
Benoeming direkteur
Rabobank
Tot direkteur van de Rabobank "Vorden"
is met ingang van 12 juli 1982 benoemd de
heer ing. J. Krooi, als opvolger van de in
mei overleden heer G.J. Eskes. De heer
Krooi is 37 jaar, gehuwd en vader van 2
zoons.
Na de middelbare school te Arnhem be-
zocht hij de Hogere Landbouwschool te
Ede, thans gevestigd te Dronten. Vooraf-
gaande aan zijn benoeming in 1969 tot
chef-kas van de Rabobank "Assen" volgde
hij een interne opleiding binnen de Cen-
trale Raiffeisen-Boerenleenbank. Vanaf
01-11-1970 is hij werkzaam aan de Rabo-
bank "Vorden". In deze functie hield hij
zich in hoofdzaak bezig met kredietverle-
ning, terwijl de vervanging van de direk-
teur bij diens afwezigheid tot zijn taak be-
hoorde.
De Rabobank "Vorden", opgericht in 1905,
heeft thans een balanstotaal van bijna 100
miljoen. De bank bewerkt voornamelijk de
gemeente Vorden en het buitengebied van
Warnsveld. Op de kantoren te Vorden en
Wichmond werken tesamen 22 personeel-
sleden.

Je bekijkt het maar
Ook dit jaar wordt in de zaal boven de Am-
ro-bank, Raadhuisstraat l, een expositie
gehouden van het werk van Vordense
Amateurs op allerlei gebied onder het mot-
to "Je bekijkt het maar". De dames L. Gre-
ven-De Vries, Jannie Terpstra-Bakker en
T. Vriend-Boelema tonen schilderijen,
evenals de heren Herman Brinkhorst,
Leen van Rijswijk, E.F.A. Schut en Gosse
Terpstra.
Er is boetseerwerk van mevr. E.J. van Til-
burg-Van Muyden, mevr. P. van Tongeren-
Ennen toont letterlappen, Nienke Schip-
per is present met Hindeloper schilder-
kunst, mevr. F. Haccou-Prins laat foto's
zien van boerderijen in Vorden en omge-
ving en mevr. J.W. Ruiterkamp-Klein Leb-
bink toont haar kunnen op het gebied van
bloemsierkunst.
De opening van de expositie vindt plaats
a.s. zaterdagmiddag 17 juli door Leen van
Rijswijk. Voor een muzikale omlijsting
zorgt Chris te Winkel.
De tentoonstelling wordt gehouden van 19
juli t/m 14 augustus en is behalve op zon-
dag, alle middagen geopend. De expositie-
zaal bevindt zich tegenover de Dorpskerk.
De toegang is gratis.

Tweede Staring-avond:
dinsdag 20 juli
De tweede Staring-avond zal gehouden
worden op dinsdagavond 20 juli . De Starin-
gavonden is een al jaren terugkerend ge-
beuren in het zomerprogramma van de
Vordense V.V.V.
De Staringavond wordt gehouden in de
houten Kapel de Wildenborch, gelegen
aan de Kapelweg, halverwege Vorden-Lo-
chem. DE STARINGAVOND bestaat uit
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o.a. een mooie wandeling door het fraaie
park rond kasteel de Wildenborch, waarin
nog overblijfselen zijn van de aanplant en
park'aanleg van A.C.W. Staring (1767-
1840), rond wie de Staringavond is ge-
dacht.
Na de koffie-pauze wordt in de Kapel een
overzicht gegeven van leven en werken van
deze Staring en worden ook enkele gedich-
ten van A.C.W. Staring voorgedragen.
De avond wordt besloten met een kleurig
en klankrijk klankbeeld rond de Wilden-
borch en Vorden. De der de Staringavond
wordt gehouden op dinsdagavond 10 au-
gustus. IN DE VORDENSE BIBLIO-
THEEK aan de Dorpsstraat wordt deze
maand juli een STARING-TENTOON-
STELLING gehouden, die een goed over-
zicht geeft van de veelzijdige activiteiten
van Staring, de dichter van de Wilden-
borch. De Staring-expositie is geopend tij-
dens de openingsuren van de Vordense bi-
bliotheek en ook op zaterdagmiddag en
zondagmiddag.
Deze expositie sluit op vrijdag 30 juli.
(Zie voor de Staringavonden ook de adver-
tentie in dit blad).

Dirk Jansz Zwart speelt
op het Loman-orgel
De bekende organist DIRK JANSZ
ZWART uit Rotterdam hoopt volgende
week donderdagavond 22 juli een orgel-
concert te geven op het onlangs gerestau-
reerde Lohman-orgel (1834) in de Her-
vormde dorpskerk te Vorden. Het orgel-
concert is een onderdeel van het Vordense
zomerprogramma van de V.V.V.
Na het orgelconcert is er gelegenheid om
de genoemde organist te ontmoeten in "de
Voorde", gelegen achter/naast de Dorps-
kerk. Daar wordt dan ook koffie geser-
veerd.
(Zie de advertentie in dit blad).

Huisvrouwenorkest
in het Nieuwe Spittaal
Op 7 juli j.l. organiseerde ZIEKENOM-
ROEP "DE OPKIKKER" wederom een
zeer succesvolle avond in streekziekenhuis
"Het Nieuwe Spittaal" voor de patiënten al-
daar. Ditmaal was het Huisvrouwenorkest
uit Vorden te gast, en zorgde, voor een zeer
gezellige en geslaagde avond in het over-
volle restaurant, dat voor dit soort avonden
altijd geheel ontruimd wordt. Ook op de za-
len en Het Groot Graffel kon naar deze ge-
zellige uitvoering geluisterd worden.
Het geheel staat onder leiding van Mevr.
Besselink, die aan het eind van de avond
door Mevr. de Rozario in de bloemetjes
werd gezet, en die uit naam van Ziekenom-
roep "De Opkikker" iedereen hartelijk
dankte voor dit optreden.

Uitwisseling
Jong Gelre Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gellre heeft
de afgelopen dagen een uitwisseling gehad

met PJGO afdeling Heino. Na de ont-
vangst bij hotel Bloemendaal werd alle-
reerst een fietstocht gemaakt langs de kas-
telen Vorden, Kiefskamp, Ontstein en
Medler met als rustplaats café Schoenaker,
's avonds was er een barbeque bij de fami-
lie Abbink. Zondagmorgen brachten velen
een bezoek aan de touwtrekwedstrijden op
het Medler. 's middags ging men in Ruurlo
onder begeleiding van de vereniging "Het
Broek" klootschieten. De eerste prijs met
het minst aantal schoten en de meest afge-
legde meters was voor de groep van Wim
Wijnhout. Gert Dijkslag, Gerda Harmsen
en Jan Stuwart kregen een kloot. De poe-
delprijs, een klootzak, was voor de groep
van Eibie Nagelhout, Jan Morrenhof en
Els Abbink, Hanny Harmsen en Jan Ab-
bink. 's avonds werd er in de Herberg geza-
menlijk de maaltijd gebruikt en op TV de
voetbalwedstrijd Italië - Duitsland beke-
ken. Daarna vertrokken de gasten weer
richting Heino. Op 4 en 5 september zal
Vorden een tegenbezoek aan Heino bren-
gen. Man kan zich hiervoor opgeven bij Jan
Hendriksen telf. 6764.
Op 21 juni neemt Jong Gelre deel aan een
touwtrektoernooi van Tl V Medler. Op 29
juli heeft men een stand op de braderie. Op
8 augustus "De Oostenrit"; 15 augustus
wadlopen en 17 t/m 20 augustus avond-
fietsvierdaagse.

Pretty markt poloclub
De Vordense zwem- en poloclub "Vorden
'64" organiseert zaterdag 17 juli voor het
negende achtereenvolgende jaar een zgn
Pretty Markt. Voor de vereniging een bitte-
re noodzaak want zonder deze markt is het
uitermate moeilijk de financiële eindjes
aan elkaar te knopen.
De markt die midden in het dorp op het
marktplein^ordt gehouden, is elk jaar een
gezellig e^ftment. Mooi of slecht weer,
elk jaar kan de zwemclub rekenen op hon-
derden mensen die tussen "de rommel"
snuffelen of gewoon voor de gezelligheid
van de attrakties. De markt wordt gehou-
den in heyyider van het WV zomerpro-
gramma. ̂ A
Ook ditmaal weer vele attrakties. Een be-
langrijk onderdeel vormt de rommel- en
curiosa markt. Onder andere is er een uit-
gebreide boekenkraam.
Voor de gezelligheid, ook tijdens minder
mooi weer, zorgen het koffieterras, de olie-
bollenkraam en de barbeque. Verder zijn
er op de markt nog een spel één en twinti-
gen met vele grote prijzen, doelschieten en
kinderattrakties.

