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Oud-Vordenaar Fons Lichtenberg
wordt burgemeester van
Millingen aan de Rijn
Met ingang van 16 augustus aanstaande is de heer F. Lichtenberg, momenteel hoofd van de gemeente-sekretarie van de samengevoegde gemeenten Beuningen (bij Nijmegen) en Ewijk, benoemd tot burgemeester
van de gemeente Millingen aan de Rijn. Fons Lichtenberg is afkomstig uit
Vorden, waar hij in 1942 werd geboren op de boerderij 't Waarle onder
het landgoed Kieftskamp.
Hij slaagde aan de r.k. Mulo te Zutphen
voor het einddiploma A, werkte daarna
op het kantoor bij de GEMS in Vorden
(anderhalf jaar) en kwam per l januari
1960 op de afdeling interne zaken aan
het gemeentehuis te Doetinchem.
Hierna tot l mei 1962 op de afdeling gemeentewerken van de gemeente Rheden
en gedurende de periode l mei '62-1 juli
'64 was hij werkzaam in Vorden op de
afdeling algemene zaken. Per l juli 1964
werd hij benoemd aan de gemeente
Uden (afdeling ruimtelijke ordening),
waarna op l januari 1970 zijn benoeming volgde als hoofd ruimtelijke ordening gemeente Beuningen. Eind mei
1972 werd hij aldaar benoemd tot gemeente-sekretaris, terwijl hij anderhalf
jaar geleden hoofd werd van de samengevoegde gemeenten Beuningen en
Ewijk; l juli j.l. werd hij tevens door
GS tot tijdelijk sekretaris van deze gemeente benoemd.

ENERGIE
De heer Lichtenberg is erg blij met de
benoeming. Hij vertolkte tegenover ons
zijn gevoelens over de nieuwe gemeente,
die ruim vijfduizend inwoners heeft.
Millingen meet ruim duizend ha. aan

oppervlakte. Van de grotendeels uit
stroomruggeland bestaande bodem is
7,50 km 2 in kuituur: 59% grasland,
31% bouwland en 10% tuingrond. Er
zijn steenfabrieken, meubelfabrieken en
er is een scheepswerf.
"Men heeft er een zeer aktief verenigingsleven, onder meer een uitstekende
handboogschutterij, twee nationaal en
internationaal bekende fanfares: Ons
Genoegen en St. Cecilia, die onder meer
kampioen van Nederland zijn", aldus
de nieuwe burgemeester. "Een van de
motieven om de benoeming in Millingen
aan te nemen, was dat ik mijn energie
kwijt kan, omdat er ook herindelingsplannen op stapel staan. GS van Gelderland willen Millingen en Ubbergen samenvoegen, maar de bevolking van Millingen is daar uiteraard op tegen. De bewoners van Ubbergen niet. Het ligt nog
in een pril stadium."

WONINGBOUW
De nieuwbenoemde burgemeester die lid
is van het CDA wil ook de woningbouw, die daar nog mogelijk is, stimuleren.
"Jaarlijks kunnen er een dertig a veertig
woningen worden gebouwd. Als spreek-

