPLEET

SPIEGEL

-

STOEL
pars.uk

895.

L

3-2 ZITS KOMBINATIE

is bekleed met
prachtige kwaliteit
et een prachtige
leather-look, dat dezelfde 'ademende'
eigenschappen als leder bezit
3 + 2 zits

TAPIJT Hoge kwaliteit

115,

1595,

SPREIEN
10% KORTING

„G LI M M O" Vinkenstraat12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

letje is al jaren enthousiast over
haar Becker-keuken van Holtslag
"De spontane, persoonlijke benadering
door Holtslag, Is voor ml j van doorslaggevende betekenis geweest, dat de uiteindelijke keuze van mijn keuken en andere
bouwmaterialen op Holtslag is gevallen.
Volgens mij kan iedereen met een gerust
hart alles bij Holtslag kopen, want óók
nadat het materiaal geleverd is, laat Holtslag je beslist niet in de steek".

"~|
M

SPIRAALMATRAS
met verstelbaar hoofd- en
voeteneinde. Met 25 jaar
garantie. Nu samen gekocht
met een matras uit
onze kollektie
ifl KLO/i*
• 9 /O KORTING
(op deze spiraalmatras prijzen)

voor lage prijzen.

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

-N

fr -':ft'<r-

KAST

KWALITEITSMATRASSEN

en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad
J5?
Prijs p.m. vanaf
^9

//>

mJL <u

TAFEL «QQ
0 105 cm • 9O|

11

MEUi&LEN

' >A

Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514

J*^

Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454^4190

H.H. Landbouwers,

Wilt u uw ma/s/and met een
rijen frees bewerken, of
schoffelen met rijenbemesting?

* Gratis reservering en
verzekering voor latere levering
* Prima service en garantie
* Ruim 4000 m2 toonzaal

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

71 l/AK
naturel
bruin

WISSELDIEET:
Vandaag naar de Echte Bakker...
want (icin wnnlt dt 1 Hmc xlcl.iy' alsnog een smuldag met
dat lekkere, flinterverse volkorenbrood van uw Echte Bakker. En niet één. maar wel .. soorten pronken op de plank!
Waaronder het meest pure volkorenbrood 'Bruin van de
Molen' (gemaakt van zuiver molenaarsmeel).
En nu volgt het leukste van het dieet: u kunt

Wij houden ons daarvoor aanbevolen.

Huur
Mister Steam

LOONBEDRIJF

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

.moigen óók naar de Echte Bakker!

HAARING

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Want die heeft natuurlijk véél meer als alleen volkorenbrood. Wat dacht u van .. soorten wit- en . soorten kleinhroodV En van eigengebakken koeken en beschuit, exclu
sieve specialiteiten en ver-ruk ke-Iijk banket? Alles zelfgebakken en iedere dag vers!
Vergeet daarbij niet de vlotte bediening en gratis adviezen.

Beunkstege 2, Hengelo Gld. Telefoon 05753-7361.

"Mister H
iL Steaml

Uw Echte Bakker - voor afwisseling in uw Wisseldieet!

ASSELT

Mevr. Wissink-Tellinga
Ook voor U heeft Holtslag Bouwmaterialen B.V. beslist de

KEUKEN

naar Uw speciale wensen en Uw portemonnee.

Kom geheel vrijblijvend onze verschillende keukens eens bewonderen. Momenteel hebben wij speciale aanbiedingen zoals: Klassiek eiken gepatineerd, bijzonder stijlvol, met
oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en dito koelkast, grote servieskast (50 cm
breed), ombouwkast koelkast 60 cm, onderkasten en wandkasten, travertin-motief kunststof werkblad met roestvrijstalen spoelbak met afdruipgedeelte; bovendien voorzien van
sierlijke krans- en lichtlijsten.
Voor de abnormale prijs van f 5.999,- (geldig zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 8 juli
1984).

Houten multi-sandaal
met leder band en voetbed

OQ

Q fZ

Vaderdag

Kunststof met eiken zijlijst geheel compleet, breedte 320 cm f 2.250,-. Kunststof met grenen lijst, kunststof werkblad, apparatuur naar keuze vanaf f 3.499,- Idem in massief eiken
lamellen vanaf f 3.999,-.
Alle genoemde aanbiedingen zijn uit te breiden naar keuze.
Nog enkele showroomkeukens moeten plaats maken voor de nieuwste 84/85 modellen,
werkelijk zeer interessant, mits de maten overeenstemmen met Uw keukenruimte (voor
eventuele kleinere kinderen hebben wij een apart speelhoekje).
Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12.1 5 uur en van 12.45 tot 17.00 uur, vrijdag aanstaande normaal geopend ook van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.
Tot ziens bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V,
Spoorstraat 28, Ruurlo. Tel. 05735-2000.

De echte Achterhoek
Eco „de Roos"
Omnibus
Maclean, Innes, Bagley (in één band)

39,35
39,90
n

l ur«9U

OP VADERS BURO:
Sousmains, tijdschrifthouders, telefoonklappers,
reuze ballpoint met vulling 3,95, denkspellen.
Raadhuisstraat 22, Telefoon 3100.

Wulhnk Vorden
Voor de allerbeste schoen

PINKSTERMAANDAG
bijzondere interkerkelijke jeugddienst in Vorden
m.m.v.

'The Bethel Singers"

\

uit Loenen.
Thema: Leef jij van de wind?.
N.H. KERK, aanvang 10.00 uur.

WISSEL
DIEET?
Wissel dan af met Volkorenbrood
van uw Echte Bakker.
Die bakt wel .. soorten en
allemaal lekker vers!

