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ZATERDAG 20 JULI

Spektaculaire stratenmotorcross
Gestimuleerd door het succes van vorig jaar toen meer dan 5000 toeschouwers het parcours om-
zoomden, heeft het bestuur van de VW te Vorden gemeend om op zaterdag 20 juli wederom een
stratenmotorcross te organiseren. De daadwerkelijke organisatie neemt de plaatselijke motor-
club "De Graafschapryders" voor haar rekening.

Deze stratenmotorcross wordt in het
centrum van het dorp gehouden.
Daarom zal cie kom van het dorp za-
terdag vanaf 16.30 uur worden afge-
zet. Op dat tijdstip zal het parcours
worden opgebouwd. Voor de cou-
reurs een parcours dat heel wat van de
stuurkunst zal vergen. Platte wagens,
bielzen, grote tanks, gevulde regen-
tonnen met planken daaroverheen,
zomaar een aantal obstakels die de rij-
ders op het trajekt zullen tegenko-
men.
De start is op het kruispunt in het mid-
den van het dorp. De rijders vertrek-
ken dan richting De Herberg, via een
korte bocht richting plantsoen, burge-
meester Galleestraat vice versa. In to-
taal een parcours van ruim 400 meter
met zeer veel bochtenwerk.
Voor het publiek uitermate veilig

want alles zal middels hekken en stro-
balen worden afgezet. Vorig jaar toen
de race voor het eerste werd gehou-
den was iedereen vol lof over de vei-
ligheid voor zowel rijders als publiek.

Afvalsysteem
Voor dit spektakulaire gebeuren zijn
door "De Graafschaprijders" negen
jeugdrijders en 24 seniorrijders gese-
lekteerd. Er wordt gereden in heats
waarbij zes rijders aan de start zullen
verschijnen. Er wordt volgens een af-
valsysteem gereden met wel herkan-
singen. Uiteindelijk blijven er zes cou-
reurs voor de finale over.
De organisatoren zijn niet over één
nacht ijs gegaan, want uit de voorse-
lektie zijn uitsluiend coureurs te voor-
schijn gekomen die bekend staan over

een goede beheersing van de machine
te beschikken, aangezien het parcours
uiterste concentratie van rijder met
zijn machine zal vergen.
Bij de senioren zullen onder meer
Rolf Oosterink, Hans Berendsen,
Walter Arendsen en Jan Klein Brinke
van de partij zijn. Bij de jeugd zal Erik
van Ark ongetwijfeld trachten het hu-
zarenstukje van vorig jaar te herhalen
toen hij kampioen werd.
De training begint zaterdagavond zo
rond 18.15 uur, waarna de wedstrijden
om 19.00 uur een aanvang zullen ne-
men. Het einde is zo rond de klok van
21.00 uur gepland. Na afloop is er
overal in het dorp stemmingsmuziek
in de plaatselijke horecabedrijven, ter-
wijl men zich bij "De Herberg" ook
nog kan vermaken met een rodeo stier
en een barbeque.

Huldiging Wieger Wesselink
Vrijdagmorgen a.s. om 10.00 uur zal de Nederlandse Jeugddamkam-
pioen, onze plaatsgenoot Wieger Wesselink, door wethouder J.F. Geer-
ken, namens de gemeente Vorden worden gehuldigd.
Wieger is hiervoor, met het bestuur van de Vordense Damclub, op het
gemeentehuis Kasteel Vorden uitgenodigd.

VIA 'GOOD FLIGHT PARTY' NAAR DE STATES

80 jongelui naar Amerika
Druk kwebbelend over de dingen die komen gaan werd er dinsdaga-
vond in "De Herberg" te Vorden een "Good Flight party" georgani-
seerd. Een gezellige bijeenkomst waar ouders, vrienden en bekenden
de jongelui die voor drie weken naar Amerika vertrekken een goede
reis kwamen wensen. Deze uitwisseling vindt plaats in het kader van
Operation Friendship.
Operation Frienship bestaat al ruim
22 jaar en heeft zich al die jaren bezig
gehouden mat uitwisselingen vanjon-
gelui naar en vanuit Amerika en diver-
se Europese landen.
Vorden is zo zachtjes aan uitgegroeid
tot de bakermat van dit gebeuren.
Waarschijnlijk mede door de stimule-
rende werking van de landelijke voor-
zitter Jan Rigterink die tevens in Vor-
den woonachtig is. Dus niet zo
vreemd dat men in Vorden zeer nauw
bij Operation Friendship betrokken is.

Acht groepen
Het zes jaar aktief bezig zijn in Vorden
heeft er inmiddels toegeleid dat er van
de acht groepen jongelui die landelijk
vanaf woensdag 17 juli tot en met zon-
dag 20juli naar Amerika vertrekken er
drie uit Vorden en direkte omgeving
komen.
Verder vertrekken er 2 groepen vanuit
Veenendaal, één uit Amersfoort; één
uit Zeist en één uit Leiderdorp. De in

totaal 80 jongelui worden bijgestaan
door een aantal advisors die dus min
of meer als reisleider(ster) gaan fun-
geren.

Drie staten
De jongelui vertrekken naar drie sta-
ten te weten New Yersey, Indiana en
Massechusetts. Drie weken lang ver-
blijft men dan in een gastgezin en
neemt deel aan het programma dat
het plaatselijk bestuur in de betreffen-
de staat heeft opgesteld. Op het pro-
gramma staan onder andere kampeer-
weekends, bezoeken aan grote steden
zoals New York, Chicago en Washing-
ton. De bedoeling is dat de jongelui de
cultuur en de gewoonten in een ander
land leren kennen. Culturele evene-
menten worden afgewisseld met
sport- en feestaktiviteiten.

Nog geen Israël
Voorzitter Jan Rigerink is dit jaar zelf
voor het eerst niet als begeleider van

de partij. Zegt hij hierover: "De be-
doeling was dat we dit jaar voor het
eerst met een groep jongelui naar Is-
raël zouden gaan. De economische si-
tuatie is daar echter dermate beroerd
dat men deze uitwisseling niet kon fi-
nancieren.
Wellicht is er nog een mogelijkheid
dat we volgend jaar wel een bezoek
zullen brengen waarbij we dan zelf
maar wat meer geld op tafel zullen
moeten leggen", aldus Jan Rigterink.
Volgend jaar is Nederland weer aan ü^,
beurt om als gastland op te treden.
Naast Nederland ontvangen ook En-
geland, Schotland, Ierland en Duits-
land gasten uit Amerika.
Nederland zelf heeft inmiddels ook
aanvragen vanuit Wales en Schotland
voorliggen.
Maar eerst is Amerika 1985 aan de
beurt. Op het moment dat de aan-
dachtige lezer(es) deze regels onder
ogen krijgt vertoeft de eerste groep
reeds, al dan niet met bleke bekkies, in
hoger sferen, want woensdagmorgen
zal het eerste vliegtuig met jongelui
uit deze regio vanaf Schiphol vertrek-
ken.