Vrijdag 25 en zaterdag 26 juli

Telefoon 05752-1404

op 12 augustus van 18.15 tot 19.30 uur
in hotel Bloemendaal aan de Stationsweg te Vorden. Het inschrijfgeld bedraagt voor Jong Gelre-leden en kinderen tot en met veertien jaar ƒ5,- voor
niet-leden en volwassenen ƒ 6,-. Politie,
EHBO en anderen verlenen hun
medewerking; ook zal er een "bezemwagen" meerijden, die eveneens hulp
biedt voor lekke banden en andere reparaties.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
'Abonnement f 29,08 (inkl. 4% btw)
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De Vordense rijkspolitie, EHBO, personeel van het landgoed, pachters en hun
gezin en jachtopzieners verleenden hun
medewerking. Ook maandag 21 juli zal
het park met zijn tuinen voor het publiek open zijn van 's morgens tien tot 's
middags vijf uur.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
uw speelgoedspeciaalzaak
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het
Diploma/wemmen in
maken van afspraken is het kantoor te
Vordens zwembad
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel.
05753-2345.
Op zaterdagmorgen 2 augustus vindt
Zeventig deelnemers
voor
de
tweede
maal
in
dit
seizoen
het
avondwandeling Medler
STANKMELDINGSNUMMER
diplomazwemmen plaats voor A en B in
Dat de jaarlijkse avondwandeling op de het Vordense zwem- en rekreatiebad Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
Medlertol een traditie is geworden bleek "In de Dennen". Op dinsdag 29 juli 's
zaterdagavond j.l.; ondanks de minder morgens kan men hiervoor komen
OPENBARE BIBLIOTHEEK
aangename weersomstandigheden gaven proef zwemmen. Aan het proefzwem- Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
zich nog ruim zeventig deelnemers op men zijn geen kosten verbonden, voor uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
voor deze oriënterings-wandeltocht. De zwemleerlingen is het diplomazwemmen 18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
Medler avondwandeling wordt altijd ge- ook gratis. Men kan zich hiervoor vanaf 14.00-14.30 uur.
organiseerd in de week voor het eigenlij- heden opgeven aan de kassa!
ke Volks- en Oranjefeest, dat nu op vrijDIENSTREGELING APOTHEEK
dag 25 en zaterdag 26 juli wordt gehou- GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
De apotheek is maandag t/m vrijdag geden.
In verband met de rekratiespelen op' opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
buis van de bevolking wil ik mij inzetten
Door de feestkommissie, bestaande uit zaterdag 26 juli a.s. zijn er gewijzigde spoedgevallen bellen aan de grote voorvoor deze gemeenschap", aldus de heer
Tonnie Dimmendaal, Jan Gotink en openingstijden en is er beperkte zwemLichtenberg.
deur.
Henk Tyink, was een 7Ï/2 km lange gelegenheid. Zie publikaties in verband
De pasbenoemde oud-Vordenaar is 14
route uitgezet door de prachtige omge- met de spelen. De entree is ƒ 2,- voor de Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
jaar geleden gehuwd met mej. Sueters
ving van de landgoedejg^'De Wiersse" gehele dag, ook voor houders van sei- 05752-1256
uit d^^fcyenborg (gem. Hengelo Gld.)
en "De Brandenborch^P/anaf acht uur zoenkaarten, terwijl het bad de gehele
en heewdrie kinderen, een zoon van 13
startte er elke twee minuten een groep dag open is. De dag ervoor en daags WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
en twee dochters van 11 en 9 jaar. Hoevanaf café 't Wapen van het Medler.
erna is het bad gewoon op de normale Uitsluitend te informeren aan het wijkwel Millingen twee uitstekende voetbalDe route liep via de Nevelkamp door de tijden opengesteld.
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
klubs heeft: MVV en Concordia, zal hij
Wiersserallee, de Zuivelweg, langs de
Spreekuur wïjkzusters en uitlenen verweini^fcüd kunnen vrijmaken om zijn
Witte Olifant, richtin^fcoorlijn en via
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
voetroBrobby te kunnen beoefenen.
de Stroet weer terug Wlr de finish op
uur in het wijkgebouw.
Op zaterdag 16 augustus zal de officiële
het Medler. Er waren een aantal kontroinstallatie plaatsvinden.
les, waar allerlei vragen moesten worden
MAATSCHAPPELIJK WERK
beantwoord, onder meer de namen van
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderplanten en bomen, enz.
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Voorzitter G. Norde reikte in café
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
HERVORMDE KERK VORDEN
Eykelkamp met een toepasselijk woord
van afspraken is het kantoor te Hengelo
de prijzen uit en hoopte iedereen terug Zondag 27 juli: 10.00 uur, ds. J. Veebereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
nendaal.
te zien op het Volksfeest. De winnende
05753-2345.
groepen waren: 1. groep Wim Neerlaar,
KAPEL DE WILDENBORCH
28 strafpunten; 2. groep Gerda KamperBRAND MELDEN
man, 32 str.; 3. groep Dick Nijenhuis, Zondag 27 juli: 9.00 uur, ds. J.W. Zijltel.
2222,
b.g.g.
05700-13333
32!/2 str.; 4. groep Gerrit Nijenhuis, stra, Gezamenlijke Open Lucht-dienst.
34'/2 str.; 5. groep Harry Arfman, 38'/2
POLITIE
str.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
wordt zaterdag 26 juli gehouden. Men De poedelprijs was voor de groep Gerrie
Telefoon
1230.
's Nachts en b.g.g. belt
Zondag 27 juli: 10.00 en 19.00 uur, ds.
start om l uur met de festiviteiten. Bur- Hendriksen met 172 strafpunten.
u
het
alarmnummer:
055-664455.
J.R. Zijlstra
gemeester M. Vunderink is ere-voorzit-