Geslaagd
Op 5,6, 7 en 8 juli deed Trudy Leuverink-
Eijkelkamp in Utrecht examen voor het
diploma lerares Kostuum- en Mantelvak
(praktisch gedeelte). Zij slaagde hiervoor.
In februari behaalde zij reeds het theore-
tisch gedeelte. Zij heeft de opleiding van de
Danckaerts Modevakschool nu geheel
doorlopen en alle diploma's zonder één
keer te zakken in vier jaar tijds behaald. Zij
zal in september in Vorden een modevak-
school beginnen.

Gemeentenieuws
; gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van

8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d c r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.K
( i L v i k c i i : v r i j d a g v a n 10.00 tot l 1.00 u u r - S p r e e k u u r wethouder II. A. Bogchelman: donderdag van l l .00 tot 12.00 uur .

Defecte verlichte wegwyzers
Tot op heden werd de controle op de ver-
lichting van wegwijzers uitgeoefend door
de PGEM en de lampen vervangen bij de
regelmatige controle van de straatverlich-
ting.

Aangezien overdag echter moeilijk is te
zien of de lampen branden, stuit dit op
praktische bezwaren. Om herstel c.q. ver-
vanging zo snel mogelijk te kunnen opdra-
gen, wordt een beroep op u gedaan. Als u
ziet dat de verlichting van een wegwijzer
niet meer werkt, wilt u dat dan doorgeven
aan het bureau gemeentewerken.
Wij danken u bij voorbaat voor uw mede-
werking.

Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman zal aanstaande
donderdag en donderdag 22 jul i niet in de
gelegenheid zijn om zijn wekelijkse
spreekuur te houden.

Aanvragen van vergunningen
In de praktijk komt het regelmatig voor dat
vergunningen die veelal vereist zijn op
grond van de Algemene Politieverorde-
ning te kort voor het evenement aange-
vraagd worden. Het komt zelfs voor dat
dergelijke verzoeken pas enkele dagen
voordat het evenement plaatsvindt inge-
diend worden. Deze verzoeken moeten
vaak in een vergadering van het college van

burgemeester en wethouders behandeld
worden. Deze vergaderingen vinden één-
maal per week plaats. Ook de ambtelijke
voorbereiding vraagt de nodige zorgvuldig-
heid en tijd. Vaak dienen ook externe ad-
viezen ingewonnen te worden, meestal van
de rijkspolitie.
Wij verzoeken u dan ook om deze verzoe-
ken om vergunning op zijn minst één
maand voordat het evenement plaats zou
moeten vinden bij het college van burge-
meester en wethouders in te dienen.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

»
Verleende bouwvergunning
l. Aan de firma Oldenhave, Spiekerweg 6
te Vorden, voor het vernieuwen van een ga-
rage en magazijn aldaar.

Koopwoningen premie B
Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen
zijn voor het jaar 1982 de zgn. premie B-
woningen niet meer gebonden aan een be-
paald aantal per gemeente. De Minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening bericht bij brief van 29 juni j.l. dat
de belangstelling voor de bouw van premie
(koop) B-woningen dit jaar bijzonder ge-
ring is. De verwachting is dan ook dat het
landelijk programma in deze sector niet
wordt gehaald.
Daarom is onlangs de contingentering op-
geheven. Dat wil zeggen, dat alle plannen,
die zich aandienen en aan de gestelde eisen
voldoen, voor rijkssteun in aanmerking ko-
men zolang het landelijk programma niet
wordt overschreden.
Indien het aantal aanvragen het program-
ma overtreft zullen ook die plannen nor-
maal in behandeling worden genomen en
in 1983 op titel van de regeling voor dat jaar
worden gehonoreerd. Ten overvloede
wordt opgemerkt dat het hiervoor gestelde
niet geldt voor de premie(koop)-A-wonin-
gen.
Het is derhalve belangrijk dat gegadigden
voor een premie (koop)-B-woning zich spoe-
dig melden bij burgemeester en wethouders.

Eventuele nadere informatie vóóraf wordt
u gaarne verstrekt door afdeling Algemene
Zaken c.a. ter gemeente-secretarie, toestel
18.

Huisvrouwenorkest
Voor donderdagavond 15 juli staat er een
optreden van "De Knupduukskes" op het
programma bij kasteel Vorden. Bij slecht
weer wordt één en ander verplaatst naar de
boerderij bij het kasteel. Verder wordt
woensdagmiddag weer een wekelijkse fiet-
stocht langs de acht kastelen gehouden.
Start vanaf het Marktplein.

Bestemmingsplan
Buitengebied
De gezamenlijke besturen van de ABTB,
CBTB en de GmvL te Vorden wijzen hun
leden erop dat het bestemmingsplan bui-
tengebied momenteel op het gemeente-
huis ter inzage ligt. De standorganisaties
zijn bereid om de leden bij eventuele be-
zwaren behulpzaam te zijn. Hetzelfde
geldt voor het ruilverkavelingsrapport
Hengelo-Zelhem.

In welke maand van het
jaar wordt het hooi
gemaaid?
Zie daar een van de spitsvondige vragen
welke aan de deelnemers van de avond-
orienteringswandeling Medler werden ge-
steld. De wandeling voer door de landgoe-
deren De Wiersse en 't Medler. Acht en
twintig groepen deden aan deze door de
Oranjecommissie Medlertol uitgezette
wandeling mee. Er moest o.m. een puzzle
worden opgelost, meerdere vragen worden
beantwoord en na afloop werden de deel-
nemers getest omtrent hun waarnemings-
vermogen.

De door mevrouw Norde aal^ooden ver-
frissing gedurende de wandeling werd op
hoge prijs gesteld. Na afloop bleef men nog
geruime tijd gezellig in Het Wapen van
Medler bijeen. De prijswinaarsB 1. Groep
Jannie Klein Geltink, 2. Groei^.G. Nijen-
huis, 3. Groep Marja Loma^B
De Medlertolfeesten worde^a.s. vrijdag
voortgezet met een schoolfeest voor de kin-
deren van de Kranenburgse school. Des
avonds voert de Wildenborchse toneelve-
reniging T.A.O. in de bedrijfshal van
C.W.V. Medo het tonaalstuk "Boerenbe-
drog" op. Na afloop is er dansen met The
Blue Danio's.

Zaterdag worden de kinderen van 't Med-
ler onthaald en vinden er de bekende voks-
spelletjes plaats. Des middags het traditio-
nele vogel- en schijfschieten en des avonds
huldiging van de schutterskoning en uitrei-
king van de prijzen. Tot slot is er groot
volksbal met het orkest Transit.

Demonstratie grote
pakkenpers
Op het bedrijf van landbouwer W. van
Loon aan de Vordenseweg hield de Coöp
Werktuigenvereniging Medo in samen-
werking met Cobeco-Handelsraad een de-
monstratie met een nieuw type pakken-
pers van het fabrikaat Weiger van de gelij-
knamige firma uit Wolfenbuttel.
Naast hooi en stroo perst deze machine ook
kuilvoer-pakken tot een gewicht van 300
kg.
Het gras dient tot een bepaalde mate te zijn
gedroogd, tewijl een juiste breede van de
kit noodzakelijk is. Er bestond vrij veel be-
langstelling voor deze demonstratie. De
machine heeft een capiciteit van max. 6
HA per uur.

Uit het politie-rapport

Auto totall-los
A.J. R. komende over de Larenseweg
schrok van een auto, komende uit de uitrit
van de camping „De Goldberg" bestuurd
door G.J. S. uit Zutphen.
A.J. R. raakt de macht over het stuur kwijt,
kwam in de berm, schoof vervolgens over
de weg en kwam tegen een boom tot stil-
tand. De wagen was geheel vernield.

