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A. Ploeger: "Partij van de
Arbeid heeft geen behoefte
stuntwerk"

aan

Naar aanleiding van het besluit van wethouder Lichtenberg om /ijn funktie in september ter beschikking te stellen heeft met
name de fraktie van de Partij van de Arbeid veel reakties ontvangen.
"Ons wordt min of meer de Zwarte Piet toegeschoven en dat is toch wel een vrij ccn/ijdigc voorstelling van zaken". Niet wij
hebben wethouder Lichtenberg weggestemd, maar hij heeft /ich /elf de strop om de nek gedaan. En wie is daarmee gebaat?,
zo vraagt de heer A. Ploeger zich af.
De waarnemend fraktievoorzitter van de socialistische partij in de raad vindt het pertinent onjuist dat er gesuggereerd wordt
dat zij om politieke redenen tegen het voorstel van Lichtenberg zou hebben gestemd om op deze wijze van wethouder Lichten-
berg af te komen.

"Over de vraag of het jeugdwerk in
Vorden door de gemeente financieel
gesteund moet worden, daarover
bestaat verschil van mening. Bij de be-
grotingsbehandeling eind vorig jaar is
dat ook duidelijk gebleken. Nu is niet
sindsdien ons standpunt plotseling ver-
anderd, maar wel de financiële midde-
len van de gemeente. Het is niet erg rea-
listisch om uitgaven voor onbepaalde
ti jd te plannen zonder dat er zekerheid
bestaat, dat die betaald kunnen worden.
Het jeugdwerk zou hier bepaald niet
mee gebaat zijn; hoe wrang en p i j n l i j k
zou het voor de mensen van de Stichting
Sociaal Cultureel Werk niet zijn om
eenmaal begonnen werk, weer te moe-
ten staken", aldus stelt Ploeger.

Wat de wethouder wilde, zo gaat Ploe-
ger verder, is de onroerendgoed be-
lasting extra te verhogen. Maar kunne
wij dat de Vordenaren (ook onze kie-
zers) aandoen in een tijd van dalende
koopkracht en sterk gestegen woon-
lasten? Die kant van de medaille moet

men ook eens in het oog houden. Daar-
om ons standpunt per l oktober nagaan
of er in 1982 en volgende jaren voldoen-
de middelen aanwezig zijn om een veer
van de mond te blazen en indien dit zo is
met absolute voorrang uitvoering geven
aan datgene wat de raad in december
jongstleden heeft besloten en waaraan
onze fraktie onverbiddelijk vasthoudt
en bl i j f t vasthouden. Daaronder is ook
begrepen de aanstelling van een sociaal
kultureel werker. Wie ons maar even
kent weet dat het dan absurd is te veron-
derstellen dat wij het jeugdwerk onder-
geschikt willen maken aan het behalen
van een "politiek succes", zo zegt Ploe-
ger.

Ploeger gelooft wel dat sommigen zich
/.uilen afvragen "de Partij van de Ar-
beid heeft toch altijd geroepen dat de
gemeente te zuinig is en waarom kan die
ƒ 15.000,- er dan niet af?".
"Wij hebben dat inderdaad geroepen en
er Hink aan meegeholpen dat de spaar-
centen van de gemeente danig zijn aan-

getast ten gunste van ons allemaal (denk
maar aan de sportzaal, het dorpscen-
trum, ook een stukje jeugdwerk, verbe-
tering van sportakkomodatie, wegen-
verbetering etc. Wij zijn realistisch ge-
noeg te erkennen dat de gemeentekas
niet meer die ruimte heeft zoals enkele
jaren geleden, het is niet meer de appel-
boom waarvan je naar welgevallen kunt
p lukken . Dat die sociaal kultureel wer-
ker er zal komen staat volgens ons over-
igens vast. Het punt is dat wij het jeugd-
werk (deel uitmakend van het totale cul-
tureel werk) een solide financiële basis
willen geven. Wij hebben geen behoefte
aan stuntwerk", aldus Ploeger.
Uitspraken van wethouder Lichtenberg
in de pers dat de P.v.d.A. de rekening
volgend jaar bij de gemeenteraadsver-
kiezingen wel gepresenteerd zal krijgen
verwees Ploeger naar het rijk der fabe-
len. "Wij hebben altijd een rechtlijnig
afgewogen beleid gevoerd, dat stoelt op
zakelijke motieven. Voor ons dus geen
reden om in zak en as te zitten", aldus
Ploeger.»!

Ruim tachtig deelnemers
Avondwandeling Medler
Eerste prijs voor groep Erik Knoef
De traditionele avondwandeling op het Medler blijkt elk jaar weer veel deelnemers
te trekken. Mede door de gunstige weersomstandigheden namen ditmaal, zater-
dagavond j .L, vierentachtig personen (in 25 groepen) deel aan deze oriënterings-
wandeltocht. De Medler-avondwandeling wordt altijd gehouden in de week voor
het eigenlijke Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol te Vorden.

Door de feestcommissie bestaande uit
Henk Tyink, Henk Kasteel en Joop
Schutten was een ruim acht kilometer
lange tocht uitgezet door de fraaie om-
geving van de landgoederen 't Medler en
't Onstein, beide behorend tot de Vor-
dense "Acht kastelen". Hoewel het om
half acht bij de inschrijving nog stortre-
gende, was het bij de start om acht uur

prachtig weer geworden. Om de twee
minuten startte er een van de deelne-
mende groepen vanaf café Het Wapen
van Medler aan de Ruurloseweg. On-
derweg waren er een aantal controles en
moest men diverse vragen beantwoor-
den. Onder meer: gewicht van de twee
controleposten; bouwjaar boerderij 't
Weverink en kasteel 't Medler; de na-

men van de drie informateurs; de best
geklasseerde Nederlandse tourrenner;
inhoud V4fe drinkbak voor koeien en
het opnoiBln van alle Vordense acht
kastelen binnen een minuut !

Voorzitter Gerrit Norde reikte na af-
loop in café Eykelkamp met een toepas-
selijk woord de prijzen uit en hoopte ie-
dereen terug te zien op het feest.

De uitslag was: l e prijs: groep 15: Erik
Knoef (9 strafp); 2e prijs: groep 17: Me-
vrouw Nijenhuis, Onsteinseweg (22
strp);3e prijs: groep 20: Andre Knoef,
Onsteinseweg (23 strp); 4e prijs: groep 2
Ant. Horstman, Wiersserbroekweg
(27); 5e prijs: groep 6: D.G. Nijenhuis,
Schoolstraat, Ruurlo met 29 strafpun-
ten. De poedelprijs was voor groep L. A.
Teunissen met liefst 291 strafpunten.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Vakantieveiligheidsmaatregelen
2. Publicaties ingevolge de Wet Arob
3. Nieuwe gebruiksbepalingen bij het

bestemmingsplan "Buitengebied
1970"

4. Verkeersmaatregelen ten aanzien van
de braderie

"Vakantieveiligheidsmaatregelen"
Het is weer zover. De vakanties staan
weer voor de deur of zijn voor sommige
reeds begonnen. Gedurende die vakan-
tieperiode blijft uw woning doorgaans
onbeheerd achter. Om zoveel mogelijk
de kans op "ongewenst bezoek" in uw
woning te beperken, kan u een aantal
praktische veiligheidsmaatregelen
nemen, die de moeite meer dan waard
rijn.
De politie is uiteraard ook in de vakan-
tietijd dag en nacht paraat, maar zij kan
niet overal tegelijk z i jn .
Heeft u dan ook een taak? Jazeker!!!
Juist bij het voorkomen van inbraken
en diefstallen is voorkomen altijd beter
dan genezen. Een beetje meer aandacht,
wat minder nonchelance en u kan een
heleboel narigheid voorkomen, want....
"Het voorkomen van misdrijven is een
/.aak van de politie en U!!!

32 tips voor een onbezorgde vakantie.
Daarom, haalt u nu even die folder met
vakantietips voor thuis, onderweg en op
uw vakantieadres. Ze zijn te verkrijgen
op alle politiebureau's, postkantoren,
banken, reisbureau's, ANWB en VVV

kantoren, verzekeringsassuradeuren en
bij de gemeentehuizen.
En ... vergeet vooral de achterblijvers
niet. Maak van achterblijvers geen
spoorzoekers. Laat hen weten waar u
verb l i j f t en hoelang u wegblijft. Bij de
NS, PTT instellingen, ANWB en VVV
kantoren alsmede bij de ANVR zijn
over dit onderwerp brochures verkrijg-
baar. Gebruik ze in uw en hun belang.

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

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. van Heerde, Molen-
weg 9 te Vorden, voor het vergroten van
de woonkamer van de woning op voor-
noemd adres.

Nieuwe gebruiksbepalingen bij het
bestemmingsplan "Buitengebied 1970"
Zoals u uit de advertentie elders in dit
blad zal blijken heeft de gemeenteraad
in de vergadering van 30 jun i 1981 no.

10. nieuwe gebruiksvoorschriften en een
nieuwe strafbepaling vastgesteld, beho-
rende bij het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1970". Bij die vaststelling is een
wijziging aangebracht in het ontwerp,
zoals dat vanaf 10 april 1981 ter visie
heeft gelegen. De wijziging heeft betrek-
king op lid 2 van het (nieuwe) artikel 49,
luidende: "voor zover de grond be-
stemd is voor "Drinkwaterwingebied"
is het tevens verboden opstellen -of de-
len ervan- en gronden te gebruiken voor
het hebben of bewaren van schadelijke
stoffen en het hebben of houden van
eenden, kippen, ganzen, pelsdieren,
varkens en mestkalveren".
Deze opsomming was volgens de raad
niet correct. Waarom zou het houden
van eenden etc. wel uitgezonderd moe-
ten worden en b.v. het houden van kal-
koenen en parelhoenders etc. niet? De
raad heeft bij de opsomming dan ook
toegevoegd de woorden "en
dergelijke", en het aldus vastgesteld.

Verkeersmaatregelen ten aanzien van de
braderie
In verband met de te houden braderie
op donderdag 23 juli 1981 zal een ge-
deelte van de Dorpsstraat vanaf de
Raadhuisstraat tot de Horsterkamp van
18.00-23.00 uur afgesloten zijn voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. Te-
vens zal vanaf 16.00 tot 18.00 uur voor
de zuidzijde van bovengenoemde af te
sluiten Dorpsstraat een parkeerverbod
gelden. Tenslotte zal voor de Burge-
meester Galleestraat vanaf de
Dorpsstraat tot de Molenweg aan beide
zijden van de weg een parkeerverbod
gelden vanaf 18.00 tot 23.00 uur.

Boerenbrulfte trok veel
bekijks

Marinus van Enzerink en Frida van de
Peppelbrugge hadden geen mooiere dag
voor hun huwelijksfeest kunnen uitzoe-
ken dan juist donderdagavond.
Gestimuleerd door het fraaie zomerweer
trok deze olderwetse boerenbrulfte veel
bekijks. Tegen half zeven 's avonds
vertrok bruidegom Marinus met zijn ou-
ders vanaf de Stationsweg richting
Komvonderlaan waar bruidje Frida
moest worden opgehaald. De
traditionele bruidskoe kwam er vanzelf-
sprekend aan te pas, terwijl het huis van
de bruid met een fraaie boog was ver-
sierd.