Voor merkspeelgoed

KOERSELMAN

54ste Volks- en Oranjefeest
Medlertol-Vorden
De volksfeestkommissie van het aloude Oranjefeest aan de Medlertol te
Vorden heeft ook dit jaar de organisatie van het 54ste Volks- en Oranjefeest weer rond gekregen, hoewel het elk jaar door de stijgende kosten
moeilijker wordt. Gezien de drukbezochte feesten van de laatste jaren en
de geslaagde avondwandeling van j.l. zaterdag ziet men met vertrouwen
het aanstaande weekeinde tegemoet.
Al enkele jaren houdt men het feest niet
meer in het najaar - zoals de traditie was
- maar het verjongde bestuur organiseert de festiviteiten nu op vrijdag 25 en
zaterdag 26 juli. In de toekomst zal men
steeds de tweede helft van juli het feest
houden. Voorzitter Gerrit Norde: "In
feestkommissie en bestuur is een buitengewone goede samenwerking. De inzameling van de lijsten is bijna rond en
men geeft gul, zonder deze steun zouden
wij het niet kunnen bolwerken."

VRIJDAG 25 JULI
Vanaf de oprichting van het feest was
het de gewoonte dat vrijdagmiddags
vóór het feest het schoolfeest van de
kinderen van de Medlerschool zou worden gehouden. Nu deze school is opgeheven en samengaat met de basisschool

Kranenburg
(Samenwerkingsschool
Kranenburg en omstreken) wil men de
traditie voortzetten. De ouderkommissie zal voor de jeugd allerhande spellet- Voor de kinderen zijn er de bekende
jes organiseren, ritjes in de draaimolen kinderspelen en tevens vermakelijkhevan de fa. Wiecherink uit Winterswijk, den als de draaimolen en andere attraktraktaties verzorgen enz.
ties. Voor de groteren zijn er de volksVrijdagavonds zal voorafgaande aan spelen. Bij het vogelschieten lost de
het feest door de toneelvereniging Ons schutterskoning van 1979, Jan Willem
Genoegen uit Barchem een blijspel in Fokkink, het eerste schot. Ook is er beidrie bedrijven worden opgevoerd in de en schijf schieten, dogcarrijden voor de
grote MEDO-hal. Het stuk heet "Hoek- dames, doeltrappen, korfballen, flesse en Kabeljauwse twisten". In de pauze sentent, ringgooien en speerwerpen
wordt een verloting gehouden. Na af- voor dames, enz.
loop is er dansen in zaal Eykelkamp met
muzikale medewerking van The Blue De prijsuitreiking is 's avonds in zaal
Eykelkamp. In de grote feesthal van de
Danio's.
MEDO wordt dan het grote Oranjebal
gehouden met muziek van Cannon Ball,
ZATERDAG 26 JULI
als sluitstuk van dit 54ste Volks- en
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest Oranjefeest.

12-15 AUGUSTUS
Jong Gelre, Vorden - dat nu ruim 118 leden telt - heeft over enkele weken
de belangrijke Avondfietsvierdaagse op zijn programma staan. Hoewel
de spoeling wel wat dun is geworden, omdat in de regio en zelfs plaatselijk
(vroeger in het seizoen) meerdere fietsvierdaagses zijn gehouden, heeft het
Jong Gelrebestuur het aangedurfd dit medio augustus te organiseren. De
data zijn van dinsdag 12 augustus tot en met zaterdag 15 augustus.
Het is de tweede maal in suksessie dat
men een dergelijk evenement organiseert. Dick Regelink, voorzitter van
Jong Gelre: "Vorig jaar hadden we
ruim 250 deelnemers, die zeer enthou-

ter; daar hij met vakantie is, zal één van
beide wethouders de officiële opening
verrichten bij café Eykelkamp. Daarna
gaat men in optocht met muziek van
Concordia naar het feestterrein nabij
het gebouwencomplex van de Werktuigenvereniging MEDO.

siast waren. Gezien de reakties van alle
kanten hopen we ook nu weer veel deelname en... mooi weer."
Men kan evenals vorig jaar kiezen uit
twee routes; 20 of 30 kilometer. Alles

wordt duidelijk met pijlen aangeduid en
men krijgt een routebeschrijving. De
zandwegen zullen zoveel mogelijk worden vermeden. De routes zullen worden
uitgezet door Jan Visschers en Marinus
Dekker.
Bij de kontroles kan men zijn dorst lessen, want Jong Gelre en een aantal bedrijven bieden een dronk en een traktatie aan. Iedereen die minstens drie avonden meefietst ontvangt een echte witverzilverde medaille met of zonder cijfer 2.
Verenigingen met minstens 15 deelnemers krijgen ook een overslagvaan als
herinnering.
De inschrijving van deze tweede JongGelre Avondfietsvierdaagse vindt plaats

Toertocht
"Achtkastelenrijders"
De Vordense toerklub "De Achtkastelenrijders" organiseert op zondag 24
augustus toertochten over afstanden
van 40 en 80 kilometer. De start is bij
café "Het Zwaantje". De rit wordt georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke VVV.