Verkeerscontrole
Zutphenseweg
Tijdens een gehouden verkeerscontrole
voor vrachtwagens werd een vrachtwagen
uit het verkeer genomen en afgevoerd naar
de sloop. Een andere chauffeur kon geen
kentekenbewijs tonen. Een eigenaar van
een vrachtwagen had geen geldig bewijs
van inschrijving eigen vervoer. Verder
werd gereden met een ongekeurde tacho-
graaf. En een zonder chauffeursdiploma.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vernieling telefoon-cel
De direkteur van het postkantoor deed
aangifte dat er in de telefooncel vernielin-
gen zijn aangericht. Vermoedelijk in de
nacht op zeven of acht juli.

Handen aan het stuur
Wegens het fietsen zonder handen aan het
stuur te hebben deelde de politie een be-
keuring uit aan de wielrijder op de Baakse-
weg. Op de Steenderenseweg vervoerde
men zes meter lange buizen, welke onder
de auto waren bevestigd en in de bochten
over de grond schuurden. De auto had ook
nog een gladde band. Proces verbaal werd
opgemaakt.

Politie moeite met hondje
De rijkspolitie ontfermde zich over een
leuk hondje dat op straat was aangetroffen.
In afwachting van de komst van de eigenaar
werd het diertje door de administratie in
verzorging genomen.
Het diertje wilde echter de vrijheid en via
een tafel klom het door het openstaande
raam aan de achterzijde in de goot en twee
adjudanten die van een kaderbespreking
terugkwamen vonden het toen aan de
voorzijde in de dakgoot.
Zij lokten het diertje echter weer naar bin-
nen. Het hondje is inmiddels door de eige-
naar opgehaald.

Poging tot inbraak
Bij een bungalow aan 't Jebbink is gepoogd
in te breken. Er waren scharnierpennen
verwijderd. Op verschillende deuren en ra-
men bevonden zich gaten, ontstaan door
het gebruik van schroevendraaiers.
De bungalow bleek echter uitstekend te
zijn beveiligd, zodat de dieven het hebben
opgegeven.

Inbraak Vivo Warnsveld
Door het verwijderen van glaslatten heb-
ben inbrekers zich toegang verschaft bij de
Vivo in Warnsveld. De buit v.n.l. bestaan-
de uit cigaretten en koffie is in broodkrat-
ten naar de auto vervoerd. De schade be-
draagt f 12.000.-

Schennis openbare
eerbaarheid
Er is aangifte gedaan dat een man op de Ou-
de Zutpenseweg openbare schennis heeft
gepleegd ten opzichte van twee meisjes.
De man vertrok in een blauwe personenau-
to, vermoedelijk Opel, op de achterbank
lag een ruiten plaid.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: G.W. Lenderink en
G.W. Hebbink.
GEHUWD: B.J. Driessen en P.C. Nipius
OVERLEDEN: B.G. Staats-Lahaije, oud
92 jaar en G.H. Janssen, oud 92 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
Bediening H. Doop. 19.00 uur Gezamen-
lijke Open Lucht-dienst o.l.v. ds. J.R. Zijl-
stra op het terrein achter de Gereformeer-
de kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur J.R. Zijlstra. 19.00 uur J.R. Zijl-

stra Openluchtdienst achter de Geref. kerk
m. m. v. koor „Eglesias" Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 17 juli en zondag 18 juli dr. Ster-
ringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
nen dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 1 7 juli 1 2.00 uur tot maanda-
gochten 07.00 uur dr. Wegchelaer, tel.
1566. Tevens de komende week avond en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 17 juli en zondag 18 juli J. A.
Boom, Ruurlo. tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 1 1.30
uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst. tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
voor 9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING Dl

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Al tcna, spreekuren dinsdag en
donderdag 8. 30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Gallecstraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1 778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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 geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Met grote vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van ons
zoontje en broertje

HERMAN

HAROLD

Harry en Nettie
Arfman
Riëtte en Marco

Vorden, 10 juli 1982
Schuttestraat 13 „'t Rikken-
berg"

Allen die op zo hartverwar-
mende wijze met ons hebben
meegeleefd na het overlijden
van onze zorgzame vader en
lieve opa en broer

ALBERTUS

POTERMAN

betuigen wij hiermede onze
welgemeende dank. Uw per-
soonlijke of schriftelijke deel-
neming was ons een grote
steun.

Namens de kinderen, kleinkin-
deren, achterkleinkind en
broer

Vordenseweg 31,
Warnsveld

Tijdens de bouwvakvakantie
geopend van 9.00 tot 12.00
uur.
Holtslag Bouwmaterialenhandel
bv., Spoorstraat 28, Ruurlo.
Tel. 05735-2000.

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783

Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Biedt zich aan zelfstandige
hulp in de huishouding.
Smidstraat 6

Te koop: ledikantje, wiegje,
box.
A.B.M. Bleumink, Kerkhoflaan
7, Vorden. tel. 1651

Te koop: nieuwe aardappe-
len, slachtkippen en honing.
D. Pardijs, Kranenburg,
tel. 6712.

OPRUIMING 1982
Grandioze opruiming van be-
hang en verf. Koopjes tot 50%
korting dus de helft van de
prijs. Natuurlijk bij Schilders-
bedrijf J.M. Uiterweerd. Mee-
sterschilder Ruurloseweg 35,
Tel. 05752-1 523. Vorden.

Gen. vrouw, boeren stand kan
ca. 6 uur per week huish. werk
doen.
Brieven onder nr Bureau con-
tact nr. 18-1

Te koop: 3,75 ha. kuilgras.
Briefjes inleveren voor 19 juli
12.00 uur bij:
A. Versteege, De Horst 3, Vor-
den.

Verhuisd:
J.B. Wuestenenk, Wilden-
borchseweg 1, Vorden naar Pr.
Bernhardweg 3, 7251 EG Vor-
den.
Tel. 05752-1338.

y^r^?-

Namens wederzijdse ouders geven wij U
kennis dat

GERRITKORENBLEK
en

MARIËLLE MENTINK

gaan trouwen op woensdag 21 juli 1982 om
10.15 uur in het gemeentehuis te Twello.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk te Buss-
loo.

De receptie is van 16.00 uur tot 17.30 uur in
Café-Wegrestaurant „De Boggelaar", Vor-
denseweg 32 te Warnsveld.

Toekomstig adres:
Dennendijk 6 - 7231 RC Warnsveld.

JAN WANSINK
en

ANITAWOLSINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennisvan hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking hiervan zal plaatsvinden op
donderdag 22 juli a.s., om 13.30 uur op het
gemeentehuis te Ruurlo.

Uw gelukwensen nemen wij gaarne in ont-
vangst tijdens de receptie die gehouden
wordt tussen 15.30 uur en 17.00 uur, in ca-
fé-restaurant „De Luifel", Dorpsstraat 11 te

• Ruurlo.

Juli 1982
Vorden, Raadhuisstraat 15
Ruurlo, Wilhelminalaan 20

Toekomstig adres:
De Everwennink 3, 7261 GK Ruurlo.

Het doet ons plezier u te berichten dat

AP LETTINK
en

JO LETTINK-FLORIJN

op 24 juli a.s. hun 50 jarig huwelijk herden-
ken.

Receptie van 15.00-16.30 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat te Vorden.

Annie, Henk
Ton, Monique

Anjo en Ina

Vorden, juli 1982
Pastorieweg 9

JOH

Op dinsdag 20 juli a.s. hoopt dhr.

WEENK

zijn 80ste verjaardag te vieren.

Receptie van 20.00 uur tot 22.00 uur bij ca-
fé-rest. „De Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

7251 MC Vorden.
Brandenborchweg 7

10% KORTING
, op alle in voorraad zijnde dekjes, relea-

se-stoelen, parasols, tafels, Unica's,
slaapzakken, luchtbedden enz. enz.
behalve op terrasstoelenü

vanaf 14 juli t/m 20 juli 1982

Atomica verkoop
A. Goossens - Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-21 39.

Zaterdagsmiddags na 12.00 uur gesloten

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 18 t/m 24 juli

G. ESKES
Levensmiddelenbedrijf

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

yy ZOMERPROGRAMMA
Woensdag 14 juli:
Optreden huisvrouwenorkest
en dansgroep Plattelandsvrou-
wen GAAT NIET DOOR

Donderdag 15 juli:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes" met medewerking van de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers", Entree f 2,50 tot en
met 12 jaar f 1,50. Aanvang 20.00 uur bij kasteel
Vorden. Bij slecht weer in de boerderij.