Bezichtigen boerderij
De plaatselijke VW heeft sinds een
aantal jaren in het zomerprogramma
het bezichtigen van een in het bedrijf
zijnde boerderij opgenomen. Inmid-
dels is de eerste avond achter de rug
en hebben een 25 tal vakantiegangers
de boerderij van de heer Bouwmees-
teraan de Schuttestraat bezichtigd. Er
werd een kijkje genomen bij de legkip-
pen, de fokzeugen, het rundvee etc.
Voor de vakantieganger uit de stad
een interessante belevenis. Er zullen
nog een tweetal van dergelijke boer-
derijbezoeken gehouden worden te
weten op 30 juli bij het bedrijf van de
heer Mennink aan de Galgengoorweg
en op 23 juli wederom bij de heer
Bouwmeester aan de Schuttestraat.

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. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.K ( icerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

Tijdeiyke verkeersmaatregelen.
In verband met de te houden braderie
op donderdag 18 juli en de motortrial
op zaterdag 20 juli, hebben burge-
meester en wethouders besloten de
volgende verkeersmaatregelen te ne-
men:

- afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van een gedeelte van
de Zutphenseweg/Dorpsstraat
vanaf de Decanijeweg tot aan de
Horsterkamp;
een gedeelte van de Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorps-
straat en een gedeelte van de Bur-
gemeester Galleestraat vanaf het

kruispunt Molenweg het Jebbink
tot aan de Dorpsstraat op donder-
dag 18 juli a.s. van 14.00 uur tot
24.00 uur en op zaterdag 20 juli aan-
staande van 16.30 uur tot 24.00 uur;
tevens zal op donderdag 18 juli a.s.
vanaf 12.00 uur voor de zuidzijde
van de bovengenoemde af te slui-
ten Dorpsstraat een parkeerverbod
gelden;

instellen van een parkeerverbod op
donderdag 18 juli a.s. van 14.00 tot
24.00 uur en op zaterdag 20 juli a.s.
van 16.30 tot 24.00 uur voor een ge-
deelte van de Stationsweg vanaf de
Molenweg/Wilhelminalaan tot

aan de Dorpsstraat en de Raad-
huisstraat vanaf de Vordense Beek
tot aan Het Hoge voor de oostzijde
van die wegen.

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse hebben burge-
meester en wethouders besloten de
volgende verkeersmaatregelen te tref-
fen:

- instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg
tot aan de spoorbaan;

- afsluiting van de Wierserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Doe-het-zelf-zaak Freriks
stopt er mee
Doe het zelf zaak Freriks ziet zich genoodzaakt zijn bedrijf te sluiten. In
Vorden blijkt de benodigde omzet niet haalbaar. Men kan nu nog op tijd
stoppen voordat het mis gaat, toch een wijs besluit al is het niet prettig.
Men kan nu de leveranciers nog betalen. De familie Freriks bedankt bij
deze al haar klanten voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen tijd.

"Je bekijkt het maar"
Iedere vrijdagavond is er een demon-
stratie van schilderen of kantklossen
of weven in de zaal boven de Amro
bank, Raadhuisstraat 1. Aanstaande
vrijdagavond zullen Tine Vriend-Boe-
lema en Jaap Zijlstra bezig zijn met
het maken van aquarellen en over de-
ze lichtvoetige vorm van schilderen
inlichtingen geven. De tentoonstel-
ling die iedere middag (tot 3 augustus)
geopend is en ook de demonstraties
op vrijdagavond zijn gratis toeganke-
lijk. Uw bezoek aan de expositie "Je
bekijkt het maar" wordt zeer op prijs
gesteld.

V.R.T.C.
de 8 kastelenrijders
Op zondag 21 juli a.s. houdt de
V.R.T.C. haar 4e zomertoertocht. De
afstand die gefietst kan worden is 40
km. Er kam gestart worden bij café 't
Zwaantje te Vorden en Café Wolbrink
in Hengelo (G). De starttijd is van
12.00 tot 14.00 uur. Deze tocht is door
deze afstand uitermate beschikt als
fietstocht voor het hele gezin.

Ronde van Vorden
Woensdagavond 17 juli organiseert de
R.T.V. Vierakker-Wichmond de tradi-
tionele Ronde van Vorden. Deze wie-
lerwedstrijd wordt dit jaar voor het
eerst sinds zeven jaar weer gehouden
op het parcours dat het beste kan wor-
den aangeduid als een parcours ron-
dom de oude Empo fabriek. De start is
aan de Burgemeester Galleestraat na-
bij de Zuivelfabriek.

Avondwandeling
olv. de heer H. Weustenenk wandel-
den 22 personen door de omgeving
van Kieftskamp.

Staringavond
17 juli wordt er voor de eerste keer in
dit zomerseizoen een Staringavond
gehouden. Deze avond bestaat onder
meer uit het maken van een wande-
ling door de fraaie tuinen van kasteel
Wildenborch onder leiding van eige-
naar Ir. Staring. Ds. J. Zijlstra zal aan-
sluitend in de kapel gedichten voor-
dragen van dichter A. C. W. Staring,
terwijl Johan Dolphijn dia's over Vor-
den en zijn omgeving zal vertonen.
Deze avond vindt plaats bij de Kapel.

Achterhoekse boeren-
leven
De belangstelling voor de dia-avond
over het boerenleven in de Achter-
hoek, welke in Hotel Bloemendaal
werd gehouden, viel wat tegen. Een
teken dat de stroom vakantiegangers
in Vorden nog niet goed op gang is ge-
komen. Desalteniettemin slaagde de
heer G. van Roekei uit Zelhem er in
om de aanwezigen te boeien met zijn
impressies uit het boerenleven op het
platteland.
Zowel het heden als het verleden
kwam tijdens de lezing van de heer
van Roekei goed uit de verf.

Afscheid van
ds. J. Veenendaal
Zoals u bekend is, zal ds. J. Veenen-
daal gebruik maken van de VUT-rege-
ling. Het ligt in de bedoeling, dat ds.
Veenendaal voorgaat in een af-
scheidsdienst op zondag l september
a.s. Daarna is er gelegenheid persoon-
lijk afscheid te nemen van ds. en mevr.
Veenendaal. Op de vorm van dit af-
scheid komen we nog terug. Wij den-
ken en vinden, bij een afscheid hoort
een cadeau. Met ds. Veenendaal is
hierover van gedachten gewisseld. Ds.
Veenendaal vindt zelf, dat het groot-
ste cadeau, wat de gemeenteleden
konden geven, was en is, de hartelijk-
heid en het medeleven, wat hij vooral
in de laatste jaren, ook tijdens zijn
ziekte, zo sterk heeft ondervonden.

Men wil echter ook nu iets geven,
daarbij verdient het ontvangen van
een persoonlijke attentie de voorkeur
van ds. Veenendaal. Wij doen dan ook
een beroep op uw creativiteit. Mis-
schien kunt u samen met familie,
vrienden of buren iets aardigs beden-
ken. Ondergetekenden weten wel wat
wensen, zodat wij u misschien kun-
nen helpen.
Groeten, namens de kerkeraad

W. F. v.d. Vuurst, voorz.
T. G. Ridderhof-Meesters, secr.

Openluchtdienst
Zondagavond 21 juli a.s. wordt er een
Openluchtdienst gehouden op het
terrein achter de Gereformeerde
kerk. Deze dienst wordt geleid door
dominee Zijlstra, terwijl muzikale me-
dewerking zal worden verleend door
het koor "The News Singers" uit
Voorst.