Vijfduizend bezoekers
op de Wiersse
De tuinen van het landgoed De Wiersse
blijken nog steeds een grote trekpleister
te zijn voor jong en oud. Ondanks het
minder goede weer van vandaag (zondag 20 juli), waren er toch nog een dikke vijfduizend bezoekers die de fraaie
tuinen bezichtigden. Zij hebben er beslist geen spijt van gehad. Behalve dat
de paden nogal glibberig waren door de
op zaterdag gevallen regen was er volop
te genieten. De Franse tuin met zijn vogel- en vreemdebeestenfiguren, was in
bloei en speciaal de rozen stonden nog
te pronken. Achter de strakke heggen
van de stijltuinen kon men genieten van
het geheel in bladergroen getooide park
met zijn eeuwenoude geboomte en varens.
Langs de kronkelende paden en de stille
vijvers met verborgen prieeltjes, spoot
nu en dan een stralende fontein omhoog. Al met al was eigenaar de heer
E.V. Gatacre niet ontevreden. "De
mensen kwamen de hele dag geleidelijk
aan binnen. Ze kwamen van heinde en
ver, uiteraard veel vakantiegangers.
Jammer dat het om half vier begon te
plenzen, toen was het meteen gebeurd
met het bezoek. Al met al een drukke
dag."

DIVERSEN
WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 26 juli t/m zondag 27 juli, dr. 29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon- Kinderkoor
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avonduur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap- fietsvierdaagse
pen en dringende konsulten bij de 17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
19 juli Avondw-.andeling Medler
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 26 en zondag 27 juli: J. Hut, 11 augustus, Hervatting repetities VorDoetinchem, tel. 08340-23207; J.A. dens Mannenkoor in het Dorpscentrum
Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400. Spreek- Elke dinsdagavond repetitie Vordens
uur spoedgevallen za/zo van 11.30- Dameskoor in het Dorpscentrum.
12.00 uur.
, Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTElke woensdagavond volksdansen met
DIENST DIERENARTS
de Castle Eight in de Landb.school,
Zaterdag 26 juli 12.00 uur tot maandag Nieuwstad 49.
28 juli 07.00 uur, dr. Warringa. Komen- De Chr. Gem. Zangvereniging "Excelde week avond- en nachtdienst ook dr. sior" repeteert elke woensdagavond in
Warringa
het Dorpscentrum.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; indien mogelijk bellen tussen 8.30-9.30 uur.
TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, telefoon 1262. Graag
bellen vóór 8.30 uur.

Elke dinsdagavond training wielerklub
Achtkastelenrijders
24 augustus: toertocht wielerklub,
Achtkastelenrijders; 40 en 80 km
9augustus: avondwandeling Kranenburgs Belang
KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS
25 oktber:
Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753- HENGELSPORTVER:
1778. Spreekuur iedere donderdag van DE SNOEKBAARS
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
BEGRAFENISDIENST
Vorden-Hengelo G.
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor- zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
zondag 14sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
MONUTA STICHTING
Lochem en Vorden
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
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VAN NELLE

1098

RIBLAPPEN „o
BIEFLAPPEN OF

AFTERNOON
THEEZAKJES
pak geen 125 of 115

698

SUCADELAPPEN 500 gram

MAAR
NU

****
DIK BEVLEESDE

298

OSSESTAART 500 gram

ARDENNER SNIJWORST
JOHMA KNOFLOOKSAÜS
ZWAN LEVERKAAS

100 gram 118
100 gram 125
100 gram

OQ

Ou

MAANDAG 28-7

HAWAI OF BIEFBURGER

1

DINSDAG 29-7
BORSTLAPPEN

geen^y

per stuk 1 Zü
kilo 7QR
ff %JU

WOENSDAG 30-7

648

GEHAKT (H. O.H.)

DE BETUWE

TWEEDRANK l

no. 1-2-3-4
fles geen 259
of 239

groenteman
GROTE HAGELWITTE

BLOEMKOOL

nu

2V2kg

GELE HONINGMELOEN per stuk

198
198

VOOR HAND EN PERS , HEERLIJKE ZOETE

Victoria

1CEE

PANKY WAFELS

vruchtenmix

pak 8 stuks
van 149 voor

fles 0.6 Itr.
van 298
nu voor

HELLEMA

SINAASAPPELEN 20

395

PRACHT

450

DIFFENBACHIA

nu
goed vochtig houden en op 'n lichte plaats, maar niet in de
zon, zetten

KOFFIEKOEKEN
doos van 119 voor
GILDA

SPINCHRYSANTEN

geel of wit, nu

SCHEFFLERA
O Wil l-l l L.M-111-ft geen 750 maar

450
550

regelmatig water geven, maar af en toe eens op laten drogen
en op 'n lichte plaats, maar niet in de zon, zetten