Dinsdag 20 juli:
Staringavond met een korte wandeling naar het
kasteel en door het fraaie park, onder leiding van
de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in de
kapel van de Wildehborch. Gedichten van A.C.W.
Staring en dia's van de Wildenborch/Vorden en
omgeving. Deze avond wordt verzorgd door ds.
Krajenbrink uit Vorden. Dia's door J. Dolphijn.
Kosten f 3,- incl. koffie.

Te koop: kalkammonsalpe-
ter 26% f 41,80 excl. B.T.W.
geleverd bij zes ton in bulk.
Prijzen zijn van 28 juni t/m 17
juli.
Veevoeder- en kunstmesthan-
del
Harry Langwerden
tel. 05753-7258.
Hengelo (G).

Te koop: Kool, prei, selderie,
sla, groenlof, knolraap en
andijvieplanten, bieslook-
pollen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden. Tel. 1498.

Grote zomerkorting op
haarden, kachels, gevelka-
chels, tuinmeubelen, pannen-
sets, cassettes, serviezen.
Op alles en nog wat bij:
Jansen, Bleekstraat 1,
Tel. 05753-1360.

Te koop: meisjesfiets Gazelle
7-9 jaar.
H. Stokkink, Brandenborch-
weg 10, Vorden.

Te koop een z.g.o.h. auto
merk: Mini Special bouwjaar
'78 + Radio. Te bevragen bij:
D. Hendriksen, Het Kerspel 16,
Vorden 's avonds na 5 uur.

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

Radio/
rv-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Vanaf heden zijn wij de komende vakantie weken

donderdags geopend
Zaal-eetcafé

„ie Herberg"
Dorpsstraat 10a - Vorden.

Bouwvakvacantie 1982
Onze winkel is de eerste week van de
bouwvakvacantie

OPEN
dus van 26 juli tot 31 juli 1982

Daarna zijn wij 14 dagen

GESLOTEN
Wilt u bestellingen opgeven wat klaar
gemaakt moet worden, wilt u dat dan
zo spoedig mogelijk doen. Glas kan ook
GEHAALD worden in de eerste week
op bestelling.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Natuurlijk bij: «

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder, Ruurloseweg 35,
Telefoon 05752-1523, Vorden.

Buitenlands geld,
reischeque&en'n reisverzekering

kunt u ook in één keer regelen.

Wat uw vakantiebestemming ook is, loop eerst even binnen bij de
Bondsspaarbank. Want wij kunnen u in één keer helpen met alle zaken
rondom uw vakantie. Dat geldt voor de meest voorkomende vreemde valuta,
dat geldt voor 'n reisverzekering, maar natuurlijk ook voor Nederlandse reis-
cheques en Travellercheques.

En heeft u Eurocheques,
dan neemt u die natuurlijk mee.
Maar dat spreekt voor zich.

Dus waar u ook naar toe
gaat met vakantie, ga eerst naar
de Bondsspaarbank. Dan weet u
zeker dat alles in één keer in orde
komt. En goed!

BONDSSPAARBANK £

GOEIEBANK
NDSSPAARBANK

MODECENTRUM

De zomer is voor ons voorbij
Komt u maar.
Het hangt voor u klaar.

VORDEN - TEL (05752) 1381

De opruiming begint op 15 juli.



is het
VOORDEEL SUPERMARKT

v.s.
dropróllen
pak 8 stuks
van 1.90 voor

149
Roomboter
biscuits
groot pak
40 stuks
van 1.79 voor

159
Choco
mello's
pak 4 stuks
van 1.89 voor

159
Buitoni
Melba toast
pak van 0.99 voor

0.79
Grolsch bier
krat 20 pullen
V.S. prijs

1660
Rose
de France
fles 0,7 liter
van 3.95 voor

345
Karvan
Cevitam
fles 0.6 liter
van 2.69 voor

249
Head/Shoulders
shampoo
150 ml.en gratis
kam
deze week

398
Pers/7
koffer 2 kilo
van 5.95 voor

495
Slaolie
fles 1 liter
van 2.39 voor

198
Astor
hondenvoer
blik
van 0.85 voor

069
Mickey
kattenvoer
blik
van 0.85 voor

Homburg
leverpastei
3 blikjes a 56 gr.
van 1.59 voor

Zwitsal
babyzeep
duopack nu

Zwitsal
shampoo nu

Zwitsal
bij de handjes
Nu

Prodent
tandpasta
3 tubes a 50 ml.
van 3.25 voor

15/7-17/7

Varkens-
fricandeau
500 gram

Blanke
schnitzels
100 gram

189
Varkens
haasjes
100 gram

960
Verse
braadworst
500 gram

398
Schouder-
ham
100 gram

Saksische
leverworst
200 gram

109
Ardenner
boterham-
worst
150 gram

119
Casselerrib
100 gram 179
Johma
farmer-
salade
150 gram 179
Johma
huzarensalade

E egarneerd
ak 1 kilo

deze week

>

498
maandag:

Speklappen

leverkaas
100 gram

5.98
0?8

lid goed hopen.
Geldig van 15/7 • 17/7

Ze zijn er nog, die grasgroene
sappige
Grannysmiths
per kilo 3.75
3xy2kllo
Voor kwaliteit naar uw VS
groenteman.
nieuwe
Aardappelen
Dore bloemig

schotel. 5 kilo
395

Vlees tomaten
heerllik van
smaak en
gemakkelijk te
verwerken In salades op brood
etc. 1 kilo
Voor een heerlijke soep!
Boeren-
soepgroente
per zak
Inhoud 400 gr.

195

189
Heerlijke
Perziken
1 kilo

995
Maandag:

ropensla + 195
Dinsdag:
prachtige
Bloemkool

125
hollan
Sperziebonen
1 kilo

495

Zomerboeket
samengesteld
uit diverse
1e kwaliteit zomerbloemen
met gratis zakje substral.

425
DEZE WEEK!

Grote pot
Kaaps viool
d/v. tinten
grote
Ficus
lyrata
Pracht
Croton

Coberco
dag verse
karnemelk
pak 1 liter
deze week

Q98

Jacky
choco-
dessert
met room
van 1.99 voor

Goudse
koos
jong belegen
kilo

945
Blueband
halvarine
kuip 500 gram
van 1.55 voor

129

Boerenwit
800 gram

Picknic-
puntjes
zak 10 stuks

Stokbrood
400 gram

149
439

Sonnema
beerenburg
1 liter
Nu 15?s
Kirsberry
fles 0.7 liter
van 11.70 voor

995
Henkes
jonge ienever
fles 1 liter

Polly crepe
toiletpapier
pak 12 rol
van 3.57 voor

299
Tartaar
500 gram

Slagers-
leverworst
ring 500 gram

woensdag:

Gehakt
Samen geen
14.25
maar slechts

Lever
100 gram

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD l RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDENGeldig van 15/7-21/7



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 15 juli
44e jaanjanu nr 18

Touwtrektoernooi trok
veel bezoek

Eibergen verovert 4 titels
Het slottournooi van het Gewest Oost van
de Nederlandse Touwtrekbond, gehouden
op de accomodatie van de Vordense touw-
trekvereniging mocht zich verheugden in
eengrote pub l i eke belangstelling. De orga-
nisatie heeft zich dan ook terdege uitge-
sloofd om het de deelnemers en het pu-
bliek naar de zin te maken. Er was een uit-
stekende parkeergelegenheid, terwijl voor
de verdere opvang als zitplaatsen, eten en
drinken goed was gezorgd.
In de ochtenduren opende voorzitter G.
Barink het tournooi en stelde de deelne-
mende ploegen, scheidsrechter en hoofd-
scheidsrechter aan het publiek voor.
Bij de jeugdwedstrijden, waarmede het
tournooi werd ingezet, wist zowel de A- als
de B ploeg van Vorden het dagklassement
te winnen. Vorden A onderstreepte hier-
mede nog eens dat zij met recht de kam-
pioen mocht worden genoemd in haar klas-
se.
Vorden B eindigde op de tweede plaats.
Hier werd de jeugd van Eibergen met 1 1 1
punten eerste. De Eibergenaren hadden
echter nog meer in hun mars. Ook in de 560
kg en in de 720 kg alsmede in de 640 A klas-
se pakten de ploegen van Eibergen de
kampioens-titels. Spanning was er volop in
de 640-B klasse. Leidde EHTC vorige week
nog met 5 punten voorsprong, Erichem
wist met het behalen van het dagklasse-
ment met 13 punten juist een punt boven
EHTC te eindigen.
In de 640-C klasse deelde EHTC geen con-
curentie. Met het behalen van 12 punten
liet zij Eibergen en Vorden ver achter zich.
In de 640-D klasse tenslotte wist Ooster-
wijk de kampioenstitel binnen te halen.
Eindstanden:
Jeugd A: Vorden, Bathmen en Bisons
Jeugd B: Eibergen, Vorden en Bekveld.
560 kg.: Eibergen, Heure en Vorden
720 kg.: Eibergen, Bisons en Heure
640 A: Eibergen, Vorden en Bussloo
640 B: Erichem, EHTC en Heure
640 C: EHTC, Eibergen en Vorden
640 D: Oosterwijk, Bekveld en Heure.