Met kleedwagen, landauer en de bruids-
koe vertrok het gezelschap naar het
Dorpscentrum waar de ambtenaar van
de burgelijke stand het huwelijk vol-
trok.

Na afloop van deze plechtigheid ging
het bruidspaar de boerendansers van
"De Knupduukskes" en de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers" naar de
boerderij het Schimmel waar uiteinde-
lijk de bruiloft werd gevierd. Talloze
vakantiegangers waren aanwezig om dit
gezellige feest mee te maken, waarbij de
gasten zich de kans niet lieten ontnemen
om ook een dansje te wagen.

Ledenvergadering PKV
In zaal de Herberg hield vorige week
donderdag de pluimvee- en konijnenve-
reniging haar ledenvergadering.
De voorzitter de heer Berenpas heette
allen hartelijk welkom en was verheugd
over de goede opkomst, ondanks het
warme weer. Speciaal begroette hij de
nieuwe leden, sinds vorig ̂ ^zijn er al
weer 25 nieuwe leden bijgelBrlen. Door
de nieuwe aanpak bl i jkt de vereniging
weer kern gezond te zijn en kunnen ve-
len hun klein dierensport bl i jven beoefe-
nen.

De secretaris/penningmed^P de heer
van Heerde las de notulen voor, welke
onverandert werd goedgekeurd.
Besloten werd om dit jaar weer mede te
werken aan de Braderie, spontaan stelde
zich de leden beschikbaar om te helpen.
De vereniging beschikt nu over een aan-
tal nieuwe kooien, welke aangeschaft
zijn van het geld van de gehouden koek
aktie. De heer Tragter en Horstman
hadden de bodem gemaakt hiervoor. De
voorzitter dankte hun voor het vele
werk. Veel vrije tijd hebben deze heren
besteed aan deze klus.
De voorzitter overhandigde de beide he-
ren een mooie plant.

Voor het enten van de dieren (vogelpest)
werd een regeling getroffen.

Tentoonstelling
De grote tentoonstelling wordt dit jaar
weer gehouden in samenwerking met
PEKZO Zutphen in zaal De Herberg op
2, 3 en 4 oktober.
In de rondvraag werden enkele interne
zaken besproken.
De voorzitter dankte allen voor de op-
komst en wenste allen veel sukses met
hun kleindierensport. Hij maakte de le-
den er nog op attend om in september
de dieren in te zenden op de Jong Die-
rendag van PEKZO Zutphen.

Diefstal
Uit een in aanbouw zijnde garage aan de
Hoetinkhof is in de nacht van vrijdag
op zaterdag jl. gereedschap gesloten. De
eigenaar van de garage in miste een cir-
celzaag, een looplamp met verlengkabel
een en schiethamer.

Geslaagd
Op l en 2 juli deed Trudy Leuverink-
Eykelkamp in Utrecht examen voor het
diploma "Lerares Lingerie en Jongens-
kleding". Zij slaagde hiervoor. Eind
januari behaalde zij reeds het diploma
"Coupeuse Lingerie en Jongenskle-
ding".

Aan het instituut voor Hoger Beroeps-
onderwijs "De Maere" te Enschede
behaalde onze plaatsgenoot F.A. Pon-
stein het diploma "Bedrijfsorganisatie
en personeelsbeleid".

"De Knupduukskes"

Op 30 juli zal de Vordense boerendans-
groep "De Knupduukskes" gastheer
zijn van een dansgroep uit Toulouse
(Frankrijk). De boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers" zal aan deze avond

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

tevens medewerking verlenen. Op 6
augustus zal "De Knupduukskes" voor
de tweede keer in dit seizoen een boeren-
bruiloft verzorgen.

Gezamenlijke jeugddienst a.s.
zondagavond
De interkerkelijke jeugdwerkgroep van
de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde gemeente te Vorden houdt a.s.
zondagavond 19 juli een gezamenlijke
jeugddienst, die bij goed weer gehouden
zal worden op het terrein, het grasveld
achter de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg.
De vraag, het verzoek is dan ook: wilt u
een tuinstoeltje of iets dergelijks meene-
men?!
Ds. Austi uit Hoenderlo hoopt deze
dienst te leiden. En de "Chawerim"
werken zingend aan deze jeugddienst
mee. Mocht het weer minder goed zijn
om buiten te zitten dan wordt de dienst
uiteraard in de Gereformeerde kerk
gehouden. Na de dienst is er koffie.

Bi j hel post in de dorpskerk
De Vordonse afdeling van het N.B.G.,
het Nederlands Bijbel Genootschap
heeft in overleg en samenwerking met de
Kerkeraad van de Hervormde gemeente
een bijbelpost geplaatst in de Hervorm-
de dorpskerk.
Het "stalletje" bevat bijbels en boeken-
bij-de-bijbel.
Ze kunnen gekocht worden bij de
Bijbelpost en ook besteld worden bij de
heer A. Luichies, Het Hoge, tel. 2248.
De heer Luichies is voorzitter van het
N.B.G., afdeling Vorden.

Kollekte voor het N.B.G.
Aansluitend bij het bovenstaande
bericht delen we mee, dat de uit-
gangskollektea.s. zondagmorgen 19 juli
in de Hervormde dorpskerk bestemd is
voor het Nederlands Bijbel Genoot-
schap.
Er zullen ook folders uitgereikt worden
die informatie geven over het vele werk
van het N.B.G.

GEBOREN: Brenda Lubbers; Laura

ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G.H. Gotink-Meulen-
brugge, oud 87 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 juli 10.00 uur: ds. J. Veenen
daal, Bediening Heilige Doop.
19.00 uur Ds. Austi (Hoenderlo), Geza-
menlijke Jeugddienst achter of in de
Geref. kerk.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 19 juli 10.00 uur: Dhr. G.R.
Wielenga, Lochem. 19.00 uur: ds.
J.H.J.B. Austie, Hoenderlo. Gez.
Openlucht-Jeugddienst achter de Geref.
kerk, m.m.v. Chawerim.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 18 en zondag 19 juli dr. v.
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op

zondag zoveel mogelijk tussen 9.30 -
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00 - 9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E.J. de Vries Reilingh, Neede, tel.
05450-1268.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 18 juli 12.00 uur tot maandag
20 juli 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Breukink.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dring-nde ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdagen
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

BRAND MELDEN

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

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



motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil -
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

borendseit
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan
dighederiB géén onde houda binnen 1 Yi jaa terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
üf deseweg 19 Vorden Tei 05752 6730

OPRUIMING 1981
Behang vanat . / l . ( X ) pet ro!
Vinyl vanaf . . A 2,50 p
Super a f 'wa^hM-
N a t u u r ! i i k M , x.hildci • '

J . M . t'ITKRWKF.RIl
Ylec>!(.: S.i
Ruurlosf , <
05752 1523

MAGAZIJN „DE KLOK"
voor goede inruilmeubelen

Inlichtingen en verkoop
elke vrijdag van 1 0 1 7 uur
zaterdags van 1 3 1 7 uur

Koldeweijweg 1 7, Keyenborg,
telefoon 05753 2808

KOOPJE: i 2.9 s afwasma-
chine ZanubSi Lux f 350,-,
koelkast Indesit f 1 00,-; nieu-
/•vü eethoektafel f 1 50,-.
Meidoornstraat 9, Hengelo
(Gld.). tel 057~53-3195

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

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752 '309 b.g y 1335.

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

IJselweg 20. Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

All* «oorun
bouwmaterialen in

•teen. kunststof «te.
Grot* kollektle

k*uk*ninrlchttng*n.
Wand . vlo*rt*g*ts en
pl*vuiz*n: duizenden

mogelijkheden
Open haarden

hout/ ga»/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tuinartikelen.
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokker
•te.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor d* agrarisch*

**ktor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement
Dakbedekking»

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen
Fijn keramiek
MW origineel.
handgemaakt

L
voor het afhalen van
materialen gedurende de

bouwvakvakantie
van 27 juli t/m 14 augustus
dagelijks geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
's zaterdags gesloten

showroombezoek op afspraak
mogelijk
(tel. 05735-2000 bgg 1984).

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

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

lulimaand
cuemaand

Hibachi
dubbele barbecue

V.S.
Gemarineerde
kuikenbouten
500 gr. Pepersalami

100 gr.Gemarineerde
spcklapjes
500 gr.

Boerenleverworst
300 gr., per stuk

Gebraden

geldig van 16/7 -18/7

Gemarineerde
schouder
karbonade 500 gr. _

Kilo Verse
Grillkip-

Schenkel
500 gr._ Rosbief loogr.

Green Spot
limonade z. prik

Zeiler ^% è
i'Sch warze KatzVt
i k_. ~_l_j._ \. M~. __19 ™ fteen echte Moezel

Coppelstock Zeeuws
meisje

kuip
van 1,59

X voorNutricia
chocomeln?
:, ^* ̂ * ̂ ^ ^ _Frisia

porki spekken
/ a k . van 1,25 voor

l King Charles
• Whisky
t Hes 0,7 liter

van 14,95 voor

Sonnema
Theebiskwie
pak. van 0.69 voor

Beerenburg
fles l liter
van 15,95 voor

Haagse Hopjes
/ak ! 5() gr.
van 1,19 voor

Driehoek
Amsterdammers
pak n st. van 1,49 voor

Sprinklettes
boterhamkorrels
melk of puur /ak

;a i \an 1.49 voor

Speklappen
heel kilo

Kuikenschnitzels
per stuk

Coberco
Karnemelk
pak l liter

Macaroni
grote / ak . l ki lo
van 1.69 voor

Frenzel

Lever
heel kilo

Jolly Smikkel-
dessert
van 0,95 voor

Suncos

worst
Verse
heel kilo

Gehakt
heel kilo

Tar-taar
3 stuks

pol ' ruu n
van 5,75 v ooi --

Koopmans
pannekockmeel
speciaal, pak 400 gr.
van 1,38 voor

jf| Seven Up
fcde echte'

dieetmargarine
kuip, 250 gr.
nu deze week 3 halen,
2 betalen!

Camembert of
Brie blik, 125 gr.
van 3,09 voor

Lantau diep
vrieszakken 20x30

normaal of light.
l liter fles. deze week

f clips, pak 25 stuks
van 0.89 voorjampot. X s tuks

van 1 . 1 9 voor
Volkorenpuntjes
zak 6 stuks

Grof

Us vruchtencoupes
'Lario Coppa'
set 6 st. van 8,95 voor

Uytewaal
Piccalily
jampot. van 0,95 voor

volkorenbrood
800 gr., deze week _

Melkbollen
zak 9 stuks

IJsballepel r.v.s.
van 2,49 voorJif schuurmiddel

grote flacon
van 2.69 voor

Limonadeglas ™
helder sot a 4 stuks
van 2,98 voor

Beckers ham-
burgers

D. E. Pickwick
theezakjes
pak, altijd

Big shoppertas
van 14,95 voor

Kattenbakvulling
kilo

van 3,95 voor
Nu nog goedkoop!
Aarts puntasperges
pot 300 gr.
van 2.29 voor

Proset hairspray
normaal of sterk, bus
350 ml,
van 3,75

voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO • HENGELO |GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN

Reklames geldig van 1 6/7 - 22/7 - 1 981



Familie, buren, bekenden, het
was voor mij een grote troost
bij het overlijden van

WIM
te mogen ervaren dat hij zo-
veel vrienden had.