Geboren: Anja Huetink.
Ondertrouwd: H. Smallegoor en H. W.
Bobbink.
Gehuwd: geen.
Overleden: geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 jul i 10.00 uur ds. M.G. Bergkot-
te uit Epse. 19.00 uur ds. J. Zijlstra (in de ge-
ref. kerk). Gezamenlijke Jeugddienst
m.m.v. "New Singers" uit Voorst. Bij goed
weer: Open lucht-dienst achter de geref.
kerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. H. Lentersuit
Apeldoorn. 19.00 uur Openluchtdienst
achter de Geref. kerk uitgaande van de In-
ter Kerkelijke Jeugd, voorg. ds. J.R. Zijl-
stra, medewerking New Singers uit Voorst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
20 en 21 juli dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 20juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Verder de hele week van 19.00 uur tot 07.00

WEEKENDDIENST TANDARTS
20 en 21 juli N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1452.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voorde maand juli. Mevr.
v.d. Berg. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-,
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



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

met
Televisie

reparaties
-i- direct

ü naar

CHIN. IND. REST
TAO SING

VORDEN
Vanaf heden zijn wij

DAGELIJKS GEOPEND
openingstijd 11.30 - 22.30 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

uw vakman
" van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Paardrijlessen en buiten-
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Vordense Coöp. Zuivelfabriek BA
VORDEN

Voor spoedige indiensttreding
gevraagd:

elektricien/lasser/
onderhoudsmonteur

Moet bereid zijn alle voorkomende
werkzaamheden uit te voeren.

Salaris volgens CAO. Zuivel.

Sollicitaties voor 20 juli a.s. aan:
Vordense Coöp. Zuivelfabriek,
Burg. Galleestraat 19, Vorden.

HONDA-DEALER
NIEUW OP VOORRAAD: Honda Accord 4-deurs 1.6 EX

Honda Civic 3-deurs 1.5 GL
Honda Shuttle 5-deurs
Honda Jazz

HONDAJAZZ
demonstratieauto, zilver 1985

HONDA CIVIC
3-deurs, 1983. zilver-metallic

VOLVO 343 DL
automatic, bruin, 1979

FIAT PANDA 34
zwart, 1984

HONDA CIVIC
5-deurs, 1980. goud-metallic.

VOLVO 343 DL
automatic, wit, 1977

LEYLAND SHERPA
gesloten bestelwagen, 1977

HONDA ACCORD
3-deurs, zilver metallic, 1977.

MERCEDES BENZ verlengde
gesloten, bestel wagen, type 207D. 1982

MERCEDES BENX 250S
automatic, 1967

MERCEDES 300 D
beige, 1981.

HONDA ACCORD
4-deurs, automatic, 1980.

FORD ESCORT 1.3 L
blauw-metallic, 1977

OPAL MANTA
geel, 1976

PRINCESS 2000 AL
LPG-installatie, 1978.

MERCEDES BENZ 280 S
automatic, aircond, electr. raam. 1977

HONDA CIVIC
zilver-metallic, 1978.

DATSUN CHERRY1200 L
blauw-metallic, 1979.

GARAGEBEDRIJVEN VEGA B.V
Kwinkweerd 10 - Lochem - Telefoon 05730-4055. EXCLUSIEF HONDA-DEALER.

Opruiming m

Tenniskleding, sportkleding, jacks,
knickerbockers, kousen, dames en
heren vrijetijdsshorts,
sportschoenen, trainingspakken

10 - 50% korting
,- voor 133,-

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
tteedf doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Opruiming
Donderdag 18 juli

M'n tuin het hele jaar door
van 59,50 voor 29,90

Puzzelwoordenboek van 29,90 voor 9,90
Sprookjes van Grimm
van 49,50 voor

KINDERVAKANTIEPAKKET:
2X Daantje van 17,80 voor

2x Bolke de beer van 1 g,so voor 8,90
2X OUd gOUd van 25,80 voor 9,90

enz - enz - enz - enz - enz - enz - enz - enz - enz - enz - enz

Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 3100

29,90

7,50

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Nieuw bij uw Echte Bakker

Van Asselt.

puur vruchten ijs
ook in halve liter.

VANASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel . 1384

KNIPTIP :A
Een projectiescherm geeft een briljant
beeld. Veel mooier dan bijvoorbeeld een
wit laken of een lichte muur.

elders in deze krant.

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

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Donderdag is Braderie-dag
Nieuw op de braderie in Vorden
slager Jan Rodenburg presenteert

broodje Grill-worst.
ook verkrijgbaar: broodje

shoarma. Dat wordt smul/en,
reken maar/!/ Geldig t/m

24 juli

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Schnitzels
Gepnaneerde, hongaarse
en Naturel
5 haien 4 betalen

UIT EIGEN WINSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrst per K l 9,90

Runderrollade

100 gram l. O D

Boterhamworst

100 gr U. /S j

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

HAM LAPPEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

Broderie»
aanbieding
Donderdag op de Braderie?

Broodje grill-worst 2,25
Broodje shoarma 2,95

500 gram

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Nu extra voordelig.

5 QC J h.o.h. gehakt
•**** -^ K QK

per kilo D,3ü

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70 i

OPRUIMING

Deze week vindt u in onze sportschoenafdeling veel heel
interessante koopjes.

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637
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Openstelling tuinen
de Wiersse te Vorden
De tuinen van de Wiersse, één van de
acht kastelen van Vorden, en nog
steeds in familiebezit, zullen op zon-
dag 21 juli en maandag 22 juli (beide
dagen van 10.00 tot 18.00 uur) open-
gesteld worden in de rozenbloeitijd.
De omgeving van dit 18e eeuwse bui-
tenverblijf van Vietor de Stuers (1843-
1916) is dan op zijn mooist.
De oudste rozen (Laurent Carle), ge-
plant tussen de buxusvakken van de
Franse parterre, stammen uit de tijd
van deze grote voorvechter van mo-
numentenzorg en doen nog steeds
niet onder voor hun jongere soortge-
noten.

Ernaast, beschermd door hagen, de
'lage tuin1 met z'n stapelmuren, pergo-
la en Engelse borders, een schepping

en Engelse borders, een schepping
van Vietor de Stuers'dochter Alice uit
1916, en nu hersteld en verjongd door
een volgende generatie van de fami-
lie. Hier bloeit een grote verscheiden-
heid van vaste planten - zowel oude
bekenden als zeldzame - naast onge-
wone varens en clematis.
Buiten de grachten en langs de beek
ligt de 12 hectare grote romantische
wilde tuin met zijn tegenstellingen
van schaduw en licht in de verrassen-
de vergezichten. Hier, langs de karper-
vijvers, groeien de immense konings-
varens. Onder de oude eiken met
mosbedekte paden naar beschutte
prieeltjes en verborgen fonteinen.