fors blik
van 98 voor

16 soorten
250 gram van 179 voor

PISANG AMBON
met gratis
jus d'orange
nu voor

1195

hartt

Brise spuitbus

TOILET VERFRISSER

3 geuren
van 275 voor
Brise

CONTINUE
VERFRISSER

GROLSCHBIER
krat
20 pullen nu

4 geuren van 229

BLUE BAND
HALVARINE

KRENTENBOLLEN

voor

ip 500 gram
van 1 39 voor

Brise

TOILET HANGBLOC'S
dubbelpak 2 geuren
van 269 voor

FA

DOUPajÊ EN BADSCHUIM

1375

GOUDSE KAAS

PLANTINGA
JENEVER IQ 05

flPS 1 lit^r k

COMPLETA

voor literpak
van 545 voor

grote pot 400 gram
van 298 voor '

800 gram
gratis gesneden

HARTEVELD JONGE
JENEVER
fles 1 liter
van 1495 voor

SCHENKKAN

CONFITURE JAM

BONBONS DE LUXE

Veluws volkorenbrood

slijterij

Erg handig!

aardbeien
nieuwe ooast
van 249
nu voor

200 gram
van 279 voor

pak 6 stuks
van 125 voor

DIEPVRIESZAKKEN

set 20 stuks
24 x 30 cm van 175 voor
24 x 35 cm van 175 voor

DROPPUNTERS

GEVULDE KOEKEN

Hogedruk

ANANAS

DE HEER

GROTE BOS

PRACHT

MAÜ
NU

149

NIEUWE AARDAPPELEN
HOLLANDSE DOREE'S

\

Groente

l W%f V

Calvé
fles 0.75 liter

Jolly

Honig

DRINKYOGHURT
4 smaken
van 109 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG

geen 0.5 liter
maar
6liter
van °595 voor

SLASAUS

V.V. jong
heel kilo nu

mix voor macaroni

en spaghetti
van 172 voor

Ardita gekleurde

WAHENBOLLEN
baal 1 00 stuks

REKLAMES GELDIG VAN 24/7 TOT 30/7 1980

Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en zoon
RENSKE ZWENNEKEN
en
ROB DERK JAN
We noemen ze:
Renske en Rob
Dik en Zwennie
Langwerden
7234 SH Wichmond
15 juli 1980
Hackforterweg 33
Tijdelijk adres: St. Radboud
ziekenhuis, Nijmegen
Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje
NOUT
Frans en Eef Nijenhuis
Huub
7251 XK Vorden, 20 juli 1980
H.K. van Gelreweg 37
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kado's die
ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
J. KETTELERIJ
G. KETTELERIJZWEVERINK
Vorden, juli 1980
Prins Clauslaan 17
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw felicitaties, bloemen of kado's, mede waardoor onze huwelijksdag tot
een onvergetelijke dag is geworden.
GERRIT EN GRADY
WENTINK-KLUMPER

YVONNEKOERS
en
JAN WASSINK

"Gij legt uw hand op mij."
Ps. 139:5

gaan trouwen op vrijdag l augustus 1980
in het gemeentehuis Kasteel Vorden om
12.00 uur.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.45 uur in de Hervormde kerk te
Vorden door ds. J. Veenendaal.
Wij houden receptie in zaal Schoenaker
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden
tussen 15.30 en 17.00 uur.
Vorden, Ruurloseweg 56
Vorden, Bergkappeweg 4

HANS LANGENHOF
en
LINDA VAN VELDHUIZEN
gaan trouwen op vrijdag l augustus 1980
om 14.45 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

Toekomstig adres: Resedastraat 13, Steenderen.

In plaats van kaarten

J.H.W. LUBBERS
A.W. LUBBERS-BUSSCHERS
hun 55-jarig huwelijk te herdenken.
Wij hopen dit te vieren op donderdag 14 augustus a.s.
Hun dankbare kinderen:
Elly en Johan
Miny en Jan
Janni en Wim
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vorden, juli 1980
Burg. Galleestraat 13

Ons huwelijksfeest op 19 juni
j.l. werd een heel plezierige
dag, welke we niet licht zullen
vergeten. De grote belangstelling, hetzij bloemen, kado's,
gelukwensen heeft daartoe
bijgedragen.
Heel veel dank.
TON EN ANNEKE
BESSELINK
Hengelo Gld., juli 1980
Varsselseweg 5
Voor uw blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa,
HENDRIKUS
JOHANNES
GERRITSEN