De huldiging der kampioenen geschiedde
op een speciaal daartoe versierde wagen,
zodat ook fraaie foto's konden worden ge-
maakt. Burgemeester Vunderink en echt-
genote woonden een groot gedeelte van de
wedstrijden bij.
Het bestuur van de T.V. Vorden mocht lo-
vende woorden horen van het hoofdbe-
stuur van de Ned. Touwtrekbond voor de
sublieme organisatie van dit eindtournooi.

School voor L.H.N.O.
Geslaagd voor het basisexamen Machine-
schrijven S.M.K.:
S. Th. B.J. Ankersmit, Hengelo; W.L.C.
Barink, Zutphen; G. Bukman, Warnsveld;
B.G.M. Eu l ink , Vorden; E.E.F. Eykel-
kamp, Vorden; H.H. Gosselink, Vorden;
B.J.J. Jolink, Hengelo; H.E. Roelofs, Zut-
phen; T.B.F. Scheffer, Hengelo; M.H.
Smit, Warnsveld; Y.G.M. Spithoven, Vor-
den; G. J. Stegeman, Hengelo; H.A.B. Vee-
nink, Hengelo; M.B.J. Waarle, Vorden;
G.J.S. Zweverink, Vorden.

Geslaagd voor het examen Typist S.M.K.:
H.E. van Ast, Warnsveld; M.M.J. Gotink,
Vorden.

Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink naar
Nederlandse
Damkampioenschappen
De Vordenaren Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink zullen vanaf 15 juli t/m
23 jul i uitkomen tijdens de Nederlandse
damkampioenschappen voor junioren.
Verdere deelnemers zijn: Jacob Bosma
(Kollumerzwaag); Wim Bremmer (Har-
denberg); Erik Brunsman (Almelo); Eddy
Budé (Brunssum); Gerard Janssen (Huis-
sen); Henk van Klaveren (Boskoop); Chris
Korsten (Schijndel); Hendrik v.d. Zee
(Leeuwarden). Favoriet zijn Gerard Jans-
sen en Wim Bremmer.
Naast het kampioenschap van Nederland
zijn er ook nog 2 plaatsen voor het Jeugd-
wereldkampioenschap te verdienen. De
wedstrijden worden gespeeld in het club-
gebouw van Denk en Zet-Lensen, Aster-
straat 28 te Westerhaar.

Zomertoertocht voor
fietsers
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" uit
Vorden organiseert in het kader van het
WV programma een zomertoertocht voor
fietsers. Deze tocht met een lengte van 40
kilometer vindt plaats op zondag l augus-
tus. Start vanaf café 't Zwaantje te Vorden.
Dit wordt dan een tocht rondom Hengelo.
De mogelijkheid bestaat tevens om te star-
ten bij café Wolbrink te Hengelo. Van hie-
ruit toert men dan rondom Vorden. De
route wordt met pijlen aanagegeven en
loopt langs verschillen mooie plekjes. De
organisatie verwacht voor deze tocht veel
vakantiegangers. Fietsen zijn te huur bij
garage Kuypers en Tragter te Vorden.

Bedryven-tournooi
Vijftien Vordense bedrijven hebben inge-
schreven voor de op woensdag 21 jul i door
de Touwtrekvereniging Vorden georgani-
seerde touwtrekwedstrijden met als titel
het kampioenschap van Vorden. Volgende
week dinsdag is er de laatste mogelijkheid
onder deskundige leiding te oefenen.
Ook is een fair-play cup beschikbaar ge-
steld voor de ploeg die de meeste punten
behaald voor prestatie, kleding, opkomst
enz.

Diplomazwemmen:
In het Vordense zwembad "In de Dennen"
is voor het eerst in dit seizoen diplom-
zwemmen gehouden voor A en B. 's mor-
gens ging men van start met de schoolgaan-

de jeugd in schoolverband, terwij l 's mid-
dags het tweede gedeelte werd afgewerkt,
waarin een vertegenwoordiging was van
zwemlesleerlingen.
Het afzwemmqn in schoolverband vond
voor de eerste maal plaats in het kader van
raamplan Schoolzwemmen zoals dit door

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

15 juli H. S. V. de Snoekbaars onderl wed-
strijd.

15 ju l i Optreden folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes" met medewer-
king van de boerenkapel „De Acht-
kastelendarpers". Bij slecht weer in
de boerderij.

16 juli Schoolfeest Kranenburg-school op
't Medler.
Medler feesten met o. a. toneeluit-
voering en dansen na. Zaal Medo.
Medler.

1 7 juli Medler feesten met volksspelen,Vo-
gelschieten, Schijfschieten, Dog-
carrijden en des avonds dansen in
zaal Medo.
Pretty markt in het centrum van het
dorps. Gezellige muziek, attrakties,
spelen, rommelmarkt en antiekver-
koop.

19 ju l i Ned. Reisvereniging afd. Zutphen
e. o. Dagtocht per fiets naar Almen,
Laren Gld, Verwolde, Exel, Lo-
chem, Zwiep, Barchem, Vorden.
Start: Marktplein, Vorden.

20 juli De welbekende Staringavond in de
kapel van de Wildenborch. Gedich-
ten van A. C. W. Staring en dia's van

ldenborch/Vorden en omge-

2 1 jul i Bedrijfstoernooi touwtrekken op ac-
comodatie T.V. Vorden.

22 juli Orgelconcert in de Hervormde kerk,
door Dirk Jansz Zwart uit Rotter-

23 tot et^pt 25 juli
Het jaarlijkse Achtkastelen evene-
ment georganiseerd door de
V.A.M. C. de Graafschaprijders in
en rondom café Schoenaker.

Knopenlaantjes en zwanenhalzen
De „Knopenlaantjes" blijken goed in de belangstelling te staan. ledere Vordenaar
weet zo langzamerhand het knopenlaantje wel te vinden, en dat de verliefde paar-
tjes ook nu nog een knoop leggen in het buigzame beukenhout om een oude tradi-
tie te handhaven weten ook velen. Maar dat ook een knopenlaantje koekje over-
heerl i jk is bespraken we deze dagen met Banket Bakker Wiekart en deze vertelde
ons dat het koekje nog niet bij iedereen bekend is. Toch blijkt dat hij ze genoemd
heeft naar het knopenlaantje en dat het goed is aangeslagen. Een luchtig koekje,
gemaakt van bladerdeeg, poedersuiker, kaneel en amandelen, echt iets om de va-
kantiegangers in deze vakantieperiode te trakteren.
De bekende Zwanenhalzen blijken het nog steeds goed te doen, zo'n echte Vor-
dense zwanenhals bij de koffie smaakt overheerlijk.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Te koop gevraagd: 2de hands kruiwagen en evt. ander
tuingereedschap. Telefoon 05752-6896.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-serv ice
Onderdelen d i r e k t leverbaar
DE WILD
Rietbergers! raa t 34, Z u t p h e n
Tel. 05750-15410.