Openstelling: Zondag 21 juli en maan-
dag 22 juli.
Entreeprijs: f 4,- p.p., kinderen tot 6
jaar gratis. Honden worden niet toe-
gelaten, ook niet aan de lijn.

JEUGDKAMPIOENSCHAP DAMMEN

Wieger Wesselink verrassend
Nederlands kampioen
Met één punt voorsprong op zyn naaste concurrenten eindigde Wieger Wesselink uit Vorden als
eerste op de Nederlandse Junioren kampioenschappen dammen, die van vier tot dertien juli in
Westerhaar zyn gehouden.
De favorieten van het toernooi Eddy Budé, Hendrik van der Zee en Johan Krajenbrink moesten
buiten verwachting genoegen nemen met een gedeelde tweede plaats. Zy moeten alsnog in een
barrage uitmaken wie uiteindelijk de tweede, derde en vierde plaats zullen bezetten. De nummer
twee mag deelnemen aan de Junioren Wereldkampioenschappen.

Wieger Wesselink had totaal niet ge-
rekend op een mogelijk kampioen-
schap: "Voor het begin van het toer-
nooi koesterde ik de hoop om te eindi-
gen tussen Van der Zee en Krajen-
brink, die vorig jaar respectievelijk
tweede en eerste werden".
Na de derde ronde, waarin Van der
Zee verloor van een debutant bleek
dat er wellicht meer in zou zitten. Tot
aan de zevende ronde ging Wieger ge-
lijk op met Johan Krajenbrink. Met
veel risico speelde hij op dat moment
een belangrijke parij, die hij in winst
om wist te zetten.
Johan speelde remise waardoor Wie-
ger vanaf toen één punt los van de
naaste concurrenten kwam te staan.
In de laatste ronde, waarin Wieger het
tegen Eddy Budé moest opnemen en
Johan tegen Hendrik van der Zee,
werd uiteindelijk de beslissing geveld.
Na een slopende strijd van vijf uur en
veertig minuten behaalde de op safe

spelende Wieger een remise terwijl de
anderen ook op remise eindigden.
Hierdoor bleef de voorsprong ge-
handhaafd en kon Wieger Wesselink
met dertien punten zich Nationaal
Jeugdkampioen Dammen noemen.
In tegenstelling tot clubgenoot Johan
Krajenbrink verkeerde Wieger wel in
redelijk goede vorm. "Met Johan ging
het tijdens de kwartfinales al wat min-
der", aldus Wieger. Maar vorm alleen
is onvoldoende: "Op beslissende mo-
menten had ik ook een beetje geluk".
Het kampioenschap geeft hem recht
op een plaats in de halve finales om de
Nederlandse Senioren titel. Daar-
naast mag hij meespelen op de we-
reldkampioenschappen Junioren
Dammen, die van 8 tot 21 december
in Draguignan, Frankrijk gehouden
zullen worden.

Vorig jaar mocht Wieger reeds als re-
serve meedoen op de wereldkam-

pioenschappen. Toen ging de titel net
aan zijn neus voorbij. Wieger: "Ik ver-
loor in gewonnen positie van een
Rus". Hij geeft zichzelf weer een goe-
de kans om bij de eerste drie te eindi-
gen. Aan de voorbereiding zal het niet
liggen. Samen met Johan Krajenbrink
heeft Wieger Wesselink nog een oe-
fenweek met ex-wereldkampioen Ton
Sijbrands van het sportfonds te goed.

In augustus begint de achttien jarige
Wieger Wesselink aan de T.H. in
Twente aan de studie Toegepaste Wis-
kunde.

Het is nog onzeker of hij het komende
seizoen nog wel voor de Damclub
Vorden uit zal komen. "Nu Johan Kra-
jenbrink naar Noad-Nijmegen is ver-
trokken is het niveau in Vorden aan-
zienlijk gedaald". Wellicht zal Wieger
wel uitkomen voor de hoofdklasser
Westerhaar.

VOLLEYBALVERENIGING DASH ORGANISEERT:

Damesinterland Nederland en
Verenigde Staten
By de Vordense volleybalvereniging "Dash" staat men te popelen om de nationale damesploe-
gen van Nederland en de Verenigde Staten in het Achtkastelendorp te ontvangen.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dat Dash dit voorjaar vierde, heeft de Nevobo de Vor-
dense vereniging de organisatie van de damesinterland Nederland - U.S.A. toebedeeld. Een ge-
ste die door Dash met open armen is ontvangen, want internationaal volleybal is voor Vorden na-
tuurlijk iets unieks.

De organisatoren hebben voor deze
wedstrijd een speciale tribune laten
bouwen, die op dinsdag 23 juli, de dag
van de wedstrijd, in de sporthal 't Jeb-
bink zal worden opgesteld. De tribune
biedt plaats aan 600 personen. De
wedstrijd op zich begint 's avonds om
20.30 uur.

Kaartverkoop
Momenteel zijn er reeds kaarten in
voorverkoop verkrijgbaar bij de heer
H. Janssen aan het Wiemelink 18 (tel.
05752-2275). Ook zijn er kaarten bij de
plaatselijke campinghouders verkrijg-
baar. Donderdagavond 18 juli heeft
Dash een kraampje op de braderie in-
gericht waar eveneens kaarten in
voorverkoop worden aangeboden.

Daarnaast kan men, zo lang de voor-
raad strekt, dinsdagavond 23 juli vanaf
18.30 uur kaarten bij de sporthal ko-
pen. Dash geeft ter gelegenheid van
deze interland programmaboeken uit
met daarin een lotnummer vermeldt.
Als hoofdprijs wordt een bal met de
handtekeningen van alle speelsters
beschikbaar gesteld.

Europese kampioenschappen
Het Nederlands damesvolleybalteam
speelt in het kader van de voorberei-
dingen op de Europese kampioen-
schappen, die van 29 september - 6 ok-
tober in Nederland worden gehouden
in totaal drie oefenwedstrijden tegen
de U.S.A. Dinsdag 23 juli dus om
20.30 uur in de Sporthal 't Jebbink te
Vorden, woensdag 24 jul om 20.30 uur
in Sporthal "De Bongerd" te Wage-
ningen en op donderdag 25 juli om
20.30 uur in de Sporthal "De Ridder-
hof' te Koudekerk aan de Rijn.

Amerikaanse team
De trainer/coach van het Amerikaan-
se team neemt op zijn reis naar Euro-
pa in totaal 15 dames mee variërend in
de leeftijd van 20 t/m 28 jaar. Na de
Olympische Spelen in Los Angeles is
Amerika aan een nieuw team gaan
bouwen. Terry Liskevych is de opvol-
ger van Arie Selinger die het Ameri-
kaanse damesvolleybal in acht jaar tot
de wereldtop heeft gebracht.