De bloemen, brieven en de
moeite die U genomen heeft
om Wim de laatste eer te
bewijzen betekenen erg veel

x voor mij.

Gerriede Rijk-
Zweverink

Te koop: l Gazelle jongens-
fiets, 8-12 jaar in prima staat.
P. J. Venhuis, De Steege 45,
tel. 1945.

Te koop: drachtige vaarsen
MRIJ en FH. Goede lijsten.
Frans Helmink - tel. 6701.

Te koop: ooi- en ram-lamme-
ren van stamboekouders.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden. Tel. 05752-1558.

OPRUIMING 1081
Behang. . . . vanaf ƒ l,- per rol
Vinyl . . . . vanaf ƒ 2,50 per rol
Super afwasbaar.
Natuur l i jk bij

Schildersbedrijf

J.M.Uiterweerd
Meester schilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523

Te koop: goed onderhouden
DAF 33. Datum: dl. 17-07-'73
Tel. 05752-2935.

Weggelopen: bl.grijze gecastr.
kater 19 jaar. Grote witte bef.
wi t te sokken. Swieber. Graag
tegen beloning bezorgen bij
Greup, Hamelandweg 5 of tel.
1409 mevr. KI. Brinke.

Wegens vakantie
GEEN PEDICURE
PRAKTIJK
van 27-7 tot
17-8-1981

Mevr. A. Leef lang
Schoolstraat 17,
tel. 2737.

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel de eerste week
open van maandag 27 juli tot
en met zaterdag l augustus
1981.
Daarna zijn we 14 dagen
gesloten. Hebt U nog wat te
bestellen of moet er nog wat
klaargemaakt worden?
Bel vroegtijdig, we doen ons
best. Maandag 17 augustus
staan we altijd weer voor u
klaar.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Meester Schilder

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

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

Wij vragen voor een halve dag
per week een zelfstandige hulp
in de huishouding.
Assurantiekantoor Janssen,
Ruurloseweg 20, Vorden.

Te koop: 2 pers. katoenen
tent. Toiletemmer. Carmen 18
warm water krulset. Judopak
10 jaar. 2 Tennisrackets.
Tel. 2102. 't Jebbink43.

VAKANTIE -
Van zaterdag 18 juli t/m
zaterdag l augustus

= BARINK

Laat ons uw

MOTORMAAIER
vakkundig en snel repareren.

Fa. KUYPERS
Tel. 1393.

Te koop: koolplanten, knol-
raap en slaplanten. Bieslook-
pollen, selderie en peterse-
lieplanten. Wijandotte krie-
len. Kleurdwergjes.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 1498

Opruiming***

Ook tijdens de opruiming koopt
U Uw schoenen het voordeligst bij
Mokkink

Kortingen tot 60%
Leren *»on/ • .*-
damestassen 20% KOlting

voor iedereen

Jonge Florijn 24,95
Citroen Florijn 10,95
Liter ROSé van de tap

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT «
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

Donderdag 23 juli

Tijdens de braderie

TOPORKEST

„ALPHA
Entree f3,50

ff

Zaterdag 26 juli

'n gezellige

dansavond
met opnieuw dat geweldige

dansorkest

„ALPHA"
Entree f 3,50

Reserveren mogelijk tel. 05752-1770 / 1519

bode

Kantoorboek
Schoolboek
Boek bestellen

OGA
bellen tel. 05752-

3100
RAADHUISSTRAAT 22

f fIe -Herberg
Dorpsstraat 10a, Vorden

Wij zijn de komende weken

ook donderdag's
GEOPEND!

Gemeente Vorden
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om
vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
verzoek met bijlagen van:
1. Metaaldraaierij Vorden B.V., Industrieweg 9,

7251 JT Vorden om een vergunning ingevolge de
Hinderwet tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een werkplaats voor het
bewerken van kunststoffen, zoals nylon en
metalen, zoals staalsoorten e.d. op het perceel
plaatselijk be.kend als Nijverheidsweg te Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M
nummers 820 en 821, datum verzoek 23 juni 1981;

2. Medo B.V., Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden
om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot
het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een werktuigenloods, een herstel-
inrichting voor landbouwwerktuigen en een op-
slagplaats voor gewasbeschermingsmiddelen op
het perceel plaatselijk bekend als Onsteinseweg 2
te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie D nummers 1847 en 1851, datum verzoek
29 juni 1981;

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunningen kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeente-
bestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden
mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij
gemachtigde BEZWAREN inbrengen op een openba-
re zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling. De zitting zal worden gehouden
in het Gemeentehuis te Vorden, de Horsterkamp 8,
Vorden, enwel om 10.00 uur ten aanzien van ht
verzoek genoemd onder punt 1 en om 10.15 uur tef
aanzien van het verzoek genoemd onder punt 2.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke
gegevens van degene die een bezwaarschrift indient
niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet
schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij
gemeentebestuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen
beschikking kan later, behalve door de aanvrager en
de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene
die binnen de gestelde termijn schriftelijk of
mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt
aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.

Datum 16juli 1981
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
J. L. A. Doornbos, loco.

de burgemeester,
M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen:
05752-2323, toestelnummer 19 (gemeentehuis
Vorden).

Gemeente Vorden
De burgemeester Vorden brengt ingevolge artikel 26
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis, dat de Raad der gemeente Vorden
bij zijn besluit van 30 juni 1981, no. 10 heeft vastge-
steld de nieuwe gebruiksvoorschriften en strafbepa-
ling, behorende bij het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1970":
Genoemde voorschriften, met bijbehorende toelich-
ting, liggen met ingang van vrijdag 17 juli 1981,
gedurende één maand voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken c.a..

Aangezien zich niemand zich met bezwaren tot de
gemeenteraad heeft gewend, kunnen uitsluitend zij
die bezwaren hebben tegen de wijziging die bij de
vaststelling in het ontwerp is aangebracht, gedurende
bovengenoemde termijn van één maand, tegen
bedoelde voorschriften bezwaren indienen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vorden, 16juli 1981

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

LEGO
BAZAR SUETERS

Spotgoedkope schoenen
In de opruiming bij Wullink.
En we spotten niet met de
kwaliteit, want die is nog
verrassend goed ook.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

l^MBMHIMHI

Ketsen is voor iedereen
B fietsen valt het onderscheid weg. Jong en
S f Ser\Dames en heren fietsen. Sport-

Kortom iedere^
i t s nd en gemakke-

'S V'0t en veili9' Zeker me<

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-7278

itsen rijden op VREDESTEIN banden
^^^^^^ •̂̂ — .

Alle «oorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
ban k o n, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

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

Dakbedekking»-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L KEUKEN ver- of nieuwbouwPLAN?

Koop nu
vóór de prijsverhoging per 1 augustus
a.s. bij het vertrouwde adres met tien-
tallen showroomopstellingen tegen
uiterst scherpe prijzen bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO

dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
in de bouwvakvakantie op afspraak en
's morgens voor afhalen van materialen
geopend.

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 • tel. 05735-2000*

Grote opruiming
Voetbalschoenen:

„SantldgO met schroef noppen >|Q QC
van 69,95 voor 151 ,»f O

„Argentina" van 66,50 voor 46,50

„La Paz" van 54,45 voor 35,00

Tennisschoenen
„Barrington" van 54,95 voor 35,00

„Ashe" van 95,50 voor 69,95

„NeWCOmbe" van 64,95 voor 45,00

Sportschoenen
„Forum" van 77,00 voor

„MadHd" van 64,95 voor

Yurna's „Parga" van 59,95 voor.

55,00
45,00
39,95

TENNISKLEDING 35% korting
TENNISRACKETS 10% korting
TRAININGSPAKKEN 10% korting
ZWEMKLEDING 25% korting
RUITERKLEDING 25% korting

KLUVERS j,y
SPORT-TOTAAL /•

KRANENBURG
ZUTPHENSEWEG 41WORDEN*Tel.05752-1318



RUNDLEDEREN

POEF
0 60 cm

Dat lijkt in deze tijd van prijs-
verhogingen een bekend geluid.
Maar, onze prijzen springen er uit
omdat ze zo superlaag zijn!
En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

mag U meenemen
voor de éénmalige
spotprijs van:

99,-
(diverse kleuren)

IN VOLLE
GLORIE
Ons duidelijk bewust van
de uiterlijke en technische
kwaliteiten bevelen wij u
dit trotse massief eiken
bankstel met losse zit- en
rugkussens van harte aan.
Bekleed met een fraaie
bloemstof.

1690,-
Daarbij hoort zo'n
formidabele, massief eiken
salontafel; achtkantig model
van 100 cm o en 4,5 cm
dik blad.

530,-
De woonsfeer wordt nog
aanzienlijk versterkt met
deze gezellige wandkast
met massief eiken front.
Afmeting 140 x 145 cm.

1195,-

U VINDT UW DRAAI
met deze magnifieke
draaifauteuil in massief
eiken met losse lederen
zit- en rugkussens van
een klasse waaraan
wij zwaar tillen.

895,-
BANKSTEL 3-1 -1
zwaar massief eiken met een prima vormgeving,
met losse, rundlederen zit
en rugkussens en gestof-
feerde armleggers

STUNTPRIJS: 2995,-
WANDMEUBEL
met massief eiken panel
en veel bergruimte
1,83 m breed, 1,86 hoog,
55 diep van: 2265,-

STUNTPRIJS (beperkte voorraad)

ruimte, verlichting

1795-

LEDIKANT 90/200
geheel massief grenen incl. bodem

schuifdeurkast 1 70^og 92 breed
schrijfbureau PAKK^TRIJS

EE l HOEK eiken, bestaande uit 4 zadelzitstoelen

KOMPLEET SLECHTS 895,-

198,-
169,-
98,-

+ tafel 130x85

POLYETHER MATRASSEN
1 persoons, S.G. 25, 2 zijden
geborduurd, 11 cm dik

1 persoons, S.G. 35, 2 zijden «j
geborduurd, 1 3 cm dik l
2 persoons 140/200 f 239,50 etc. etc

MANOU HOEKKOMBINATIE
3+2 ZltS, een robuust model met voorgevormde
zit en rugkussens met bloem- ,
stof velours van 31 98,-

STUNTPRIJS.
f 1000,-voordeel

1 1 iuuc;i IMCL vuwi ycv \ji 1 1 iuc

2198-
ELEMENTENWAND
2,70 m breed, bali-bruin essen, met bar, vitrine,
TV-ruimte en verlichting
van: 2275,-

STUNTPRIJS (éénmalig) 1695,-

M l M l SET 3 delig massief eiken 1 39,-

LEKTUURBAK massief eiken 1 69,

BOEKENKAST eiken 1,84 m hoog 275,

SALONTAFEL 8 kant met plavuizen 295,

FAUTEUILS massief eiken vanaf 299,

onze bekende

COUPONNEN TAPIJT
kortingen tot 70% (zie etalage)

AANBIEDINGEN VAN
DE VOLLE ROL VANAF 49,- P.M.