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

^^^• ĵB voordelig en in één dag
ID V VB gereed.
l•mP*"™ Bel meteen even op!
" W ̂ * _.«&• ( ) ( „ , ; ,

P R T k S
Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied

met wijde omgeving
PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V. PORTkS"

Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-13033
PORTAS-deuren-vakbedri|ven overal in Nederland .en in vele Europese landen. D

chef-badmeester Westerik bij de Vordense
scholen werd geïntroduceerd, met als doel
optimaal zwemonderricht aan de scholen.
Namens de KNZB was de heer M. Jansen
uit Almen bij het diplomazwemmen aan-
wezig. De beoordelingscommissie werd
gevormd door de dames mevr. A. de Wette

en mevr. M. Westerik. De totale organisa-
tie was in handen van chef-badmeester
M.J. Westerik die aan het einde van dit dip-
lomazwemmen aan 84 kinderen een diplo-
ma kon uitreiken te weten 17 x A en 67 x B.
In zijn slottoespraak memoreerde hij dat
dit jaar het tiende jaar van start is gegaan in-

zake diploma/wemmen. In de/e periode
zijn 134(7(A); K ) 3 8 ( B ) e n 5 0 l hogerediplo-
ma's ui tgereikt , een totaal van 2879 diplo-
ma's. Men hoopt dit jaar het 3000ste/wem-
diploma te k u n n e n u i t re iken in Vorden.
Op 6 augus tus v i n d t wederom diploma-
zwemmen plaats.

De beste merkschoenen tegen de laagste prijzen
En laag wil in onze opruiming zeggen: heel laag
met kortingen tot 50%
Da's mooi meegenomen in deze dure tijd. En de keus
is nog buitengewoon groot.
Kom maar eens kijken

W U L LI N K
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4

Jonge v/d Eelaart
liter nu

15,45

Jagermeister
JM Itr nu

15,95

Conacabana
mixdn^pi div. smaken

12,95

Herliches tröpfchen
frisse moezel, nu liter

4,95

Vinotheek SMIT

telefoon 1391

Gaat u met vakantie?
Laat dan uw tuin niet verwaarlozen

Ook is het nu de tijd voor het snoeien van Uw ha-
gen en coniferen.

Maak tijdig een afspraak met de vakman.

Zutphenseweg 64 Vorden.

Tel. 05752-1508
b.g.g. 2054.

1NDSE
IERS l H

OPRUIMING
van 15 tot 31 juli
van jacht- en sportartikelen o.a.
Overhemden vanaf 15,-
Turnpakjes vanaf 3,-
Zwembroeken en slips vanaf 5,-

Sportschoenen vanaf 5,—
Voetbalshirts 10,-
Voetbalkousen junior nu 3,95
Ruiter-regenjassen 28,75
Prismakijker 8 x 30 in tas 89,-
Prismakijker 20x80 in tas 149,-
Trainingspakken vanaf 15,-

LÜCHTBUKSEN
Diana mod. 25 van f 240,-voor 1 79,-

Diana mod. 27 van f 310,- voor 249,-

Diana mod. 35 van f 365,-voor 299,-

Diana mod. 45 van f 425,-voor 379,-

Diana Match mod. 75 HV.
met verstelbare kolf van f 1120,- voor 925,—

Gereviseerde LUCHTBUKSEN

Falke mod. 70 80,-
Diana mod. 25 85,-
Diana mod. 27 165,-
Diana mod. 35 190,-
Weihrauch mod. HW 30 1 22,50
Weihrauch mod. HW 50 160,-
Weihrauch mod HW 35 185,-
KrJCO mod. Standard 140,-

20%KORTING OP ALLE
TENNISKLEDING

Wapen- en sporthandel

ttetdt docltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden

Bestel en haal
het bij

uw schoolboeken
en uw
vakantieboeken

Lw vJ A Boek en kantoor
Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100.

t

Kwaliteit voor lage prijzen

Korting 10 tot 50%
zie ook onze folder

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332



met
Televisie

reparaties
==-.- direct

ük naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: houten vaten (re-
gentonnen). Ca. 100 Itrs.
Inlichtingen: tel. 05753-
2759.

Oranjefeest Medler Tol
Zaterdag 17 juli:
1 3.00 uur Vogelschieten
20.00 uur Dansen met "Tran-
sit"
Zaal "Medo"

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

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

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ter inzage legging beschikking

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikkingen op de verzoeken van:
1. de heer GJ. Brandenbarg, Zelledijk 1, 7251 NB Vor-

den, datum verzoek 15 maart 1982, adres inrichting
Zelledijk 1 te Vorden, kadastraal bekend sectie F nr
2713, om een vergunning ingevolge de Hinderwettot
het oprichten of in werking hebben van een agrarisch
bedrijf met mestopslag;

2. de heer W.D. Breuker, Almenseweg 58, 7251 HS
Vorden, datum verzoek 25 februari 1982, adres in-
richting Almenseweg 58 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie L nr 304, om een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten of in werking heb-
ben van een agrarisch bedrijf met mestopslag, als-
mede de opslag van gasflessen;

3. de heer D. Schouten, Deldensebroekweg 8, 7251 PL
Vorden, datum verzoek 28 april 1982, adres inrich-
ting Deldensebroekweg 8 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie N nr 304, om een vergunning ingevolge
de Hinderwet tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

4. de heer J.W. Nijland, Zelledijk 5, 7251 NB Vorden,
datum verzoek 1 5 maart 1982, adres inrichting Zelle-
dijk 5 te Vorden, kadastraal bekend sectie F nr 271 5,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestop-
slag alsmede een propaangasinstallatie;

5. de heer H.W.B. Lichtenberg, Lindeseweg 5, 7251
NG Vorden, datum verzoek 24 februari 1982, adres
inrichting Lindeseweg 5, kadastraal bekend sectie B
nr 1356, om een nieuwe de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf met
mestopslag alsmede een propaangasinstallatie;

6. de heer G. Wolters, Lankampweg 1, 7251 PM Vor-
den, datum verzoek 20 februari 1982, adres inrich-
ting Lankampweg 1 te Vorden, kadastraal bekend
sectie N nr 315, om een vergunning ingevolge de Hin-
derwet voor het oprichten of in werking hebben van
een agrarisch bedrijf met mestopslag.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen te verwachten ontwikkelingen in de toe-
komst met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerpvan de beschikking op-
gesteld onder de voordat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften, waardoor eventueel gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting wordt voorkomen of be-
perkt.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enig ander belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Datum: 1 5 juli 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Wij VERTRAPPEN de prijzen in onze grandioze

OPRUIMING
Damessteun- en gemakschoenen 50,-
Damessandalets Va5,-
Linnenschoenen en sandalets 10,- en 15,-
Herenschoenen va25 f-
Herensandalen 25,-*
Dames en herenmuilen v a 20,-
Kinderschoenen oa Bunnies Va30 f-
Kindersandalen va20f-
Luxe damestassen 20% korting

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1 309 b.g.g 1 335

Peuterspeelzaal „Ot en Sien"
voor het nieuwe peuterspeelseizoen
'82-'83 hebben wij in de middag/och-
tendgroepen nog plaatsen vrij voor uw
dochtertje of zoontje in de leeftijd van
2,5 tot 4 jaar.

Opgave bij: Anneke Rigterink, Brinkerhof 27,
Vorden. Telefoon 05752-2933.

OPRUIMING
Donderdag 15 juli begint onze opruiming met

zeer lage prijzen!!!!
Zie etalages.

Meubelen -Tapijten - Lederwaren

B. Lammere
Burgemeester Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

ZIE ONZE ETALAGES IN DEZE SENSATIONELE

str.

*̂ L •VfS

m

Wandmeubel 1 eo m breed
geheel massief eiken front,
glas in lood deuren en
verlichting

OPRUIMINGSPRIJS: l / D U ,

m

Geheel massief eiken D3I1KS16I
degelijk en fraai door de mooie bloemstof
bekleding. OPRUIMINGSPRIJS:

1 20 x 65 cm massief eiken met
ingelegde plavuizen.
OPRUIMINGSPRIJS:

Buffetkast

1295,-
Eethoek
compleet

895,-

Geheel massief eiken slaapkamer
Ledikant 140/200 en 2 nachtkastjes 11 d [T
OPRUIMINGSPRIJS kompleet: II"D,

met houten
rol bodem

BüffetkaSt van massief
grenen 1,86 hoog, 101 cm
breed met zeer veel bergruimte.