Hoewel Liskevych het nadeel heeft
dat slechts één speelster uit de oude

selektie is overgebleven, kan hij des-
ondanks bouwen op een zeer brede
basis. Zowel de Amerikaanse heren
als de dames beschikken over een per-
manent trainingscentrum in San Die-
go en een uitgebreide technische staf.
Liskevych zelf een ervaren "Universi-
ty" coach hield in februari van dit jaar
een open selektie waar het grootste
deel van het huidige team uit is voort-
gekomen. Volgens het Amerikaanse
blad "Volleybal Monthly" moet deze
selektie het potentieel bevatten om
succesvol toe te werken naar de nieu-
we doelstelling: Olympisch goud in
1988!
Van de nieuwe lichting wordt Caren
Kemner (20) in de Amerikaanse pers
reeds omschreven als een van de nieu-
we sterren. Twee jaar geleden sloeg zij
een aanbod van Selinger om zich bij
het nationale team te voegen vanwege
studie af. De wedstrijden van de USA
dames vormen de afsluiting van een
Europese toernee die via Italië, Fran-
krijk, Hongarije naar Nederland leidt.

Nederlands team
Het Nederlands team zal voor de

wedstrijd in Vorden worden samenge-
steld uit de volgende speelsters: Jan-
tien Berg van Tromp/Olympus; Moni-
que Booy van Mepal/Orion; Petra v.d.
Linde van Deltalloyd/AMVJ; Bianca
Hooymans van Mepal/Orion; Marian
Hagen van Mepal/Orion; Els Tuyn-
man van Brother/Martinus; Helema
van Eykeren van Zaan '69; Irene
Klunder van Starlift/Voorburg; Ellen
van Eijk van DVO; Agnes Brunnink-
huis van Set Up '65; Martje de Vries en
Ingrid Piersma van Trom/Olympus;
Carolién Keulen van Deltalloyd/
AMJV. Trainer Coach is Peter Mur-
phy. De wedstrijd in Vorden zal wor-
den geleid door Ie scheidsrechter
Goof van Velsen, 2e scheidsrechter
AJex Volow (U.S.A.).

Orgelconcert
te Hengelo Gld.
Voor zaterdagavond 27 juli staat er
een luisterrijk Concert gepland in de
Remiguskerk te Hengelo Gld. Het ro-
mantische Proper-orgel in deze kerk
zal worden bespeeld door de Organist

Henk van Putten, verbonden aan de
Broederenkerk te Kampen. Ook be-
speelt hij op gezette tijden het majes-
tueuze orgel in de Bovenkerk te Kam-
pen. Henk van Putten heeft zijn oplei-
ding genoten voor piano en orgel bij
Klaas Jan Mulder, welke hij ook terzij-
de staat als koorbegeleider van het
Kamper Mannenkoor. Voordat van
Putten genoemd werd tot organist
van de Broederenkerk in Kampen,
was hij 18 jaar organist te IJsselmui-
den.

In 1975 behaalde hij het diploma ker-
kelijk orgelspel. In genoemd concert
verleent medewerking de Sopraan
Femmy van de Weg, welke al talrijke
optreden op haar naam heeft voor ra-
dio en TV, o.m. bij de Evangelische
Omroep. Om de aandacht voor het
Orgel en concerten nog meer te sti-
muleren zijn er plannen om mogelijk
te komen tot oprichting van een stich-
ting "Vrienden van het Properorgel".
Inlichtingen bij de concertcommissie,
A. Lubbers, Kerkstraat 17, Hengelo
Gld. (tel. 05753-1253).

Jong Gelre
fietsvierdaagse
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert van dinsdag 30 juli t/m
vrijdag 2 augustus voor de zevende
maal een Avondfietsvierdaagse. Men
kan kiezen uit twee afstanden te we-
ten 20 of 35 kilometer. De start is elke
avond bij Hotel Bloemendaal aan de
Stationsweg te Vorden.

Uit het politie-rapport
Gevonden:
Datsun autosleutels in bruin etui,
zwarte tas met fles e.d., damesporte-
monnee (beige/lederen), donderkleu-
rige Herdershond, linker schoen,
maat 22 (zwart), blauwe damesblazer,
/wart sleuteletui -l- knipportemonnee,
3 sleutels in etui (2 lips -f l autosleu-
tel), rode damesportemonnee (knip +
rits model), bankpasje Bondsspaar-
bank, sleutels, regenkap (bruin ge-
spikkeld), nylon regenpak (blauw)
met ketting en slot, kamerastatief,
merk Slick, zwart konijn, zwarte por-
temonnee gebloemd/geborduurd.

Verloren:
rijbewijs t.n.v. Maalderink, armbandje
met hondenfluitje (zilverkleurig),
gouden armband (platte schakel/vis-
graatmodel), portemonnee, inh. giro-
en bankpas, f 70,-, damesportemon-
niee (knipmodel) f25,- bruin leder, he-
ren portemonnee, bruin f 15,-, Pauw-
haan met half uitgetrokken staart,
gouden dameshorloge met gouden
band met platte schakels, portemon-
nee met f 5,- en rijbewijs, zilveren
halsketting met naamplaatje "Jaqueli-
ne", bankafschrift en nota, bankpasje,
hondenketting, rodebeschermkap
van Honda motor (met zilveren drie-
hoek erop), diverse sleutels, 15 m.
voortouw, zakmodel portefeuille inh.
f. 205,-, fietstas met beugels inh.
broodtrommel en jas regenpak, Rabo
bankpas, wieldop Toyota (metaalkleu-
rig), herenbril (halfmontuur), linker
handschoen (zwart).

^^^mmmtaant

H L^i^^ii ^^^^^^^-----^:-

ALSTUBLIEFT
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2 RIJKSMUSEUM A'DAM

3 BEEKEND GEULDAL

5 2 DAGEN KEULEN
6 WEEKEND ENGELAND

7 SCHEVENINGEN

8

9 KM-
10 DAGJE ROTTERDAM



Klinkende zege van
Hengelo in zomerkwis
tegen Vorden
Voor het team van Vorden was er
woensdagmiddag tegen Hengelo, in
de door omroep Gelderland georgani-
seerde zomerkwis geen kruit gewas-
sen. De voorsprong die Hengelo in
het eerste deel van de kwis (dinsdag jl.
in Hengelo) had genomen, werd
woensdag in de return te Vorden ver-
der uitgebouwd tot een 19-5 einduit-
slag.

Ook nu kregen de kandidaten vragen
te beantwoorden op het gebied van
sport, amusement, aardrijkskunde,
geschiedenis, kennis van de provincie
Gelderland e.d. De ontmoeting werd
gehouden in bar-bodega 't Pantoffel-
tje en werd woensdagmiddag via de
radio uitgezonden. Het winnende
team bestond uit de heren W. Geurt-
zen, wethouder Th. Hooman, P. Isin-
ga en B. Koers. Voor Vorden kwamen
in het strijdperk: Annelies Lichten-
berg, Ben Lichtenberg, Hans Snellen-
berg en Pauline Kip.

Jaap Zijlstra zal spreken over: "Wie is
je reisgenoot". Enkele leden van Sur-
sum Corda zullen de samenzang be-
geleiden. Graag een klapstoeltje mee-
nemen! Bij slecht weer wordt de
dienst gehouden in de Gereformeer-
de kerk. Er zijn gestencilde liturgieën
aanwezig. U bent van harte welkom.