Na een moedig gedragen lijden is plotseling van ons
weggegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma,
HENDRIKA EVERDINA MAANDAG
echtgenote van Bernard Bargeman

A.L. VISSER
Hertog Karel van Gelreweg 4 - Vorden

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
Tel. 05750-13813

Wegens vakantie gesloten
van 1 augustus t/m 9 augustus

AUTO BOESVELD
Enkweg -Vorden

Dat vreemde gevoel als je niet kunt dansen.
Wie wel danst telt wel mee,
in één seizoen leer je de meest gevraagde danse
bij een beginnerscursus.
Ook kunt u op een herscholingscursus gaan,
waar u dus snel alles weer leert wat u wenst.

Plotseling is van ons heengegaan, na een moegestreden leven, onze schoondochter, schoonzuster en tante

9 uur v.m. bij de kapel in de
Wildenborch (bij slecht weer binnen)

onderwerp Van wie ben ik?
voorganger: ds. J. Zijlstra
m.m.v. Sursum Corda
Herv. Geref. Evangelisatiekommissie

HENDRIKA EVERDINA
BARGEMAN-MAANDAG

Vorden, 20 juli 1980

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan onze lieve vriendin en de omi van Sander en Elsbeth
HILDEGARD FRIEDERIKE
WILHELMINE STRATLING
op de leeftijd van 72 jaar.
Fam.: J.W. Buunk
W. Timmer

Uit aller naam,
A. Siebelink
M.J. Siebelink-Lijftogt
Vorden, juli 1980
De Hanekamp 10
AFWEZIG
N.J. Edens, tandarts
Van maandag 28 juli t/m
maandag 18 augustus. Voor
spoedgevallen: patiënten met
achternaam A t/m K kunnen
zich wenden tot tandarts Haccou, tel. 1908; patiënten met
achternaam L t/m Z tot tandarts Houtman, tel. 2253
Dokter G.H. Sterringa
is met VAKANTIE van
27 juli t/m 15 augustus
De patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
zich voor spoedgevallen wenden tot: dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, telefoon 2432.
De patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen
zich voor spoedgevallen wenden tot: dr. van Tongeren,
Christinal. 18 telefoon 1678.

Afkondiging Verordening ter bevordering van het
dorps- en landschapsschoon
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat de raad dezer gemeente in zijn
vergadering van 29 januari 1980 heeft besloten tot
vaststelling van de "Verordening ter bevordering van
het dorps- en landschapsschoon", terwijl op 29 april
1980 is besloten tot de eerste wijziging van die verordening.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
schrijven d.d. 26 februari 1980, nr. A 1026/5/AJZ/
BTOl/J3/vd (ontvangen 12 maart 1980) en 3 juni
1980, nr. A 3741/5-A72-BTO1/JV (ontvangen 13 juni
1980), ingevolge artikel 198, 2e lid van de Gemeentewet, de ontvangst van deze verordeningen bericht.
Genoemde verordening (inclusief eerste wijziging)
welke in werking treedt op l oktober 1980, ligt vanaf
heden gedurende drie maanden ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing en wordt tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.
Vorden, 24 juli 1980,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de locoburgemeester,
H.A. Bogchelman

de locosecretaris,
J.L.A. Doornbos

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
50, lid 8, van de Woningwet, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:
— de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2 en
— de heer A.R.J. Zents, Ruurloseweg 107,
beiden te Vorden,

Jong Gelre organiseert vrijdagavond 25 juli barbeque
onder de hooiberg bij fam.
Eskes, Kerkhoflaau 2, Vorden

zulks voor de bouw van een tweede bedrijfswoning
ten behoeve van de op de percelen Heidepolweg 2 en
Ruurloseweg 107 gevestigde agrarische bedrijven.
De voorgenomen bouw is in beide gevallen in strijd
met de bepalingen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1970", doch past binnen de bepalingen van
respektievelijk de partiële bestemmingsplannen "Buitengebied, herziening 1980", nrs. 2 en 4.

Gevraagd: i. v. m. examen
hondentrimmen, ruwh. hond,
spaniel en poedel, die in sept.
getrimd kunnen worden.
Inl.: A. de Rozario, tel. 1277
of 2331 ('s avonds)

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf vrijdag 25 juli 1980 gedurende 14 dagen voor
een ieder ten gemeentehuize, afdeling I, ter visie.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indienen bij burgemeester en wethouders.