OPRUIMINGSPRIJS:

1295,-
Geheel massief grenen

L Tafel af m. 1 20 x 80 cm. en

195,-

4 stoelen.

KOMPLEET: 89 5f""

geheel massief

ledikant
met echte verende latten-
bodem in stalen frame. Afm.
90 x 200 cm.

MEENEEMPRIJS: 215,-

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

* Vrijdagavond koopavond
* Reservering voor latere levering

tot 12 maanden gratis (incl. verzekering)
* Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages
* De opruiming begint donderdag 1 5 juli a.s.



In het kader van VW programma

ORGELCONCERT
Herv. kerk - Hengelo Gld.

Donderdag 22 juli
Aanvang 20.00 uur - Entree f 3,50

Orgelbespeling door

* WIM RIEFEL
uit Warnsveld.

Eerste presentatie van het

Achterhoeks vocaal
kwartet

o.l.v. Jan Kleve (Velswijk-Zelhem)

Het kwartet bestaat uit de zangers:

* Ton Besselink (Hengelo Gld.).

* Ben Beulink (Hengelo Gld.).

* Ludo Eykelkamp (Keijenborg).

* Wim van Oene (Ruurlo).

,< '̂
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Dames en kinder polo's
In uni en streep. We hebben er nu 1 prijs
van gemaakt. Het is nu uitzoeken voor slechts 9,95

T. Shirts
Voor groot en klein. Ze kosten nu bijna
niets meer. Wees er wel snel bij want Q
op is op uitzoeken voor O f

Leren schooltassen
Een royale 3 vaks volleren schooltas met 3
binnenvakken en 2 voorvakken voorzien van ladder-
sloten en riem. Profiteer van deze geweldige
aanbieding want straks als de schooltijd
begint is hij veel duurder. |-Q p-r|
De adviesprijs is 75,- WEEKTOPPER U3, UU

Eurostar zware p.v.c. boot
Een fijne 2 persoons boot met een
draagvermogen van 90 kilo. De adviesprijs Q |-
is 59,-. Alleen deze week WEEKTOPPER «JÜf —

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wilt u leren

knippen of naaien
of misschien patroontekenen?
Wilt u worden opgeleid tot costumière, coupeuse,
enz.

In september starten de cursussen.

Voor informatie en opgave:

Modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Burg. Galleestraat 4, Vorden, tel. 2733

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

SCHOENEN
kom kijken want bij de Tuunte is
de opruiming ook begonnen in de
Schoenenafdeling en dat gebeurt radicaal
dus wees er snel bij.

Kettler skelter
Een ideale vierwieler van Duits
fabrikaat, met handrem en stevige
trappers. Art. Monza.
De adviesprijs is 139,- WEEKTOPPER

**
AV^.^

&
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De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Gloria hoge druk spuiten van
84,- voor 64,95.
Gloria gazontrimmer nu
98.-
Kruiwagens rond neus 80 li-
ter vanaf 69,-
oranje verlengsnoer 22 me-
ter met aangegoten stekkers
nu 27,50

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4,
Tel. 05753-1220
Hengelo Gld.

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Vanaf 15 juli

aPROVINCIE GELDERLAND

Bekendmaking
HINDERWET
Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 1 2 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bekend, dat een aanvraag is ingekomen van de heer A.H. Bruil te
Vorden om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een
veehouderij met mestopslag aan Okhorstweg 7 te Vorden.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de overige stukken liggen tot 17 augustus 1982
ter inzage in het gemeentehuis te Vorden op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede elke maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscen-
trum aan de Raadhuisstraat te Vorden.

Tevens liggen de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de overige stukken tot het einde
van de termijn waarbinnen tegen de beschikking beroep kan worden ingesteld ter inzage in
het provinciale kantoorgebouw, Marktstraat 1 te Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting
op de stukken gegeven. Het maken van een afspraak (085-592732) is gewenst.

Indien daartoe vóór 10 augustus 1982 de wens kenbaar wordt gemaakt zullen op een nader
te bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen vergunningverlening ingediend kunnen
worden.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot 17 augustus 1982 worden ingebracht bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Markt 11,6811CG Arnhem. Degene, die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken diens persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ten slotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben inge-
bracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest, beroep kunnen instellen bij de Kroon, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 18 juni 1982 - nr. MH 620/2-MH308
Gedeputeerde Staten van Gelderland
W J. Geertsema - voorzitter
P.J. de Loor - griffier

OPRUIMING

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Koopjes in alle artikelen

confectie en stoffen
als ook onder- en nachtkleding.

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

bankon, vijvers.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

De beste keuken
voor elke vrouw

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO

dagelijks geopend van 8.00 tot 1 7.00 uur.
vrijdagavond van 1 9.00 tot 21.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

STUNT PRIJZEN
op onze afdeling
woningtextiel

Tapijtaanbiedingen
van de volle rol 400 br
vanaf p.m.

Polyether matrassen
1 persoons vanaf

2 persoons vanaf

f 94,50
f187,50

Synthetisch dekbed zware kwaliteit 1 persoons vanatf 69,50 2 persoons vanaf f 107,50
Dekbed overtrekken in fraai dessins 1 persoons^ f 39,95 2 persoons 79,50 f 62,95
Spreien in diverse kleuren 1 persoons vanaf f 45f- 2 persoons vanaf f 129,-

ZUiver SCheen/VOl (alléén 2 persoons 1 90/240) van f 1 99,- voor f 99,-

Smyrna tafelkleden van f 189,- voor f 139,50
Veren kussens per stuk 18,95 2 voorf 29,95
Slaapzakken extra zware kwaliteit

f49,50van f 59,95 uitzoeken voor

Keukendoeken van f 9,95 voor f 7,95
Theedoeken van f 7,95 voor f 5,95
Washandjes uitzoeken p.st.slechts f 1,95

HELMINK B.V. Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514

* De opruiming begint
donderdag 1 5 juli



houden nu al rekening met het komende schooljaar.
Maar zeggen nog niks tegen hun kinderen.

Want die gaan eerst vakantie vieren.

Kun je nog eens
een velletje van
uitdelen.
schrijfblok, groot
formaat 21 x27
cm, 100 vel
gelinieerd.

SCHRIJFBLOK

in zo'n ring-dlng
neb je alles bij
elkaar, 17 of 23
gaatjes, diverse
dessins, vanaf

l l

'n Knotsgoele
schoolagenda
827 83, om niks
meer te vergeten.

Te gek!
zo'n stevige
skaileren
schoolspullentas.

2195
SJUften om in te
s^Piven, tekenen,
kleuren, klad-
deren.
80 Bladzijden,
gelinleerd, dlv.
dessins, 3 voor

t sgu-ijft hard-
st»^ lekker zo'n
vulpen, incl.
4 inktpatronen.

Bic mee!
Met die schrijver
kun je voorlopig
vooruit. 4 stuks

l l

Spreek een
kleurtje mee!
30 Viltstiften In
etui.

l l

• V »<•'••%• *•••••**•!

Chaudfontaine
bronwater
literfles
Montilla,
oorkruik 2 liter

65

799
Pandin de Lussaudière.n nn
rood, fles 0,7 liter _ _ 3 voor l U,U U
Pandin de Lussaudière4n nft
wit, fles 0,7 liter. _3voorlU,UU
Gemengde groente,
half blik
Gebroken
sperziebonen, % pot
Knakworst,
potje8stuks_

99

129

99

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een zuivelafdelmg

Volle melk,
literpak, minimumprijs
Chocolade vla,
halve liter
Slagroom,
1/4 liter

Schriften,
32 bladzijden, gelinieerd
10 voor . 269
Schriften,
80 bladzijden, gelinieerd
per stuk • 69
Ringband interieurs,
voor 17-rings, gelinieerd

UQ
l"u

Telefoonpen 99
Rollerpennen
2 voor 199

Nieuwstad 5, Vorden

Puntenslijpers,
in leuke nostalgische modellen

Tesa plakband,
rol 33 meter

249
99

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 17 juli a.s.

Blanke varkensfilet cnc
of f iletlapjes, 500 gram _ _ Do O
Verse worst, _„
kilo 795
Drumsticks of
kipkOtelet, 500 gram 525

Göbber extra jam,
conf iture, pot 450 gram,
aardbeien, abrikozen, kersen
of ananas
Karaat halvarine,
kuip 500 gram _

Groente & Fruit IE
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en f ruitafdelmg.
Prijzen geldig tot en met 17 juli a.s.