Huisvrouwenorkest
A.s. dinsdag 23 juli zal het Vordens
Huisvrouwenorkest voor u optreden
in het zomerprogramma van het
VVV. De avond zal plaatsvinden in de
Herberg. Afgewisseld door voor-
dracht brengende dames een geva-
rieerd programma.
24 juli 's avonds gaan de dames naar
Ruurlo voor het zelfde doel. Vele aan-
vragen staan nog op stapel en in het
najaar brengen de dames een bezoek
aan Zeewolde N.O.P. voor de Bond v.
Plattelandsvrouwen.

Wielrennen
Afgelopen zondag 14 juli was er een
jeugd-districtontmoeting met Overijs-
sel en Gelderland in Loil bij Didam,
georganiseerd door het Gelders Ei-
land.
Vierakker/Wichmond was er ook
aanwezig met zijn jeugd. Bij de 8 jaar
werd Marjan de Greef 2e; lljaarLuco
Zonneveld 123; 11 jaar Sifra Waarlo
13e; 14 jaar Mano Waarlo 5e.

P.V. de Blauwkras
Lossingsplaats Cambrai. Datum 29-6-
'85. Gelost om 14.30 uur. Aantal dui-
ven 194. Tijd Ie duif 17.48.58 uur. Tijd
10e duif 17.56.23 uur. Afstand 302 km.
1. B.H. van Londen; 2. J.W. Bosvelt; 3.
C. Goedhart; 4. J.W. Bosvelt; 5. H.
Boesveld; 6. Chr. Kappert; 7. C. Goed-
hart; 8. D.J. Swarthoff; 9. Chr. Kap-
pert; 10. J.W. Bosvelt.

Lossingsplaats Pont. St. Maxence. Da-
tum 6-7-85. Gelost om 8.15 uur. Af-
stand 407 km. Aantal duiven 174. Tijd

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

AVQ - DOET
wat écht nodig is
Antwoordnr. 201,
3800 VB Amersfoort.
Tel. 033-63 5214.

Foto van
Vorden-
van-toen

De kaart die wij deze keer ontvingen toont ons het "Laantje bij de Bleek" bij de
Peppelbrug in de Raadhuisstraat. De grote populier op de voorgrond, die de
brug haar naam gaf, werd in de oorlogsjaren gekapt.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

Ie duif 13.30.56. Tijd lOeduif 13.38.41.
1. J. Bosvelt; 2. Chr. Kappert; 3. J. Eu-
link; 4. J. Eulink; 5. J. Bosvelt; 6. J. Eu-
link; 7. J. v. Gijssel; 8. J. Bosvelt; 9. J.
Eulink; 10. J. v. Gijssel.

21 juli VRTC Zomertocht
30 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
31 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
1 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
2 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
4 aug. D'n Oost'n rit. Startplaats Cate-

Rest. Schoenaker, Ruurloseweg
Kranenburg/Vorden.

7 aug.: Ratti (za - zo) - De Graafschap.
8 aug. Deldens Volksfeest

15 aug. Deldens Volksfeest
16 aug. Deldens Volksfeest.
17 aug. Pretty Markt
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische Wedstrijd-

dag.
7 sept.Klootschiettoernooi, startplaats

café 't Zwaantje.

VOO!

Bi'j ons in d'n Achterhook
As 't weer un betjen metzit, en daor zut 't now wel nao uut, kö'w dizze
wekke nog'n hoop volk in Vorden vewachten. De wielerronde, die a'j dit
least, al wel afeloop'n zal wean, driedage karmse, de braderie op donder-
dag en, as spektakelstuk, de straotencross op zaoterdagaovund, 't bunt
allemaole "publiekstrekkers" zoas dat met 'n mooi woord enuumd wod.
En publiekstrekkers hef Vorden wel neudug want de eerste veertien da-
ge van dizze maond was 't hier bepaold neet zo dat ze mekare veur de
vuute leep'n.

De vekansiespreiding is daor meschien de oorzaak van, allichte wod de
scha dan nog wel weer inehaald. 't Nemt neet weg dat t'r hier toch ok al-
tied nog te weinug meugelukhejen bunt. Veural in de wat better inge-
richte zomerhuuskes is t'r te weinug anbod. De tegeswoordugge vekan-
sieganger eist now een maol volle meer as tien, vieftien jaor trugge en
daor is wel 's te weinug rekkening met eholl'n.

Wat dat betreft kan 't plan um in de buurte van 't zwembad un riege van
die huuskes neer te zett'n d'r allene maor too bi'jdragen dat t'r op dit
punt wat vebettering kump.

Daornaöst zit Vorden nog altied te wachten op 'n attractie die 't hele sei-
zoen goed wat publiek trekt. Hoppenluk kump t'r uut de studie die hier
oaver emaakt wod, 's 'n keer wat uut en blif't neet allene bi'j gegevens ve-
zaameln en praot'n.

Vorden mag dan wel "Parel" enuumd wodd'n, daormet allene kom i'j d'r
neet. Trouwens, of dat "Parel" altied wel op zien plaatse is kö'j owafvrao-
gen. At un vekansieganger nao 'n mooie fietstocht 's effen uut wil rosten
op de banke onder de kastanjes midden in 't darp mag e eers wel 'n olden
aovural antrekken, zo zut dat ding d'r uut. Allemaol vogelstront. Better
is de hele banke maor weg te haal'n of t'r 'n dak boaven te maak'n. Zoat 't
now is gif 't allene maor argenisse bi'j de gasten bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

MIDWEEK GEULDAL

Zin in vijf dagen rust in een
prachtige omgeving? Dan is dit
midweek-arrangement van VVV
Het Geuldal echt iets voor u!
Voor 230 gulden -\0°7o per per-
soon verblijft u vijf dagen (vier
overnachtingen) in een B-klasse-
hotel in Valkenburg op basis van
halfpension.
Tijdens uw verblijf in „het
buitenland in eigen land" kunt u
kennis maken met de gezellig-
heid en gemoedelijkheid van 't
Mergelland. Hoewel de natuur
in de streek van een adembene-
mende schoonheid is, is het een
„must" ook eens onder de
grond te gaan kijken. In Valken-
burg kan dat op diverse plaat-
sen. In dit arrangement zit on-
dermeer de entree van de steen-

dergebracht in een oude mergel-
groeve.
Trek echter ook de vrije natuur
in. In de arrangementsprijs zit
een dagje fietshuur. Verder
krijgt u: een welkomstdrankje,
entree Casino Valkenburg, twee
maal koffie met vlaai, coupon-
boekje met reductiemogelij kne-
den en een jubileumprogramma
van de 100-jarige VVV Het
Geuldal.

Wbte*™*"**5

kolenmijnen en de Gemeente-
grotten.
Hoewel er al jaren geen kolen
meer gewonnen worden in Lim-
burg is het beslist de moeite
waard een kijkje te nemen in een
van de gesloten mijnen om te
zien hoe vroeger de kolen gedol-
ven werden. De Gemeentegrot is
eveneens een bezienswaardig-
heid onder de grond. Deze is on-

Dit arrangement is geldig t/m 31
oktober 1985. x
Aankomst: zo./ma. voor diner.
Vertrek: do./vr. na ontbijt.
Inlichtingen en reservering bel
eerst naar de VVV, telefoon
04406-13364. Stuur het boe-
kingsformulier met cheque 3 re-
tour aan de VVV in Valkenburg.