KLASSIEK BANKSTEL
3~1 -1 , armleggers + rugpand, effen velours zit
en rugkussens bekleed met een prachtige bloemstof
prima zitkomfort
van: 3298,-

STUNTPRIJS (éénmalig): 2775-

SLAAPKAMER 140/200
GEHEEL MASSIEF EIKEN
bestaande uit:
ledikant 140x200
en 2 nachtkastjes
met klep STUNTPRUS 1198.-

WOLLEN DEKENS (ZAALBERG)
1 persoons, 1 50 x 220 98,-
2 persoons, 190 x 240 129,-

DRALON DEKENS (zware kwaliteit)
1 persoons, 1 50 x 220 52,50
2 persoons, 1 90 x 240 75,-

SYIMTHETISCH DEKBED „
1 PERSOONS 140/200 VANAF 49,75

DONZEN DEKBEDDEN 65/35
1 PERS. 140/200 255,- 2 PERS. 200/200 310.-

VEREN KUSSENS (1500gr.vulling)

per stuk 19,95 2 voor 29,95

stuntprijzen op onze textiel en mode afdeling
Dames japonnen
Dames rokken
Dames blouses

vanaf

vanaf

vanaf

29,
15,
10,

Heren pantalons ^^ 39,-
Heren overhemden k/m 12,50

Heren T-shirts 10,-

Kinderbroeken vanaf 15-
l-dl IE l ld bedrukt

KINDER SWEATERS EN
SWEATSHIRTS 5,

Dames bikini's HALVE PRIJS
Kinder bikini's HALVE PRIJS
Zwemslips HALVE PRIJS

Dames T-shirts .̂
Sweaters
Dames pantalons

7,50

1 9,-
39,-

Heren overhemden
IQ 95

per stuk l \9f

„Stapp" sokken
2 stuks

OC
«Jvlf'

1 0,

Kinder shorts 12,50

Kleuter overall 35,-
Kinderkousjes 2P33, 3,-

Pastunette B-H's
Dames slips 2^
TEN CATE nachthemden

6.95

•yBO

is!-

zware kwaliteit
Spijkerbroeken

zware wae *

Sweatshirts 1 9,95

Restant ribbroeken 19,-

Heren pyama's
Dames pyama's
Kinder pyama's

275o
25-
16,-

„DENIM" kinderondergoed
2 stuks l Uf—

rDENIM" kleuterondergoed -j 50
2 stuks

MEISJES SLIPS 3 stuks

7.5

10,-

Baddoeken2*^ 14,-
Theedoeken 2 s,uks 9,-
Dekbedovertrekken vanaf 29,95

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN - TEL 05752-1514

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING IS MOGELIJK
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN
VAKMENSEN

DE OPRUIMING BEGINT
DONDERDAG 16 JULI A.S.
NOG MEER OPRUIMINGSKOOPJES
VINDT U IN DE ETALAGES
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Donderdag 16 juli 1981
43e jaargang nr. 18

Orgelconcert Dirk Jansz. Zwart in Herv. Kerk

Op dinsdag 21 juli zal de organist Dirk Jansz. Zwart een concert geven op
het orgel van de Herv. kerk te Vorden. Het programma bestaat uit werken
van Jan Zwart (koreelbewerkingen), Mendelssohn (de zesde Sonate met
de variaties over het Gebed des Heeren), van Handel (het zesde Concerto)
en voorts enkele kleinere composities van Bach, Kellner, Paradies, met
tenslotte een koraalfantasie van de concertgever zelf.
Het orgel van de Herv. kerk van Vorden is een fraai voorbeeld van de
vroeg-19-de eeuwse orgelbouw. Het is in 1834 vervaardigd door de
Groningse orgelbouwer Lohman, met een rijk geschakeerde dispositie van
ongeveer 20 sprekende stemmen (registers). Hopenlijk zullen de bewoners
van Vorden en omstreken, en de vele toeristen dinsdagavond de kerk van
Vorden in grote getale bezoeken: kerkgebouw en orgel zijn dat zeker
waard.

55 ste Volks- en Oranjefeest
Medlertol-Vorden
Vrijdag 17 en zaterdag 18 juli
Hoewel het elk jaar door de steeds stijgende kosten moeilijker wordt, is de volks-
feestcommissie van het aloude Oranjefeest aan de Medlertol te Vorden er weer in
geslaagd om de organisatie van het 55-ste Volks- en Oranjefeest "rond" te
krijgen. Gezien de drukbezochte feesten van de laatste jaren en de zeer geslaagde
avondwandeling van jl. zaterdag ziet men met vertrouwen het aanstaande
weekeinde tegemoet.
Met "Medlerfeest" zoals het in de volksmond heet, wordt al enkele jaren niet
meer in het najaar gehouden, maar nu in de maand juli. Het zal ook in de
toekomst in de tweede helft van juli worden gehouden. Voorzitter Gerrit Norde:
"Wij hebben in bestuur en commissie een prettige samenwerking. Mede dank zij
de geslaagde lijstcollectes kunnen wij een en ander organiseren. Dank aan de vele
gulle gevers"!

Vrijdagmorgen 17 juli heeft de
oudercommissie van de Samenwerkings-
school op de Kranenburg allerlei spel-
letjes op touw gezet, die worden gehou-
den nabij de school, 's Middags gaan de
kinderen dan naar het feestterrein op
het Medler waar men gratis kan draaien
in de draaimolen van de fa. Wicherink
uit Winterswijk. Ook de tractaties ont-
breken niet. Vrijdagavond zal vooraf-
gaande aan het feest door de toneelvere-
niging Irene uit De Heurne bij Ruurlo

het dialectstuk "Het is maar tijdelijk"
voor het voetlicht worden gebracht, een
en ander in de feesthal van de MEDO.
In de pauze volgt een grote verloting.
Na afloop is er dansen in de MEDO-hal
met muziek van The Blue Danio's.
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest
wordt op zaterdag 18 juli gehouden, 's
Middags de officiële opening door ere-
voorzitter burgemeester mr. M. Vunde-
r ink .
Daarna gaat men in optocht met muziek

Bi'j ons in d'n Achterhook
Now, dat was vri'jdagaovund nog weer 's un olderwets schoer, onweer
zeg ze daor tegeswoordug tegen, 't Donder'n en löcht'n was neet van de
loch en d'r zölt t'r heel wat wean ewes die veur een uur 's nachs gin ooge
dichte edaon heb. 't Is natuurluk oaver 't algemeen wel zo dat de luu neet
meer zo bange bunt veur onweer as vrogger. Veural in de tied too
iederene, ok de darpsen, nog vee in huus hadde met daorbi'j un hoop
heu'j en stroo was un blikseminslag metene 't ende van 't hele spöl. Alles
ston dan gelieke in de fik en was t'r gin holl'n meer an. Tegeswoordug slot
t'r argens un gat in 't dak, de tillevisie meschien an gruuzelementen maor
dan he'j 't ok ehad, un enkele uutzondering daorelaot'n.

Begriepeluk dat t'r dan ok zat bunt die gewoon in bedde blieft liggen al
dondert 't nog zo had. Dat was eerder wel wat anders, iederene wodd'n 't
bedde uutebatert, zinne of gin zinne maor de klere an en dan de bu'je
maor afwacht'n. 't Kisjen met geld en de vezekeringspepieren wodd'n
klaorezet umme, as 't neudug was, metene te könn'n griepen en
metnemm'n. Ok op de deale wodd'n alles zo eregeld dat 't vee metene nao
buuten kon at t'r wat gebeurn.

Veur wat luu die in un olde brake van un huus wonn'n was un goed schoer
soms wel un uutkoms. Geld veur ni'jbouw was t'r bi'j die luu meespat
neet, at 't olde dan maor goed vezekert was (hoge in de brandkaste
nuumen ze dat toen) dan gebeurn 't nog wel 's dat bi'j un harden knetter
't geval alles besunder bes brann'n. Soms ok al wel veur 't löchten!.

Neet altied ging dat zoas de luu wel woll'n. Een van de buuls van jonges
van Maotkamp vetell'n op schole dat zien vader mooi meiterug was. Drie
aovunde had 't al eonweerd, drie aovunde had e ok al op de hilde zitt'n
wacht'n op 'n hadd'n slag maor die was uut ebleven en ston de olde
kraömeri'je d'r nog altied.
Of zoas bi'j 't Hiethuus. Die waarn op vejeurdagsvesite in de buurte too 't
schoer op kwam zett'n. Zee gingen drek nao huus, zogenaamd umdat ze
bezorgd waarn oaver 't vee. Too 't t'r goed op knettern was de boer van 't
Hiethuus met de peterölliebusse in de hand de leere opeklomm'n nao 'n
balken. Meschien deurdat e un paar borrels op hadde trean e halverweage
mis en kwakk'n e op de deale waorbi'j e alle peteröllie oaver zich hen
kreeg. Alle klere die hee ande hoed hadde, en 't was zien beste grei,
könn'n ze in de graven gooi'n. Of 't spöl bi'j un volgend onweer toch nog
vebrand is vemeld de historie neet. Maor meschien wet i 'jluu dat wel, i'j
wont jao ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

van Concordia naar het feestterrein
nabij het gebouwencomplex van de
werktuigenvereniging MEDO.
Voor de kinderen zijn er de bekende
kinderspelen en tevens vermakelijkhe-
den als de draaimolen en andere attrac-
ties. Voor de groteren zijn er de volks-
spelen. Bij het vogelschieten lost schut-
terskoning Jan Willem Fokkink (die
zowel in 1979 als vorig jaar de titel
behaalde) het eerste schot. Ook is er bei-
en schijfschieten, dogcarrijden voor de
dames, doeltrappen, korfballen,
flessentent, ringgooien en speerwerpen
voor dames enz.
De prijsuitreiking is in zaal Eykelkamp
door voorzitter G. Norde. In de grote
feesthal van de MEDO wordt, als sluit-
stuk van dit vijf-en-vijftigste Volks- en
Oranjefeest het grote Oranjebal gehou-
den njej muziek van het toporkest Tran-
sit.

met mi

f»
Zaterdag grote Pretty
Markt Zwem en Poloclub

ar van hard werken is een ein-
de gekomen. Leden van de Vordense
zwem- en poloclub hebben vele uren op-
geofferd met het ophalen van oude spul-
len etc. Zaterdag is het dan zover dat
één en ander ten verkoop zal worden
aangeboden. Deze Pretty Markt wordt
op het Marktplein gehouden.
Er is bovendien van alles te doen. Behal-
ve de antiekmarkt "Curiose" is er een
rommelmarkt. Het publiek kan bijvoor-
beeld ook mee doen aan het kaartspel
"een-en-twintigen" met als hoofdprijs
een televisietoestel.
Voor de kinderen zijn eveneens diverse
attrakties georganiseerd. Voorts kan
men nog een wedloop bewonderen tus-
sen kavia's.
De Vordense zwem- en poloclub organi-
seert deze Pretty Markt al een reeks van
jaren. Hard nodig want de kosten van
trainingen, huur overdekte zwembad,
lopen zo hoog op dat zonder de op-
brengsten van deze Pretty Markten de
vereniging in ernstige financiële zorgen
zou komen te verkeren.

Hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars"
Aan de laatste onderlinge jeugd-
wedstrijd van de hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" namen 23 jeugdleden
deel. De totale vangst bedroeg 40 stuks.
Gerwin Besselink werd winnaar met 6
vissen; 2. J. W. Boesveld, 4 stuks; 3. M.
Rouwenhorst, 6 stuks; 4. Jan Dijk, 4
stuks; 5. Peter Bosman, 3 stuks. Gerwin
Besselink is door dit resultaat jeugd-
kampioen geworden. Hij ontving een
fraaie beker en een vishengel. Tweede in
het eindrangschikking werd M. Rou-
wenhorst, 3. P. Bosman; 4. J. W. Boes-
veld; 5. J. Dijk. Voor alle jeugdleden
die in één of meer wedstrijden vis wisten
te vangen, was een prijs beschikbaar.

Velocitas
Ondanks het feit dat de zalen tot half
augustus dichtgaan heeft de zaalvoet-
balvereniging "Velocitas" toch een zo-
merprogramma in elkaar gesleuteld.
Niet alleen voor de leden maar voor alle
Vordenaren en vakantiegangers.
Allereers is "Velocitas" op 23 juli met
een grote stand vertegenwoordigd op de
Vordense braderie. De recreatie staat
hierbij voorop. Het publiek kan sjoelen,
blikgooien, spijkerslaan. Speciale at-
traktie "Wie wordt de snelste man van
de Vordense braderie met de kruiwagen-
race". Voor alle spelen zijn prachtige
prijzen beschikbaar gesteld.

Op l augustus en 8 augustus staat Vor-
den in het teken van sjoelen. Op l au-
gustus het individuele kampioenschap

in zaal "de Herberg" (open deelname).
Op 8 augustus het teamkampioenschap.
(Stratenteam, familieteam, alles is toe-
gestaan). Op 29 augustus organiseert
"Velocitas" een gezellige autoplezier-
tocht. De start is op camping de Ree-
hors t . Na afloop feestavond met onder
andere bingo. Nadere informatie en in-
schrijvingen bij Fred Fransen, de Bon-
gerd 3. Het oefenprogramma voor de
zaalvoetballers begint onder leiding van
Geert Heersink circa half augustus. De
competitie begint in september. Veloci-
tas komt in de competitie met drie teams
uit. De verenigin kan overigens nog best
wat nieuwe leden gebruiken.

"De Achtkastelenrijders"
De Vordense rijwiel-toerclub "De Acht-
kastelenrijders" organiseert op 20 sep-
tember herfsttoertochten. De afstanden
zijn resp. 40 kilometer; 80 kilometer en
120 kilometer. De routes worden met
pijlen aangegeven. De start is bij café
Het Zwaantje. De route gaat onder
meer over de Holterberg.

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen"
werden zaterdagmorgen de zwemexa-
mens A en B afgenomen, waarbij als
KNZB afgevaardigde de heer H. de Rid-
der uit Lochem aanwezig was. De kan-
didaten bleken door chef-badmeester
M.J. Westerik en zijn echtgenote, als-
mede de heer H. van Dijk goed voorbe-
reid want de 18 A kandidaten slaagden
allen, terwijl van de 36 B kandidaten er
slechts één behoefde te worden afgewe-
zen.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen i "ME Dorpscen-
trum. ^^

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijfavond Amesty International.

17 juli Volksfeest
18 juli Volksfeest Delden

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit
18 aug 3de fietsavondvierdaagse,

Jong Gelre.
19 aug Fietsavondvierdaagse

Jong Gelre
20 aug Fietsavondvierdaagse

Jong Gelre
21 aug fietsavondvierdaagse

Jong Gelre

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

Vordenaar Frans Schoenaker in
selectieteam voor wereldspelen
gehoorgestoorden

Van 23 juli t/m l augustus in Keulen
Vordenaar Frans Schoenaker zal van 23 jul i tot en met l augustus deelnemen aan
de 14de Wereldspelen voor Gehoorgestoorden in Keulen . Hij is daarvoor uitgeno-
digd door de afdeling ta fe l t enn i s van de Konink l i jke Nederlandse Doven Sport
Bond (KNDSB) en /al danook deel u i tmaken van het Nederlandse sclecteam.

Frans Schoenaker (31 jr) beoefend al
vele jaren de tafeltennissport. Hij was
vele jaren een u i tb l inker bij het bedrij fs-
tafeltennistoernooi in Zutphen, werd
enkele jaren geleden kampioen rind
IJselstreek Jong Gclre en be/it verschil-
lende andere titels. Momenteel is hij lid
van de Tafeltennisvereniging voor
Doven te Hengelo Ov. en van de Vor-
dense Tafeltennisvereniging. Hij is al

1 meer dan een ha l f j aa r elk weekeinde in
training.

Andere deelnemers uit het selectieteam
zijn: Wolfgang Strizke (Ploegleider),
Cee Korver (Trainer), Anneke Bouw-

meester, A n j a Ko ipe l , Helena Marlens,
Marinus Marlens en Tonnie Naar.
In to taa l nemen 52 Nederlandse leden
van de KNDSB deel in Keulen, onder
meer bij het waterpolo, volleybal
(dames en heren), zwemmen, tennis ,
schieten en t a f e l t e n n i s . Aan de/e Veer-
tiende Wereld namen 35 landen deel; /e
worden om de vier jaar gehouden. In
1977 in Boekarest, in 1973 in Malmö.

I)c tafel tennis wedstrijden worden ge-
houden in Sporthalle Hol weide aan de
Burgwiesenstrassc. De Nederlandse
deelnemers v e r t r e k k e n op 18 ju l i vanui t
l U recht per bus naar Keulen.

Ringsteken op De Hessenkamp

Op manege De Hessenkamp zijn zaterdag jl. grote ringsteekwedstrijden gehouden. Men kon in verschillende rubrieken
starten. Zes ploegen hadden ingeschreven voor de groepenrubriek te weten Stal Scheperkamp uit /utphen; Zieuwland uit
Zutphen; Brokkenmakers uit Lochem; Westerveld uit Ruurlo; Hobbelpaard uit Vorden en een combinatie van de families
Lodewijck-de V nes-Klein Gotink uit Doetinchem, optredend onder de naam l kV Doetinchem.

Na een bijzonder spannende strijd wist
de groep LKV Doetinchem de wis-
seltrofee in de wacht te slepen. Naast
deze wisseltrofee had de familie Keune
van de Hessenkamp ook een beker en
gratis leskaart voor de gelukkige win-
naars ter beschikking gesteld. Voor de
tweede en derde plaats konden de Brok-
kenmakers en Nieuwland de bekers in
ontvangst nemen. In de rubriek indi-
vidueel, paard en wagen, waarvoor veel

deelnemers hadden ingeschreven
kwamen de bekers na een langdurige
strijd terecht bij:
1. Michael de Vries, Doetinchem, 2.
fam, Navis. Bredevoort; 3. Tonny van
Houte, Vorden.

Ook voor de moeilijkste rubriek - het
opgezadelde paard - kwamen veel moe-
dige mensen tegen zichzelf en anderen
de strijd aanbinden. De prijsverdeling

was uiteindelijk: 1. Christa van Wijk,
Vorden; 2. Lindy te Brake, Zutphen; 3.
Lineke van Duren, Ruurlo.

De dressuurploeg werd geleid door
Suzanne Sonneveld. Veel mensen maak-
ten nog een baanrit op het gezadelde
paard. Verder waren er diverse spelletjes
te paard voor kinderen, zoals koekhap-
pen, stoelendans enzovoort. Al met al
een geslaagde dag.



Wij gaan met

vakantie
27 juli t/m 9 augustus

De echte bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

en medewerkers

en

't Winkeltje Schurink
Burg. Galleestraat

voor a! uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

l Welkoop voor 't lage prijsplezier!

l
l
l
l
l

houtskool
1e kwaliteit houtskool voor de
barbecue of de open haard.
Breng gezelligheid binnen handbereik.
5 kg verpakking
van 12,75 voor

10,85

welkooi»
doet z'n naam eer aan!

plastic zeil
Een stevig plastic zeil dat dienst kan doen
als „onder" grondzeil onder uw tent.
Als af dak boven de fietsen. Of thuis

wanneer u gaat schilderen of witten.
Kortom 't komt altijd van pas.
2 maten.
4 x 6 meter

van 13,95 voor

5 x 8 meter
van 22,95 voor

11,95
19,95

Prijzen inclusief B.T.W. geldig t/m 1-8-1981.

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

agu&sport

aguAsport
de eerste fietsgrage
regenjas
Dit is de eerste fietsgrage
regenjas voor rokdragend
Nederland Klokmodel.
Modieus en praktisch. Ook
tijdens het fietsen blijft de
rok droog Wind- en water-
dicht. Afneembare kapu-
chon met "venster". Gratis
draagtasje
In papaverrood, marine-
blauw en maroonrood.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttttds dotltnffendl

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

LEER DANSEN
a.s. september bij

DANSSCHOOL Houtman
Klubs voor jongeren (zelf gevormde) (speciaal
voor verl. en gehuwden) en alle soorten dansen
(modern) zoals Ballroom- Latijnse- en Disco.

„Ook oude dansen zijn nu populair"
Inschrijving de 3e en 4e week aug. '81 jA

Fietscross
de nieuwe populaire sport voor de

jeugd.

Uit voorraad speciale crossfietsen

leverbaar.

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERSTel. 1393

OPRUIMING
vanaf 16 juli 's morgens 9 uur

Stef Siemes Muziek presenteert
U een grandioze opruiming in or-
gels en piano's van showroom-,
inruil- en demontratiemodellen al
vanaf f 390,-
Zeer grote keuze, absurd lage
prijzen.
Alleen in onze zaken in Doetin-
chem en Arnhem.
Alles met garantie.
Franko geleverd.
Inruil en financiering mogelijk.
Op instrumenten beneden
f 1.500,- wordt niet ingeruild.

m
lm

v.h Hamersveld b.v.

piano.en orgelspecialisten

Dagelijks
piano- en orgel-
demonstratie
in onze
toonzalen

Arnhem
Koningsstraat 63
Tel. 085-455519

Doetinchem
Heezenstraat 43
Tel. 08340-25011

Winterswijk
Weurden 60
Tel. 05430-5853

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel de éérste week
open van maandag 27 jul i tot
en met zaterdag l augustus
1981.
Daarna zijn we 14 dagen
gesloten. Hebt U nog wat te
bestellen of moet er nog wat
klaargemaakt worden? Bel
vroegtijdig, we doen ons best.
Maandag 17 augustus staan
we altijd weer voor u klaar.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Meester Schilder

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l-dan-service

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

OPRUIMING
DONDERDAG 16 JULI BEGINT ONZE
OPRUIMING MET ONGEKEND LAGE
PRIJZEN
ZIE ETALAGES!!