Hollandse
bloemkool,
per stuk

Technicoll hobby-lijm Zu9

169
75
139
99
89
79
69

369
_ 49

Limonadesiroop
sinaasappel of framboos, 0,6 liter 129
Saté,
3 stokjes- _ 129

Gouda's Glorie slasaus,
fles 0,75 liter
Tarwebloem,
kilo
Snelkookrijst,
pak 400 gram _
Spaghetti,
pak 500 gram

ream crackers,
ak 200 gram _

Worstebroodjes,
10 stuks, vacuüm verpakt
Theebiskwie,
pak 170 gram _

Halfvolle melk,
houdbare, literf lacon
Pindakaas,
pot 0,37 liter

ftc
Uu

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
Stationsplein 31, Zutphen



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 juli
44e jaargang nr 18

Woninginrichting ANKERSMIT Groenioseweg 9 Ruuno RUIMT GRONDIG OP
Hier enkele van de vele aanbiedingen

Bankstel klassiek nu f 1398,-
BankStel eiken met leer nu f 2750,-

BankStel eiken met leer nu f 3600,-

Slaapkamer 2 deurskast ledikant 140 x 190
2 nachtkastjes eiken van 4655 nu f 3500,-

Leren fauteuils f 995,-

Couponnen vloerbedekking meeneemprijs.
NIJLON:
7,10nitr. norm.prijsf987,-nu f 663,-

5,55 mtr. norm. prijst 713,- nu f 461 ,—

5,05 mtr. norm. prijst756,-nu f 527,—

5,70 mtr. norm. prijst963,-nu f 634,-

3,90 mtr. norm. prijst584,-nu f 330,-

5,25 mtr. norm. prijst 8 2 9 , - n u f 470,—

2,80 mtr. norm. prijst414,- nu f 1 53,-

7,90 mtr. norm. prijst 1015,- nu f 655,-

6,90 mtr. norm. prijst 1032,-nu f 727,-

5.45 mit. norm. prijst810,-nu f 489,-
Ook in gordijnstoffen en vitrages veel
couponnen met KORTING TOT 50%
Opruimingsgoederen kunnen niet geruild worden en dienen kontant te worden betaald.

* w

Op alle niet afgeprijsde goederen 10% KORTING
Kom vrijblijvend kijken bij

4st + tafelbalibruinvan2136,-voor f 1595,-

WOL:
5,45 mtr. norm. prijst 1 1 39,- nu

5,40 mtr. norm. prijst 1 339,- nu

9. 00 mtr. norm. prijsf 2961, -nu

7,40 mtr. norm. prijst 2434,- nu

8, 10 mtr. norm.prijsf2665,-nu

5, 10 mtr. norm. prijst 1678,- nu

8. 55 mtr. norm.prijsf2291,-nu

8,60 mtr. norm. prijst 1 763,- nu

VELOURS
Z,bU mtr. norm prijst417 —nu

4,70 mtr. norm prijst 634,- nu

2. 30 mtr. norm.Driisf384.-nu

f 760,
f 855,
f2110,
f1730,
f1960.
f1146.
f1533.
f1120.

f 220,
f 398,
f 198,

WONINGINRICHTING ANKERSMIT Tel. 05735-1239

Rabobank O
0129

Nieuw in Vordenü!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

6 f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

SCHOUW „DUUSKER"
De fraaiste aankleding van uw open vuur. Gebouwd uit massief eiken met daarin verwerkt Makkumer aarde-
werktegels (wit of gekleurd) en een plateau van gezaagd Noorse leisteen. De bovenplaat is vervaardigd uit
staal en het geheel is geschikt voor inbouw van elk soort open haard of alles-brander. Een behaaglijk tref-
punt in elk interieur.

Te zien in de H.C.I. showroom.

H.C. BOUWMAT. CENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld), Tel. 05753 2121
Binnenweg 4, (Ettenseweg) Ulft, Tel. 08356 83141

U.B.



STOP!! Bezoekt tijdens uw vakantie de grandioze OPRUIMING
bij:

RUURLO .

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open tussen 6 + 7 uur

Enorme koopjes in zomerkleding

20-50% KORTING

Badgoed voor HALVE PRIJZEN

Koopjes in Winter konfektie

Verder opruiming in:

huishoudgoed - ondergoed - nachtkleding
beha's en korsetterie

10%KORTING op niet afgeprijsde
artikelen o.a. Ten Cate en Schiesser

'SKOTEEK
HENGELOSE KERMIS

Zaterdag 17 juli DANSEN met de van radio en t.v. bekende formatie

NEW FOUR
populair geworden met „meisje ik ben een zeeman"
e.v.a. hits.

Zondag 1 8 juli DANSEN
met het Achterhoekse top-orkest

n EASY
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

venster
bankpaneel

2-deurs (tintra latex
hang/legtestwandplaten deuren

16.95 sa*
HUBO-DOLPHIJN

Aanblvdlngan zl|n g>lalg t/m zaterdag 24 juli >.». »n zolang
irraad itrtkl. Prijzen gelden afgehaald In d* winkel.

Van donderdag 15 juli t/m zaterdag 24 juli

Grote
seizoenopruiming

• tenniskleding
• zwemkleding
• ruiterkleding
• trainingspakken
• sportschoenen enz. enz.

van 10 tot 75% korting

K LU VERS
SPORT-TOTAAL 7+
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 4WORDEN-Tel.05752-1318

NIEK VAN HUNNIK URLO
Telf. 05735-2896
Domineesteeg 14

Biedt U het grootste assortiment meubelen voor de laagste prijzen.
Kom en overtuig UI! /\DDI Hit Hl UI/1*
Donderdag 15 juli beginnen wij met onze grandioze Ui l»U l IVII IM\J

Met kortingen van 20%tot 60% 3000 m2 meubelen

Hieronder enkele voorbeelden.

1 ) T.V. kaStjeS eiken van 695, -voor ................................................ 298,-

2) Zware fauteuils van 650,- voor 295,-
o) SalOntafelS eiken, plavuizen van 395, -voor ............... ................ 1 98,—

4) Zwaar eiken bankstel bioemstot van 2190,- voor 1 190,-
5) Zwaar eiken bankstel van 2490,- voor 1690,-
6) Robuust eiken bankstel bioemstot van 2990,- voor 1790,-
7) Massief eiken eethoek compleet van 1990,- voor 1490,-
8) Eiken toogkast van 1790,- voor 1 390,-
y) Bankstel geheel gestoffeerd. Super kwaliteit van 6990, -voor.. 4990,—

10)3 ZÏtS bank klassiek, rundieren van 2190,- voor ................. 1 290,-

11) 2-3 ZÏtS eiken draion stof van 2290,- voor ......... . ........................... 1490,-

I 2.) 2-3 ZltS Chesterf ield rundleer van 4590 voor ................................. 1990,—

1 3) 3-1-1 bankstel klassiek rundieren van 6990,-voor 3990,

1 4) 3-2 ZÏtS modern dralonstof van 2290,-voor 1490,

1 5) Modeme kaSt balibruin250cm.van1990,-voor 1290,

1 6) Modeme kaSt balibruin250cm.van2190,-voor 1490,

1 7) 3-2-1 ZJtS bankstel modern van 2990,-voor 1990,

18) Moderne leef hoek draion stof van 3190,-voor 1790,
19) Moderne leefhoek draion stof van 2790,-voor 1490,
20) Slaapkamers eiken nu v a 890,
£- \ ) tetnOCk massief eiken rundieren bekleding van 2490,-voor 1890,

22) Rundieren bankstel van 349o,-voor 1790,
23) Boekenkastjes van 995,-voor 495,
24) Losse leren fauteuils van 1395,-voor 695,

De koffie
staat
klaar

NIEK VAN HUNNIK
Hattem achter 't Heem
Leliestraat 1
Tel. 05206-43383

RUURLO
Domineesteeg 14
Tel. 05735-2896

Opheusden
Tel. 08887-1641

Het vertrouwde
adres met
50 jaar ervaring!

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van
9.00 tot 18.00 uur
Vrijdags van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot
17.00 uur
's Maandags gesloten
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