KAMPEREN
IN ZWEDEN

Kampeerders opgelet! Deze aan-
bieding van de NNP in samen-
werking met de Stena Line mag
u niet missen. Wat dacht u na-

Aankomst op de camping is op
elke door u gewenste dag moge-
lijk. U maakt bij aankomst zelf
de keuze uit de op dat moment
beschikbare plaatsen.
Voor meer informatie en reser-
vering bel eerst naar de Stena
Line, telefoon 010-510489. U
stuurt cheque 4 met het boe-
kingsformulier retour aan de

melijk van twee weken kampe-
ren in Zweden voor slechts 295
gulden. Inclusief overtocht Fre-
derikshavn (Denemarken)-Göte-
borg auto en alle inzittenden.
U heeft de keuze uit twee cam-
pings, te weten: Dusse Udde en
Laxsjöns Friluftsgard.
Camping Dusse Udde ligt even
buiten het stadje Saffle (200 km
vanaf Göteborg) aan de oever
van het uitgestrekte Vanermeer.
De drie-sterren camping bezit
ondermeer: een eigen cafetaria,
sauna, kinderspeelplaats, bad-
strand, trimpaden en roeiboten-
verhuur. Op eigen verzoek kunt
u uitstapjes maken naar het
prachtige merengebied van Dal-
sland.
Camping Laxsjöns Friluftsgard
is gelegen in de bos- en meren-
rijke provincie Dalsland aan de
oever van het Laxsjön Meer.
Ook hier heeft u alle faciliteiten
van een drie-sterren camping.
Een van de excursiemogelijkhe-
den is een ki jkje bij het impo-
sante aquaduct bij Haverud.

Stena Line. Dit arrangement is
geldig tot en met 30 november
1985.

Telefoonnu
mm.,NNP: 070-4595*



Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze zoon

Hendrik Johan
Roepnaam:

HANS
Marinus en Riek
Bargeman.

16 juli 1985
Hoetinkhof 271
7251WN Vorden.

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

We noemen haar

ANJA

MARINUS VAN ENZERINK

Gerrit,
Wilma
Rudy.

Huetink-Hietbrink,

6 juli 1985
H. van Bramerenstraat 11,
7251XH Vorden.

ORGELCONCERT
op het Properorgel van de Re-
migiuskerk te Hengelo Gld.
zaterdag 27 juli aanvang
20.00 uur. Entree f 5,-. CJP/
65+'ersf 4,-.
Orgelbespeling door Henk van
Putten uit Kampen, m.m.v. so-
praan Femmy v.d. Weg uit
Kampen.

Te koop: V. W. bj. '69.
Antieke eethoek, kast.
Tel. na 18.00 uur. 2204.

Te koop: diepvrieskast Ignis
met 3 draagmanden en 1 vakje.
Kleuren-doka + allerlei
b. b. apparatuur Durst M
605 Color.
1 Mengpaneel Philips.
Spectrum encyclopedie
25-delig.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 05753-3638.

Te koop: Renault 5 TL, bj.
'78.
H.J. Pardijs, Mosselseweg 4,
7251 KT Vorden.

Te koop .g ere viseerde Accu
motormaaier webb. 40 cm.
Gebr. Kettelerij b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.
Telefoon 05752-1508.

Maak keuze uit onze vele
soorten

VOLKOREN
Puur natuur, dat proeft u!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn.

U haalt het bij:

^ ) 't winkeltje in vers brood en banket

FM JU Wil S
Burgemeester Galleestraat 22

Gevraagd periode 1 oktober
1985 tot 1 april 1986 een
overdekte caravanstalling
in Vorden of naaste omgeving.
Vlaten caravan lang 8 meter,
breed 21/2 meter, hoog 2'/2
meter.
Aanbiedingen onder nr. 17-1
van dit blad.

Gevraagd: woningruil van
Hengelo Gld. naar Vorden.
Woning van Thuis Best.
Tel. 05753-3338.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

en

H ANNA VAN DEN DUNSBORG

Geeft oe mede namens hun femilie kennis
van eur veurgenommen huwelijk.

De voltrekking zal plaats hebb 'n te Vorden op *>
25 ju/i 1385.

Um 19.30 uur vertrekt de brulftestoet vanaf
't Marktplein met rijtuugen noar de
Boerderije 't Schimmel.

D 'r is plaatse genog veur iedereene um met te
riejen.

Un kedo hoef i'j neet met te brengen, hierveur
in de plaatse betaal ie entree en dan viert wij
met z 'n allen un olderwetse

boerenbrulfte
TOT ZIENS OP 'T SCHIMMEL

SS SS Ss SS SS

De V.V.V. te Vorden biedt de vaste clientèle
van de plaatselijke middenstand

excuses
v

aan voor het feit dat zowel tijdens de braderie
op donderdag 18 juli en tijdens de

stratenmotorcross op zaterdag 20 juli de
Dorpsstraat een aantal uren voor het verkeer

is afgesloten.

Bestuur V.V.V.

Bejaardentocht 1985
Dit jaar vindt de bustocht plaats op woensdag
21 augustus. Vertrek om 9.00 uur vanaf
Marktplein.

Route
Via een mooie route van Vorden naar
Hoenderloo Café-Rest. "Rust een weinig" (Fam.
Tjoonk), voor de koffiestop.

Via een aantrekkelijke route Harskamp, Stroe,
Uddel naar Harderwijk, waar tegen 12.30 een
koffietafel wordt aangeboden in restaurant
"IJsselmeer".

Vanuit Harderwijk, Noord Veluwe richting
Heerde via de oevers van de l Jssel Deventer,
Zutphen en omstreeks 18.00 uur terug in
Vorden waar het diner gebruikt zal worden in
"de Pantoffel" waar de bejaarden ca. 19.00 -
20.00 uur afgehaald kunnen worden.

Kosten alles inbegrepen f 50,- p.p.

Opgave voor 14 augustus '85 bij:
HASSINK, TEL 1332
HELMINK, TEL 1514
KLUVERS, TEL. 1318.

Namens het Comité
G. Remmers
G.W. Eijerkamp.

De te houden steprace
voor a.s. zondagmiddag zal wegens

te weinig deelname geen doorgang vinden.

NIEUW-NIEUW

In onze sortering

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Nu alle kinderkleding

(natuurlijk ook op de braderie)

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Hallo Vordenaren en vakantiegangers

Morgen op de braderie

ouderwetse wafels
verkrijgbaar

gebakken door de Plattelandsvrouwen

Attentie
BETREFT:

AFSLUITING DORPSSTRAAT
Ons tankstation is voor het wegverkeer

niet bereikbaar te weten:
(a.s.) Donderdag 18 juli na 14.00 uur

en (a.s.) zaterdag 20 juli na 16.30 uur.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking

Shell tankstation

KUYPERS
Telefoon 05752-1393

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 20 juli t/m 27 juli a.s.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Knip uw eigen potlood

op de braderie

Bij aankoop van één kleurenfilm 24 opn.
krijgt U

2,50 reductie
op het ontwikkelen en afdrukken.