Wie wil dansen leren?
Telefoon 05735-1592

ZONDAG 3 AUGUSTUS

GROTE
AUTOCROSS
VORDEN

Vorden, 23 juli 1980,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de locoburgemeester,
H.A. Bogchelman

de locosecretaris,
J.L.A. Doornbos

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onxe

Te koop: 2 bromfietsen: Zündapp kl. zwart, 4 versn.,
bouwj. 1974; Puch skytrack
kl. zwart, 3 versn., bouwj. 75.
Hendrik v. Bramerenstraat 5

Uitslag wedstrijd
braderie bonen raden
Aantal bonen in pot 3648
1e prijs: waardebon f 25,-:

't Wapen
van 't Medler
Medler

Jonge vrouw zoekt zit-slaapkamer, liefst met kookgelegenheid, omg. Vorden.
Br. p/a Stationsstr. 4, Ruurlo
Administratiekantoor
H. W. Schepers
heeft nog ruimte om op deskundige wijze uw boekhouding te verzorgen.
Kapperallee 65 - 7211 CC Eefde - Telefoon 05750-19534
Te huur na 15 augustus: stacaravan te Borculo. Ind. 2
slaapkamertjes, w.c., kook-,
eet- en zithoek. Voor vakantie
of tijdelijk wonen.
Telefoon 085-217007 b.g.g.
05457-1202

:H. Bargeman
:Fam. G.J. Bargeman
:Fam. J. Bargeman
: Fam. G. Wonnink

Vorden, juli 1980

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Hoewel ons verdriet er niet
door is weggenomen, zijn deze blijken van medeleven ons
wel tot grote steun en troost
geweest.

GEMEENTE VORDEN

Oafé-Restaurant

Open deur/openlucht dienst

Hierna is er gelegenheid tot condoleren in zaal "de
Herberg", Dorpsstraat, Vorden.

Vorden
Vorden
Vorden
Ridderkerk

Te koop: grijze kolenhaard en
een 3 gaats kachel.
Gageldijk l, Lochem

Maat- en orthopedische schoenmakerij

Zondag 27 juli aanstaande

De rouwdienst wordt gehouden in de Hervormde
Kerk te Vorden op donderdag 24 juli om 12 uur.
De ter aarde bestelling vindt plaats om 13 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

GERRIT JAN
SIEBELINK

van 28 juli t/m 11 augustus

TH.A. HOUTMAN (dansleraar)

Vorden, 20 juli 1980
Wilmerinkweg l

Mevr. C. GerritsenGronouwe
Fam. Boers
Fam. Zieverink

Vorden, juli 1980
Nieuwstad 32

Wegens vakantie gesloten

Vorden
: B. Bargeman
's-Gravenhage: Ria
's-Gravenhage: Betsie, Gerard en Irene
Apeldoorn
: Hermien

op de leeftijd van 59 jaar.

Uit aller naam:
G.J. van Ooijen-Grakist

De rouwdienst vindt plaats op maandag 28 juli 12 uur
in de Gereformeerde kerk te Vorden.
De begrafenis is om 13 uur op de algemene begraafplaats te Vorden.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in Hotel Bakker.
Geen bloemen, geen bezoek, geen toespraken.

Leer het bij
op de leeftijd van 59 jaar.

betuigen wij u onze welgemeende dank.

CHRISTOFFEL VAN
OOIJEN

Vorden, 23 juli 1980

Op donderdag 31 juli a.s. hopen onze geliefde ouders,
grootouders en overgrootouders

Hierbij betuigen wij onze welgemeende dank aan allen die
hun medeleven hebben betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa,

Warnsveld, juli 1980
Boggelaar 2

F. Borst-Sikkens

Receptie van 16.45-18.00 uur in
de Uitrusting, Kapperallee te Eefde.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur in
de zaal van "de Herberg", Dorpsstraat lOa, Vorden.

Uit aller naam:
H. Berenpas-Pelgrum

PIETER BORST
op de leeftijd van 79 jaar

Ons nieuwe adres wordt:
Nonnenmate 21, 7006 CM Doetinchem

Keyenborg, juli 1980
Zaarbelinkdijk 11

GARRIT BERENPAS

Heden is overleden mijn lieve man

In plaats van kaarten
Onder de indruk van de vele
bewijzen van deelneming in
het verlies van onze lieve zoon,
mijn lieve verloofde, onze
beste broer, zwager en oom

Tel. 6634

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink

Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden
telefoon 1505

hOOOOOOOOO

3-0

•c*

reisbureaus

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

J. Looman, Hanekamp 36, Vorden

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

2e prijs: 3 flessen moezel:

ooooooooooooooooooaaaBi

Mevr. Wullink, Almenseweg 4, Vorden

3e prijs: flesje rosé:
A. Eskes, Kerkhoflaan 2, Vorden

Vorden, 18 juli 1980
Het Jebbink 3
Corr.-adres: Paulus Buyslaan 6-3818 LD Amersfoort