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
BURG. GALLEESTR. 26 - TEL 1421 -VORDEN

Bezuinigen is verantwoord uitgeven

Profiteer van de grote opruiming bij
ANKERSMIT

E'lken kaSt 165 cm breed, van 4100,- voor 3280,-

Eiken aanbouwwand 3 deiig, 245 cm breed,
van 2650,- voor 1 990,—

Eiken kaSt geheel massief, 150 cm breed,
van 2379,- voor 1 595,—

Eiken TV-kaSt 95 cm breed, van 872,- voor 595,-

Eiken secrétaire van 586,- voor 466,-
bankStel met leren kussens, van 4650,- voor 3650,-

Slaapkamer: 1 ledikant, 2 nachtkastjes

1 2-deurskast, 1 toilet met spiegel, van 5088,- voor üüöU,—

Toilet met spiegel voor 290,-

(de opruiming duurt van 16 juli t/m 1 augustus)

breed 400 cm, oranje doek voor 370,-

164 cm breed, 200 cm hoog,
kleur bruin, van 272,- voor 17 L,—

240 cm breed, 1 65 cm hoog,

kleur gebroken wit, van 346,- voor l 519,—

1 20 cm breed, 1 85 cm hoog,
kleur mosgroen, van 2 1 0,- voor l L D,—

Vloerbedekking 400 cm breed, meeneemprijs p.m. 35,-

Vele restanten in vloerbedekking en gordijnstoffen met korting tot UU /O KUn l llMu

Op alle niet afgeprijsde goederen geven wij 10% korting bij contante betaling

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Ruurlo - Tel. 1239



Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel de éérste week
open van maandag 27 jul i tot
en met zaterdag l augustus
1981.
Daarna zijn we 14 dagen
gesloten. Hebt u nog wat te
bestellen of moet er nog wat
klaargemaakt worden? Bel
vroegtijdig, we doen ons best.
Maandag 17 augustus staan
we altijd weer voor u klaar.
SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel.
05752-1523. Meester Schilder

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M. l. -rijksgedipl. Te l. 2 7 8 3

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

GEVELREINIGING
IMPflEGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS VWTtTOCHT MAKEN

MOBIEL GR1TSTRALEN
Glans Ixoefstuh en pitsopgaven

HEUWISKfl
Wilhelmmalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 of 05750 - 17543 l

Rabobank
0129

Dorpsstraat 10a,
Vorden, JU Herberg"

tijdens de Vordense Kermis-braderie 1981

Donderdag 23 juli:
VERONICA'S DRIVE-IN SHOW
met de d.j.'s Frans van der Drift en Bart van Leeuwen
Entree: f 6,50 (kaarten in voorverkoop verkrijgbaar).
Aanvang: 20.00 uur.

Op de broderie kunt u kennis maken met onze nGGriIJKG S3l3QCrS.
Voor f 1,50 krijgt u een heerlijk slaatje en maakt U kans op zo'n super-grote

zalmsalade.

Op ons terras kunt U terecht aan onze open-lucht-bar.

Zaterdag 25 juli:
Groot openlucht- en zaalfeest
m.m.v. het geweldige orkest „VALLER COMBO"

+ het duo (bekend van radio en tv)

FFJAN EN ZWAANFF

Op ons gezellig verlichte terras kunt U terecht voor een hartige hap van de
barbeque of kunt U plaatsnemen aan de openluchtbar.

Zaal/terras open: 19.00 uur Aanvang: 20.00 uur Entree: f l,50

Gezien de belangstelling voor deze avond zijn er kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij ,,De Herberg"

en het plaatselijk VVV-kantoor.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel niei^als onderhoud:

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

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l morgen per
weck, liefst vrijdags. Woning
gelijkvloers.
Mevr. Plag, Het Jebbink 7,
7251 BH Vorden. Tel. 2155.

Reparatie aan schooltassen?
Natuurlijk
WULLINK

Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Opruiming 1981
Behang vanaf . . ƒ l ,00 per rol
Vinyl vanaf . . . . ƒ 2,50 per rol
Super afwasbaar.
Natuur l i jk bij
SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
Meester Schilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!

ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.

Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

l III
ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"),
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:

muurisolatie
C dakisolatie
G glasisolatie

vloerisolatie
D geïsoleerde aluminium

auien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats

tel.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

Volks- en oranjefeesten aan de Medlertol Vrijdag 17 en
zaterdag 18 juli

met o.a. volksspelen: vogel-, bel- en schijf schieten, dogcarrijden enz.



Grandioze 10 TOT 50% KORTING!!
• •

opruiming op ahe dames heren- en
BIJ MODEHUIS

RUURLO

kinderkonfectie
DOE UW VOORDEEL

OPRUIMING
met extra lage prijzen
begint 16 juli

Trimschoenen vanaf 9,50
Trainingsjacks vanaf 12,50
TShlrtS vanaf 4,00

Schietvesten vanaf 12,50
Voetbalbroeken vanaf 3,75
Voetbalkousen vanaf 3,50

20% KORTING op
TENNISKLEDING EN RACKETS

Wapen-en Sporthandel

«tedt dotltnfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden

Peuterspeelzaal „Ot en Sien"
HET JEBBINK 13 - VORDEN

leeftijd 21/2 -4 jaar

Opgaven vanaf 2 jaar bij:
Mevrouw A. Krooi, De Bongerd 36, telefoon 2397

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje". Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

L.M.B. VORDEN
Dealer van: David Brown tractoren

Compleet assortiment
werktuigen

Heeft
te koop:

Adres:

Diverse inruil tractoren en
werktuigen
David Brown (37 tot 90 PK) met en
zonder cabine

M F 165 - Ford Super Major -
Ford Super Dexta - Hanomag enz.

Diverse gebruikte hooibouw werk-
tuigen, zoals maaiers, schudders
enz.

Ook hebben wij in onze showroom
de gehele nieuwe serie
David Brown traktoren;
modern in uitvoering en vorm-
geving.

Kom eens vrijblijvend een
kijkje nemen; het verplicht
U tot niets.

Industrieweg 13, 7251 JT Vorden
Tel. 05752-3163

Vertegenwoordiger: H. Willighagen
Tel. 05704-1353.

EVERT VELDHUIZEN
DE WARME BAKKER UIT SPAKENBURG

ELKE VRIJDAG OP DE MARKT

NOG 3 WEKEN REKLAME:
Alle soorten brood
Per stuk

TOT ZIENS OP DE MARKT
UO

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

WOENSDAG 15 juli

Touwtrekken
om kampioenschap van Vorden

bij Clubhuis Medler(Ruurloseweg)

Buurten, clubs, bedrijven enz.

Aanvang 19.45 uur best. TTV Vorden

Kijkt U maar bijEen grandioze

ook nu weer,
onze lage prijzen

i
DAT IS PAS

OPRUIMEN
Kom donderdag 16 juli maar kijken

Dan zul je zien wat opruimen is.

In al onze winkels wordt het een

Wees er op tijd en ga ook in de rij staan
want bij de Tuunte is uw gulden

nu NOG MEER dan een daalder waard.

Kostuums

Kolberts

vanaf 149.-
vanaf

Heren en dames truien

Damesjaponnen

Dames polo's

Dames polo's

vanaf

kobald kleur

streep en uni

Dames twillbroeken

Kinder T-shirts

Meisjes nachthemden

Meisjes overalls

Kinder shorts

Kinder zomerjacks

rose en bleu

bedrukt

vanaf

uitzoeken
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Je bekijkt het maar
Van H juli i/m 15 augustus exposeren inwoners van Vorden schilderijen, wandkleden, sieraden en ceramiek onder het motto
"Je bekijkt het maar" in de zaal boven de Amro-Bank, Raadhuisstraat 1.
De heer A. Schipper heette de meer dan honderd aanwezigen op zaterdagmiddag hartelijk welkom. De Vordense Blokfluit- en
Molodicaclub liet vrolijke klanken horen waarna ds. Jaap Zijlstra de opening verrichtte. Hij vertelde op dichterlijke wijze iets
over het werk van ieder van de exposanten.

De heer E.F.A. Schut van de Brinker-
hof 99 is present met zeven olieverf-
schilderijen. Hij heeft z'n ezel neergezet
in Oostenrij en Luxemburg, maar ook
in Vorden, getuige een tweetal zonnige
schilderijen-yan Het Hoge en van de
Heegherhoek.
Mevrouw D. van Welzenis-van Brum-
melen, Het Jebbink 33, toont een vijftal
fraaie, zelf-ontworpen wandkleden. In
vrijwel alle huiskamers komt men tegen-
woordig "borduurderijen" tegen ge-
maakt op een voorbedrukt stramien.
Geen kunst aan. Wat een verademing
om het kleurige en fantasierijke werk
van mevrouw van Welzenis te zien. Wel-
licht grijpen nu ook anderen moed om
eindelijk zelf eens iets te ontwerpen en
niet langer te werken volgens een voor-
gedrukt patroon. Mens, durf jezelf te
zijn!
Van mevrouw L.L.J. Greven-de Vries,
Willem Alexanderlaan 5, zijn één teke-
ning van zes aquarellen te zien. Zij geeft
geen preciese nabootsing van de werke-
lijkheid, maar komt tot een geheel eigen
weergave, een herschepping van de on-
derwerpen die model staan voor haar
stillevens. Haar luchtige, vlinderlichte
toets maakt haar schilderijen tot echte
aquarellen. Of het nu een stel hoeden is,
een bak planten of een bos wortelen,
met enkele naar het schijnt vluchtige
penseelstreken weet mevrouw Greven
haar onderwerp heel suggestief weer (e
geven, helder van compositie en kleur.

Mejuffrouw Henny van Muyen, Molen-
weg 22, is aanwezig met drie waterverf -

schilderijtjes. De wijze waarop ze vi-
ooltjes, lathyrus en rode bessen op het
papier brengt, verraadt het plezier en de
ontspanning die het maen ervan haar
verschaft hebben. Er spreekt een liefde
voor de plantenwereld uit die doet den-
ken aan de woorden van Guido Gezelle:
"Mij spreekt de blomme een tale, mij is
het kruid beleefd, mij groet het altema-
le, dat God geschapen heeft".
Mevrouw Janny Terpstra-Bakker,
Mispelkampdijk 30, komt voor de dag
met een achttal kleine aquarellen. Zij
copieert niet de natuur, maar komt los
van haar onderwerpen en loont fraai ver
verdroomd werk dat een geheel eigen
karakter heeft en de geboren kunstena-
res verraadt. Haar "rozen" b.v. zijn
geen suikerzoet prentje geworden, maar
uitgaande van de realiteit komt zij tot
een geheel eigen schepping. Dat zij ook
illustratieve gaven heeft, komt tot uit-
drukking in de geestige aquarel van een
clown.

Gosse Terpstra, Mispelkampdijk 30,
toont drie aquarellen die een voor een
amateur verbluffend knappe stofuit-
drukking hebben. Zijn "rozenbottels",
"elzekatjes" en "plavuis met witte
veer" hebben ondanks hun preciese
weergave toch niet het karakter van een
plaatje gekregen. Ze boeien het oog
door hun geheel eigen signatuur en door
de aparte sfeer. De heer Terpstra is van
beroep onderwijzer oftewel meester,
maar afgezien daarvan is men geneigd
zijn schilderijen meesterlijk te noemen.
De olieverf-schilderijen van de vliege-

nier Leen van Rijswijk, Wildenborchse-
weg 9, tonen een aangeboren aanleg tot
schilderen. De vormgeving en de
kleurstelling van de schilderijen is tref-
zeker en gaat het amateurisme duidelijk
te boven. Het is bijna niet te geloven dat
het fraaie schilderij van de boerderij aan
de Wildenborchseweg 9 het eerste
werkstuk van de heer van Rijswijk. In
zijn stillevens schuwt hij de moeilijkste
onderwerpen niet. Of het nu gaat om
een karaf met wijn of een aan mootjes
gesneden vis, hij weet ze in een eenvou-
dige en direkte stijl weer te geven. Zijn
zeven schilderijen vullen met ere de ach-
terwand van de zaal.