36 opnames

3,50 reductie
UW FOTOVAKMAN

HANS TEMMINK
Hengelo Gld. Tel. 05753-2386.

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooruw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Te koop: koolplanten,
prei, sla, knolraap, selde-
rie, peterselie en andij-
vieplanten. Jonge konijn-
tjes, kleurdwerg, sia-
meesjes en pooltjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Op zaterdag 10 augustus 1985
beginnen wij weer met de ge-
hoorzaamheidscursussen
voor huishonden te Hengelo
Gld. Voor inl. -l- opgave
Hans Lichtenberg,
tel. 05753-2042.
Ap Peters, tel. 08344-436.

De tuinen van de

WIERSSE, VORDEN
opengesteld

zondag & maandag

21 & 22 JULI

Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Te koop: Bauts schudder 2
elements. Acrobaat,
kunstmest strooier, ciclo-
maaier 135, veekar 2
koeien achter trekker. Al-
les in zeer goede staat.
Tel. 05735-2596.

Te koop: 3 zits klassiek
bankstel Draion velours
(groen) in zeer goede staat.
Tel. 05752-1781.
(tussen 19.00-20.00 uur).

GELDIG VAN 18-7 t/m 20-7

Magere hamlappen
500 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Schouderham
100 gram eigen gemaakte

6,50

1.79
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wij gaan op

vakantie
van maandag 22 juli tot
maandag 5 augustus

Dinsdag 6 augustus wordt weer dat
heerlijke brood gebakken en staan
we weer volledig voor U klaar!

Warme Bakker

OPLAAT
DORPSSTRAAT 11 - VORDEN - TEL. 1373

Tijdens de kermis in de nieuwe sfeervolle
zaal van 't Pantoffeltje:

Donderdagavond:

organist Wim Dolphijn
Aanvang 21.00 uur. Vrij entree.

Zaterdagavond:
HET orkest voor jong en oud

Assorti!
Entree-zaal 2,50. Aanvang 21.00 uur.

En op de braderie en motorspektakel als
vanouds

PILSJE PIEKIE!
en onze originele
Amerikaanse Hamburgers.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Wij zijn met

VAKANTIE van 20 juli tot 4 augustus

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517



2» JAAH Volleybal

Dames

Interland
VOLLEYBAL VER.

'DASH'
VORDEN

Nederland - USA
Dinsdag 23 juli 1985 Sporthal
Het Jebbink, Vorden.
Aanvang 20.30 uur.

Vóórverkoop:
op de Braderie in Vorden op
donderdag 18 juli a.s. aan de
DASH-kraam.
Het Wiemelink 18, Vorden.
Tel. 2275, ELKE avond van 18.00
tot 20.00 uur.

Toegangsprijzen:
17 jaar e.o. f 7,50 (vóórverkoop
f 6,50); jeugd f 2,50 (vóórverkoop
f2,-).

Spinazie 1 kg.
2 krop sla
10 grote perziken
Wijnkersen

0,98
1,25
3,98
2,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten.
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod

Dorpsstraat H Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

De markt is i.v.m. de kermis verplaatst
naar het plantsoen voor de N.H. kerk

DE VAIEWEIDE
Grote keuze in kersverse snijbloemen voor lage prijzen

Extra grote bos rozen 5,50

Grote bos Kaschrysanten 3,95

Nog steeds volop perkplanten: Salvia's, Agratums, Vlijtig

Liesje, Afrikanen 15 stuks (per soort) 8,50

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

CONTACT
graag en goed

gelezen

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA BELLEN
TELEFOON 3100

BOUWEN/VERBOUWEN

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

KNIPTIP (•;
Een projectiescherm
geeft een briljant beeld.

Veel mooier dan
bijvoorbeeld een
wit laken of een
lichte muur.

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Tijdens uw vakantie is een bezoek aan

Beslist de moeite waard. RUURLO

R AD l KALE OPRUIMING
VAN ALLE ZOMERKONFECTIE
Japonnen v.a 25,-
Japonnen grote maten m/kleine foutjes 79,—

Blazers en jacks de laatste 79,- + 49,-

Pantalons v.a. 39,-

Rokken halve prijzen v a
Blouses v.a
Kostuums v.a
Kolberts v *
Jacks v.a.

59,-
25,-

275,-
149,-
59,-

JONGENS EN MEISJES MODE
Pantalons v.a 15,-
Jacksva 25,-
Jurkjes v.a 20,—
T-shirts 4 voor 10,-
Emanuelle nu voor halve prijzen

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

KWALITEITSMEUBELEN VOOR LAGE PRIJZEN
IN ONZE

OPRUIMING
EIKEN EETKAMER
Bestaande uit 4 massieve zadelzitstoelen en
semi massieve
tafel van 85 x 130 cm

Ledikant +
2 nachtkastjes

Stoel 179,- p.st. Tafel 298-

Prachtige
BUFFETKAST

Geheel massief eiken
front 1.35 mtr. breed

Opruimingsprijs: 1549-

MIMISET
Massief eiken

vanaf

II
KRAAGSTOEL
wit gelakt

Nu: 135-

119-
SPIEGEL
met console
eiken 125-

Donzen dekbedden
Wollen dekens
Spreien

• 10% kort ing
Polyether matrassen
Alle maten

met kortingen

van

Tafelkleden
Handweef 140 x 170 cm nu

Smyrna 1 35 x 1 65 cm nu

Draion dekens
1 persoons nu

1 5-20%

49,95
149,00

49,00

EIKEN SLAAPKAMER
Ledikant 140/200 +

2 nachtkastjes voor: 798,—

(Ook leverbaar in 180 x 200)
Bijpassende schuifdeur-

kast, 3-deurs 1 095,—

DRAAIFAUTEUIL
Leder - look, in blauw of bruin

NU 620,-
Bankstel
3-1-1 massief eiken met
rundlederen kussen
opruimingsprijs

met dralonvelours nu

2298-
1745-

Secretaire van 920-nu 698,-
Boekenkast eiken, pakketprijs 229,-
Eetkamerstoel zadeizit 179,-
Dekenkist eiken nu 275,-
Salontafel met plavuizen 215,-
Mimiset massief eiken 119,—
Kaaskast massief eiken 1245,-
Schrijfbureau wit of grenen 149,-
Bureaustoel wit of bruin 79,-
Zitzakken nu 99,-

2 deurs schuifkasten
eiken, grenen of wit
pakketprijs 185-
Ledikant
Zwaar massief vuren
90 x 200 incl. rolbodem
pakketprijs 210,
Merktapijt
24 rollen tapijt op voorraad. Gratis leggen
en tegen bodemprijs (onder volledige garantie)

Couponnen tapijt
met kortingen tot 70%

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514
Laagte 16 - Eibergen - Telefoon 05454-7.41.90

* Gratis reservering en verzekering voor latere levering
* Prima service en garantie
* Ruim 4000 vierkante meter toonzaal.