ASSELT

VAN

®

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

MODEHUIS

voor ai uw loodgietersmaterialen
'.

naar de vakman, met gratis advies
LOODGIETERSBEDRIJF

'

tn

Aangesloten bij
de Fortex-Groep

VORDEN TEL. (05752) 1381

Aandacht voor aktuele aksenten zoals
afgebiesde zakken en exklusieve
riemen, Vriendei ijk
göpiijad. Reeds
vanaf ƒ 79,: ^ : : : : :; ;: ;: . : .:- ; : ." : :
Wees er dus sneJ bij.

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Heeft u oude spulletjes, die u
weg wilt doen? U doet er het
Vordens Mannenkoor een
groot plezier mee.

Sportschool Smit
* Judo * Jiu-Jitsu * Karate * Yoga *

Even bellen en het wordt opgehaald.
Tel. 05752-3072.

GRATIS MEEDOEN/KUKEN MAG000

AUTORIJLES

Gedurende de maand juni geven wij u de kans kennis te maken met judo en/of
jiu-jitsu.

Theorieles (computer)

Donderdag 7 juni -14 juni - 28 juni

Autorijschool
Oortgiesen'

GASTDOCENT: JOHAN EILERS, 4e dan judo; 2e danüirate; 6e graag jiu-jitsu.
Maak gebruik van deze kans en kom op één van de volgende lesuren.
Donderdags: 1 6.00 - 1 7.00 uur peuter en kleuterjudo 4, 5 en 6 jaar
17.00 - 18.00 uur jongens en meisjes judo ca. 7 t/m 10 jaar
18.00 - 19.00 uur judo junioren
19.00 - 20.00 uur judo senioren
20.00 - 21.00 uur zelfverdediging/jiu-jitsu junioren
21.00 - 22.00 uur zelfverdediging/jiu-jitsu dames en heren

Altijd voordelig. Tel. 2783

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen
bij

9,95

^

VLECHT9CHERM

UW PL

Makkelijke kleding aantrekken.

Tegelhal Onstenk

SPORTSCHOOL SMIT

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.
' Nieuw Spittaal

MOLENWEG 43, VORDEN. TELEFOON 05752-1816.

tonnen
Autobedrijf Groot Jebbink
6

BK LPG 0,67

MERBAU

Shell tankstation, Rondweg 2, Vorden

prachtig

groen
geplast i f

geimpreg
.houten
bloem
_jDaKKen

DE VALEWEIDE

10 VLIJTIG LIESJES
IQSALVIA'S
f6,50
IQBEGOMIA'S
PER 10 STUKS
10 PETUNIA'S
10AGRATUMS

3 Fuchsia's 7,50
10 Afrikanen 4,50

3 Geraniums (ook

VOOR DE PINKSTERDAGEN VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN!

hang)

7,50

BOUWMARKT

TOLDIJK

VOOR 'N ZACHT PRIJSJE.

Stepy T. Gladde, naadloze strapless beugelbeha met 'n perfecte pasvorm. In het materiaal
muienuui is
ib
veel katoen verwerkt, dus voelt
vriendelijk aan. In wit en huid.
A, B en C 70-85 D 70-80

19,95

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Is uw huis 6ók ZD dringend aan i-cn nieuwe vcrfjas toe-? Dat komt
dan i^ocd uit. Want het schilderwerk van uw eit>en huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schilder kan
dus aan de slag. U weet toch dat repareren stukken duurder is
dan schilderen? Als u ons op tijd laat weten wat uw plannen
zijn, hoeft u niet te lang te wachten. Hn uiteraard kunnen
wij u meer vertellen over de fiscale aftrekregelini;.
'-^[J-:-

WIJ HOUDEN UW HUIS IN CONDITIE.
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.
SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden - Tel. 05752-1523 Meester Schilder

Met de Pinksterdagen
onverwacht bezoek?

HET SUPERCEMTRUM VOOR U EN UW VERENIGING

RAADHUISSTRAAT 2, VORDEN

Bestel zo'n heerlijke

koude schotel
Uw schoorsteen
wordt geveegd door

lekker en gemakkelijk.
En als toetje, hele of halve liter
van dat heerlijke

romige ijs

Fa. HULSHOF

Vorden. Tel. 1519.

Lindeseweg 23 - 7251 NJ Linde
Tel. 05752-6421 (gem. Vorden)

PINKSTER VOORDEEL
HEREN

DAMES

JONGE MODE

Kostuums en kolberts
HALVE PRIJS

Regenmantels
10% KORTING
Japonnen , „ 69,Zonnejurkjes

Meisjes- en jongensjacks 15% KORTING
Broekrokjes va 29,-

v.a. Ju,—

v a 21,-

Modieuze
Trenchcoat jas
van 139 nu 125.-

DIESELOLIE
PETROLEUM
HUISBRANDOLIE

Pinksterkoopjes
SIERLIJKE DAMESSANDALET
met enkelbandje

48,-

Vraagt prijs
G. WEULEN KRANENBARG
en ZN BV. VORDEN.
Tel. 05752-1811 of 1217.

Bondsrestaurant

De Rotonde

Stem de raketpartijen
(C.DA + V.V.D.)
WEG
Ga stemmen!
Donderdag 14 juni PvdA lijst 2

Bermuda's

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

handvormsteenstrips
Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein
t.o. NieuwSpittaal

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

Ruurlo

28,-

-l- bijpassende hele stenen

Ruiten kapot?

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

HOUTEN KLOMP
met leren bovenwerk

Voor mooie

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

Bij uw
vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