In de hal is borduurwerk te zien van me-
vrouw M. Emsbroek-Huig, Ruurlose-
weg 2. In het midden van ieder werkstuk
is een Vordense woning te zien, nu of
destijds bewoond door de fam. Ems-
broek. Dat geeft de doeken een eigen
karakte. Het is keurig en fleurig werk,
een plezier om te bekijken.

Verder hangen er in de hal aquarellen
van de plaatselijk dichter en predikant
Jaap Zijlstra, waarvan de inleider niets
anders wilde zeggen dan: je bekijkt het
maar! Het zijn onder meer voorstellin-
gen in waterverf van wilde rozen, een
haan, de Waddenzee en narcissen.
In de vitrines in de zaal treft men heel
mooie ceramiek aan van de dames
Roose, Brechtel, Van der Laan, Van
Moorst en Norp. Zij zijn leerlingen van
mevrouw Wil Colenbrander, Het Hoge
64, en deze bekende

Nederlandse A-selectieteam eind
juli naar eerste wereldspelen
De touwtrekkers aangesloten bij de Nederlandse Touwtrekkers Bond worden steeds meer bereids. Nadat al vele jaren de
nationale kampioensteam deelnemen aan de wereld- en/of Europese Kampioenschappen in verschillende landen van Europa,
waagt men nu de grote stap over de Atlantische Oceaan. Daar zal het A-selectieteam van de Nederlandse Touwtrekkers Bond
deelnemen aan de Eerste World Games (Wereldspelen), die van vrijdag 24 juli tot en met zondag 2 augustus in Santa Clare
(Californië) Ver. Staten worden gehouden. In totaal nemen ruim 40 verschillende landen aan de World Games deel. Hier
worden sporten beoefend, die niet-olympisch zijn'.
Trainer-coach Jan Groot Wassink uit Eibergen heeft al vanaf februari een grote selectie - waarin de beste touwtrekkers uit de
gewesten Oost, West en Noord van de NTB - uitgeprobeerd. Op de centrale training elke woensdagavond bij het clubhuis van
EHTC in Eerbeek, is er geschaafd, geschoven en gewijzigd totdat hij langzamerhand, samen met assistent-trainer Cor van
Kuylenborg uit Erichem, zijn jongens bij elkaar had.

Terwijl hij rond de klok van negen de
selectie eerst een "warming up" geeft -
knieheffen, rondjes lopen, "kikkeren",
ganzepas enz. - zegt hij, "Er is ontzet-
tend veel getraind, we zijn bijna een half
jaar bezig. Je moet als coach proberen
de jongens aan te voelen, maar zij
moeten mij ook begrijpen. Soms moet
het sein voor de aanval van mij
uitgaan; dat moeten ze echter zelf doen.
Je moet er eigenlijk jaren aan tornen om
het optimaal te krijgen. Wat ik nu in
Eibergen bereikt heb, probeer ik ook
wel met het selectieteam, maar dat kost
tijd. Als coach moet je teveel letten op
de tegenstander en tevens de hele ploeg
in de gaten houden. De jongens moeten
zich ook de techniek eigen maken, die ik
voor hen heb uitgestippeld, dus wat ze
in hun eigen vereniging hebben geleerd,
geldt nu niet. Proberen samen een
harmonieus samenspel te vormen".
Groot Wassink laat zijn selectie - nu 26
spelers, die samen het A- en B-team
vormen - vooral extra veel beenspieroe-
feningen verrichten. Daarna even rustig
uilopen en aan het eind van de

"warming up" wat ritmische
oefeningen. Na dit kwartiertje oefenen -
waarin een achttal soms al enkele kilo's
gewichtsverlies heeft begint het
"zware" werk. De A- en B-selectie
trekken tegen elkaar een pittige oefen-
wedstrijd aan het touw. Voorste man
Jan Geesink (van Eibergen) die in A
steeds met "rechts-rechts-rechts" het
ritme aangeeft, weet de ploeg zo te
stimuleren dat men het uit negen man
bestaand B-team zelfs over de streep
trekt.
Groot Wassink, die in Ierland ook een
trainingscursus heeft gegeven samen
met Co Koren (TWIF-man): "ik heb de
jongens allen een trainingsschema gege-
ven, zodat ze ook in hun vrije tijd thuis
er wat aan kunnen doen. We moeten het
eigenlijk net zo krijgen als in Eibergen,
waar ik mijn jongens als het ware "met
de vinger kan sturen".... Hier moet ik
nog te veel schreeuwen".
Terwijl de selectie, na een paar uurtjes
puffend en dampend naar de douches
verdwijnen, maakt Groot Wassink de
uitverkorenen voor Californië bekend.

Het zijn de volgende spelers: Jan Beu-
sink (28) van Eibergen; Tonnie te
Boome van Bisons uit Beltrum; Gerrit
Bruil (36) Bekveld; Andre Diekman (22)
van Bekveld; Herman Geesink (26) Ei-
bergen; Theo Homan (21) Octopus;
Henk Hemming (27) Twente; Johan de
Jong (35) van Octopus; Harry
Ravesloot, (33) Bisons; Nico Venne (28)
Octopus; Nico Versteeg (27) Twente en
Albert Weenk (28) van Heure Borculo.
Reserve is Bennie Smeitink (33) van
Bekveld uit Hengelo Gld.
Naast coach Jan Groot Wassink reizen
mee de verzorger Bennie Fokkink uit
Aalten; Co Koren als TWIF verte-
genwoordiger; en de beide Nederlandse
arbiters Henk Nijenhuis (Hengelo Gld)
en Tonnie de Haan (Twello). Naast
beide genoemde Nederlandse scheidsre-
chters zullen arbitreren Peter Baker van
Engeland en Stig Carlsson en Hildingh
Rydh van Zweden. Er reizen vijf sup-
porters mee. De officiële opening van de
Wereldspelen is vrijdagavond 24 juli.
Na de openingsceremonie volgt een
demonstratie para-springen en

teakwondo, waarna het touwtrekken
van start gaat. Nederland zal met zijn
beschikbare spelers zowel in de 640 als
de 720 kg klasse deelnemen. Zaterdag 25
juli beginnen ook de andere sporten,
evenals de 720 kg klassen. Deelnemende
landen aan de touwtrekwedstrijden zijn:
Amerika, Engeland, Nederland, Repu-
bliek Ierland, Wales, Zweden en Zwit-
serland.
De reis gaat met Pan-Am airlines. Men
vertrekt dinsdag 21 jul i vanaf Schiphol
en de terugreis is op vrijdag 31 juli uit
Santa Clare. Aankomst op Schiphol op
zaterdag l augustus. Alle deelnemers en
officials worden gehuisvest in de Uni-
versiteit van Santa Clare. De eerste

dagen van het verblijf in Amerika zijn
geheel ter voorbereiding van de wed-
strijden. Men wil deze zo goed mogelijk
gebruiken om te acclimatiseren en op
topniveau te komen.
Jan Groot Wassink "De zeven beste
touwtreklanden zijn present. Op papier
zijn er vijf sterker dan ons team, het

moet mogelijk zijn een vierde plaats te
behalen, maar.... ik hoop een derde".
Aan hem en zijn goed getrainde en
voorbereide ploeg zal het niet liggen. Zij
zullen er alles aan doen om de kleuren
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond
en ons land in Amerika hoog te houden.
Veel succes!

KNIPTIP
Vermijd "springers" bij
het filmen. Deze storen-
de beeldovergangen
voorkomt u door na elke
stop een ander
standpunt of
beelduitsnede
te kiezen.

Zwem vierdaagse geslaagd
Behalve op de slotavond hebben de organisatoren van de zwemvierdaagse de weer-
goden danig op de hand gehad. Het aantal deelnemers bedroeg daardoor 493, be-
duidend meer dan voorgaande jaren.
De commissie zomeraktiviteiten had een interessant bijprogramma georganiseerd
dat bij het publiek in goede smaak viel. Zo was er op de openingsavond een
demonstratie van Judokwai Vorden, dat een programma bood op het gebied van
judo en karate. Woensdag kon de jeugd zich naar hartelust uitleven op een reuze
luchtkussen. Het optreden van de kunstzwemploeg de "Seahorses" bracht de
handen van het publiek eveneens op elkaar.

Verder was er nog een demonstratie van
een modelbouwclub uit Zutphen, terwijl
op de slotavond een duikdemomstratie
op het programma stond.
Zaterdagavond vond tevens de uitrei-
king van de medailles plaats. In totaal
volbrachten 493 deelnemers deze zwem-

Nederlands B-selectieteam
touwtrekken in top vorm
Drie eerste plaatsen op internationaal toernooi op Jersey
De Nederlandse Touwtrekkers Bond heeft met haar B-selectieteam dat het afgelo-
pen weekeinde deelnam aan een groot internationaal touwtrektoernooi in St.
Heiier op het Engelse Kanaaleiland Jersey, uitstekende resultaten behaald.
Zaterdag werd deelgenomen in de 640 en 680 kg-klassen. Nederland werd eerste in
de 640 klasse, waaraan zes teams (onder meer Engeland, Jersey, Quernsey enz.)
deelnamen. In de 680 kg-klasse (met acht achttallen) behaalde men een fraaie
derde plaats.

vierdaagse. Oudste deelnemer was D.
Eggink uit Vorden (62 jaar). Jongste
deelnemer Klaske Lewis uit Assendelft
(4 jaar). De prijs voor de beste tekening
ging naar Eddy Horsting. Ook Evertjan
van Tongeren mocht bij de l O-jarigen
een prijs in ontvangst nemen. De prijzen
getrokken uit de deelnemerskaarten
gingen naar mej. R. Regelink, Vorden,
mej. M.C. van Til, Warnsveld en Maar-
ten Smit uit Vorden. Zaterdag was er
zowel voor de jeugd alsmede voor de
volwassenen een bingo.

Zondag startte de Nationale B-selectie,
onder de voortreffelijke leiding van
trainer/coach Cor van Kuylenborg, in
drie gewichtsklassen. In de 600 kg werd
men finalist in poule 1; in het beslis-
singsduel om de bovenste plaats
moesten de Nederlandse touwtrekkers
uitkomen tegen de winnaar van poulu 2,
de ploeg van Trinity (J^^).
Na een enerverende IBa won de B-
selectie met 2-0, dus wederom een eerste
prijs. In de 660 klasse bleek de Engelse
topploeg Weston Farmers de beste te
zijn. Van de zeven teams was de eervolle
tweede plaats van l^g^rlnd bepaald
niet slecht. «H
Zeer sterk kwam de B-ploeg naar voren

in de zware 720 kg-klasse, waar men de
topploegen Weston Farmers (tweede) en
Bell End Engeland (derde) achter zich
liet. Opnieuw een eerste prijs voor onze
kranige Nederlandse touwtrekkers.
Bondsvoorzitter Gerrit Meulenkamp
sprak zijn vreugde over deze onver-
wachte resultaten niet onder stoelen of
banken. "Het is een buitengewoon
resultaat. Onze ploeg was zeer goed, een
uitstekende discipline en een geweldige
sportiviteit en goede geest. In de toe-
komst zullen we zeker doorgaan met het
"experiment" van selectieteams. Deze
zullen dan worden afgevaardigd naar de
Europese en/of Wereldkampioen-
schappen".

verstopping?
een verstopping kan vaak
hardnekkig zijn, bel daar-
om meteen uw vakman....
bel ons

fi
05752-2637

f. Jansen loodgieters bedrijf,

pr. bernhardweg 6 vorden.

Slottoernooi touwtrekkers in
Bussloo
Op zondag 19 juli
Kanshebbers in 720 klasse: Eibergen en Heure
Op zondag 19 juli aanstaande zal het laatste toernooi worden gehouden van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond, dat meetelt voor de zomercompetitie van gewest
Oost. Deze finales vinden plaats op het sportterrein van de TTV Bussloo bij
Voorst. Voor de meeste klassen is het al een bekeken zaak, wie de titel voor 1981
mee naar huis neemt.
Echter in de zware klasse (720 kg), die 's morgens begint, is de strijd nog open. Er
zijn twee grote kanshebbers: Eibergen en Heure, maar ook Twente is theoretisch
nog een kandidaat.
Eibergen dat twee punten meer telt dan
Heure, moet in de eerste wedstrijd
uitkomen tegen de Bisons en dat wordt
een zware kluif; Heure ontmoet eerst
Noordij k en daarna het sterke Bekveld.
Het staat te bezien of de Borculose
ploeg in staat zal zijn Eibergen voorbij
te streven. Twente kon nog wel voor een
grote verrassing zorgen. De beide
hoogst geplaatsten uit de 720 klasse
mogen deelnemen aan de nationale

kampioenschappen (vier toernooien)
waarvan de eerste begint op zondag 16
augustus.
In de 560 kg klasse heeft Heure de titel
al te pakken en kunnen Eibergen en
Bekveld voor wat vuurwerk zorgen om
de tweede plaats. In de A-klasse van de
jeugd lijkt Bekveld zeker van de titel,
maar Oosterwij k kan nog een bedrei-
ging vormen. In de jeugd B is Eibergen
onofficieel kampioen. De ploegen uit de

640 kg-klassen komen na de middag in
aktie. Eibergen zal er in slagen de titel
Oostelijk kampioen en nationaal
kampioen 640 A te prolongeren. In de
640 B eindigt het Zieuwentse DES bo-
venaan, in de 640 C kan Twente
opnieuw lauweren oogsten. Onbeslist
l i jk t de situatie in 640 D, waar Bussloo
II, twee punten boven Eibergen staat
dat op de voet wordt gevolgd door
Oosterwij k I. Dat wordt een spannende
aangelegenheid, met voor de Bussloose
ploeg een "thuiswedstrijd" en mis-
schien het kampioenschap.

Na zeven toernooien is de stand in de
bondscompetitie van gewest Oost van
de NTB:
720 kg: 1. Eibergen, 2. Heure, 3.
Twente. 560 kg: 1. Heure, 2. Eibergen,
3. Bekveld. Jeugd A: 1. Bekveld, 2.
Oosterwijk, 3. Bisons. Jeugd B: 1. Ei-
bergen, 2. Bekveld, 3. Vorden. 640 A:
1. Eibergen, 2. Bisons, 3. Bekveld. 640
B: 1. DES, 2. EHTC, 3. Eibergen. 640
C: 1. Twente, 2. DES, 3. Bathmen. 640
D: 1. Bussloo II, 2. Eibergen, 3.
Oosterwijk I.

Karin Klijn en
Ton van Snellenberg
Jeugdkampioen
Onder een behoorlijke publieke belangstelling werden zondag bijna alle finales bij
de jeugdkampioenschappen gespeeld.
In de ochtend werd de organisatie nog geplaagd door grote plassen op de baan,
maar na een uur sponsen, waren de banen weer in puike conditie. Zaterdag was de
verrassing van de dag dat Peter Tuin de veel sterker geachte Eric Bergsma in twee
sets elke illusie op de finale ontnam. Hij speelde als een dweil, was het lakonieke
kommentaar van Eric, die zich zondag revanceerde tegen de verrassing van het
tournooi Reind Jan Westerveld.

In de finale van het heren-enkel catego-
rie A bleek Ton van Snellenberg meer
moeite te hebben met Peter Tuin dan ee-
nieder had verwacht. Door een tiebreak
wist hij ter nauwernood de tweede set
naar zich toe te halen. (6-3, 7-6). "Ik
ben blij dat ik volgend jaar bij de senio-
ren mag spelend", verzuchtte hij. Ton
won samen met Eric de herendubbel
doch ook niet zonder slag of stoot.
Reind Jan Westerveld en Rens van Hou-
te gaven zich niet zomaar gewonnen.
Ook hier was een tiebreak in de tweede
set nodig om de volle winst binnen te
kunnen halen. Toch vervolmaakte Ton
zijn triologie door met Jolande Klijn
ook nog de mixed te winnen van Peter

en Frédrique (7-5, 6-2).
Bij de dames mocht het toch een verras-
sing worden genoemd, dat Karin Klijn
van Edith van Houte won. Als een on-
neembare veste wist Karin alle aanvallen
van Edith te weren, die tenslotte moe-
gestreden het hoofd moest buigen (7-5,
6-0). Edith herstelde zich echter in de
damesdubbel en samen met Frédérique
won zij van Karin Klijn en Tinka Sterte-
feld. Bij de allerjongste jeugd (categorie
C) werd llse Langenhof kampioen. Zij
won van Rachel Woltering, die wellis-
waar makkelijk tot de finale was door-
gedrongen, maar (nog) niet opgewassen
was tegen het doordachte spel van llse.
Vooral de spreiding beheerste llse beter
dan Rachel.

Bij de jongens C werd Vincent Colen-
brande kampioen. Op de tweede plaats
eindigde Sjoerd Verhoeve. In deze cate-
gorie werd ook nog een mixed-poule
gespeeld. Hier wisten op overtuigende
wijze de beide "tweede" in de enkel het
kampioenschap naar zich toe te halen
(Sjoerd en Rachel).
Op de tweede plaats eindigden twee
koppels: Vincent Colenbrander - Ma-
roesja Wolbers en Michiel v.d. Laan -
llse Langehof.

In de B-categorie was alleen het dames-
dubbel en damesenkel nog niet
gespeeld. Esther Nieuwenhuis versloeg
onverwacht de kampioene van vorig
jaar Linda Bosboom (6-1, 6-2). Wat
Linda ook probeerde, Esther bleef met
een precisie van een Zwitsers uurwerk
de ballen tegen de lijnen aanleggen en
dat gaf uiteindelijk de doorslag. In de
damesdubbelfinale won Esther weer.
Nu samen met Elvi Huizinga van Leonie
van Biljouw en Marge te Brake (6-3, 6-
1).
De kampioenschappen werden sfeervol
afgesloten met een barbecue georgani-
seerd door de jeugd zelf onder allesover-
ziende leiding van Rolf Tuin. Pas na
half tien trok de jeugd zich langzaam
van de tennisbanen terug, een zeer ver-
moeide jeugdcommissie achterlatend.



GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
maandag 20 juli

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten .
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t /m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t /m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden. 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

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

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 66S4
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Meubelvoordeel bij Visser-Vorden
Eiken bankstel
DRALON RIBSTOF
Van 3295,- Nu

Massief eiken
slaapkamer
Ledikant 140x200 cm
2 nachtkastjes
kommode met spiegel
Van 3368,- nu

2395,-
Eiken bankstel
Lederen kussens
Van 5750,- . . . Nu

2750f-
Eiken aanbouwwand
Veel massief - drie delig
Van 3990,- nu

Massief eiken
Boekenkast
Van 595,- Nu

Eiken secrétaire
Van 695,- Nu

Eikenkastje
met glasdeuren
Van 1425,- . , . . Nu

3250,-
•r

475,-
595,-

1195,-

4250,-
Klassiek tweezitsbankje

1995-Van 2280,- nu • *J*JUf

Tweezitter
2195-Van 2560,- nu *• • ****f

Tweezitter NU l Wbf"

2195,-

1675,-Lederen fauteuil
Van 1995,- Nu

Klassieke Fauteuil
met streepstof IfiQR -
Van 1995,- nu • U%J%Jf

Klassieke Fauteuil! OOC
Van 1530,- nu • ̂ *- **I"

Eiken eethoeken
Van 2595,- nu
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Eiken broodkast
Van 2921,- ...... ............ nu

Eiken broodkast
nuMASSIEF van 1995,-

Salontafels
MASSIEF EIKEN Vanaf

1595,-
395,-

Van 1915,- nu

4 eetkamerstoelen
Biezenmat
van 860,- nu

1695,-

745,

Eiken wandmeubel
200 cm breed
Van 3295,-

4 eetkamerstoelen _
Kunstleer bekleding 7 AR
Van 860,- nu • ̂ **t'

Staphorster stoelen
metbiesmat R? R
4 stuks.. ..nu Wfcwf
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TAPIJT
VOORDEEL:

IMylontapijt voor slaapkamers of zolders
Zelf meten en halen -1 kleur . Nu per meter

IMylontapijt voor slaapkamers
Zelf meten en halen - 1 kleur Nu per meter

Zuiver scheerwol
400 cm breed in 4 mooie kleuren - van 239,- incl. leggen nu

Desso nylontapijt
400 Cm breed -4 kleuren van 196,-incl. leggen nu

39,-
59,-

189,-
149,-

•

S
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Matrassen
extra voordelig uit onze

standaan^kollektie

Binnenvering
80x190 nu .
90x190 nu
90x200 nu
120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 n u

335,-
345,-
355,-
475,-
520,-
540,-
575,-

Polyether
SG. 45 soft. Afgedekt met schapenwol
80x190 nu
90x190 nu
120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 n u

239,
269,
365,
399,
449,
479,

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

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

•«:̂ ••̂ \̂ •̂:•î •̂>•t̂ :̂̂ vy7:••'̂ s:̂ l::*f•̂ r•.•:

zondag 19 juli

SHAMROCK

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Weggelopen: zwart poesje,
wit befje, witte pootjes.
Hechtingen onder de buik.
Gaarne terugbezorgen:
Almenseweg 30

Te koop: Mercedes-Benz per-
sonenbusje. Type 207D 1979
als nieuw.
Groeneveld-Zutpen
Dealer Mercedes Benz en
Honda.
Tel. 05750-20344.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties
- direct

' ! < • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

,̂ 4 ^H .^É

Noste handbagage
voor vakantiegangers.

Reischeques
Reisverzekerinen
Buitenlands geld

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: .

Vorden, Ruurlo, Bare hem.
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