Troostprijs: netje vruchtensappen:

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden

De prijzen zijn inmiddels aan de
winnaars uitgereikt

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

M. Eskes, Kerkhof laan 2, Vorden
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

van de warme bakker
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A

Smidsstraat 2,Vonden.
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Vijfenvijftig jaar getrouwd

Donderdag 24 juli 1980
42e jaargang nr. 21

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Boekhouden
van de Ned. Associatie van Praktijkexamens slaagden onze plaatsgenote
mevr. Huntink-Eggink en onze oudplaatsgenoot de heer A. J. Mengerink.
Zij werden opgeleid door de heer Luichies te Gorssel.

Braderie bij VIVO supermarkt
B. Oonk in Vorden

Fonotheek

D Donderdag 31 juli a.s. hopen de heer en mevrouw Lubbers-Busschers de dag te
herdenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. 14 augustus houden zij
receptie in de zaal van "de Herberg" te Vorden.
Bij de foto: Duo van vier generaties: links de heren: J.H. W. Lubbers (79), G. J.
Lubbers (52), J.H. W. Lubbers (26) en Maarten Lubbers (9 maanden); rechts de
dames: A. W. Lubbers-Busschers (74); E. J. Geerken-Lubbers (54); A. W. BakkerGeerken (30) en Elmie Bakker (2'A).

Voor de tweede maal dit jaar zijn er
weer grammofoonplaten gewisseld in de
fonotheekafdeling van de openbare bibliotheek. De kollektie bevat 1550 gevarieerde platen, die geleend kunnen worden op een bibliotheekabonnement.
De grammofoonplaten zijn geen eigen
bezit, maar worden gehuurd van de
Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland. Door middel van 4 wisselingen per
jaar (per keer wordt 10% geruild) is het
mogelijk om een min of meer aktuele
voorraad te hebben. Om aan de meervraag te voldoen ligt er op de fonotheek
een katalogus van de achtergrondkollektie; hieruit kan men via de bibliotheek ook platen betrekken. Deze achtergrondkollektie bevindt zich (net als
de achtergrondkollektie boeken) op de
bibliotheekcentrale.
Ook kan men zich oriënteren omtrent
de literatuur over muziek; een komplete
katalogus is hiervan aanwezig. Ook
hieruit kan men literatuur betrekken.
Het ter plaatse te raadplegen tijdschrift
INFONO geeft wekelijks een overzicht
van nieuw verschenen platen.
Sinds kort is ook een mikroskoop aanwezig. Hiermee kan men de grammofoonnaald (laten) kontroleren.

KNIPTIP

Waarom toch. .?

iat uw kamera niet
ibewaakt ergens
iïggen, ook niet in
een auto. Geef dieven geen kans.

Leden vergadering P.K.V.

D Ook nu zijn er weer boompjes afgebroken aan de Zutphenseweg bij de fa. Helmink. Een ieder probeert onze mooie natuur weer te herstellen en te onderhouden.
De groep Leefbaarheid doet haar best om voor nieuwe aanplant te zorgen enz. en
toch... zijn er weer lieden die zo nodig de zaak weer moeten vernielen. De jeugd
nee toch... de jeugd is toch ook voor verbetering... en leefbaarheid voor een
ieder... Wie het ook gedaan heeft, bedenk wel, zonder bomen kan men niet leven.
Laat dus deze kleine boompjes groter groeien of wees eens sportief en plant eens
een nieuw boompje.

De Pluimvee- en Konijnenvereniging
hield haar ledenvergadering onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer
Berenpas. Nadat de vereniging de laatste jaren echt op een dood spoor is geweest, begint men met frisse moed aan
de opbouw van de vereniging. Het
nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: H.
Berenpas, voorzitter; H. van Heerde,
sekretaris/penningmeester en de leden
W. van Beem, G. Weevers en G. van
Zeeburg.
Dit jaar bestaat de vereniging 60 jaar.
Men zal dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan; van 3 oktober t/m 2 november zal
in de zaal van "de Herberg" een grote
tentoonstelling georganiseerd worden in
samenwerking met P.E.K.Z.O. Zutphen. Ruim 400 dieren zullen tentoongesteld worden. Er zal een jubileumaktie op touw worden gezet koekverkoop om de hoge kosten voor de tentoonstelling e.d. enigzins te dekken.
De heer van Heerde werd bedankt voor
het vele werk dat hij de afgelopen periode heeft verzet in het belang van de vereniging. Afgesproken werd om een
leden- en donateursaktie te houden.

D Op vrijdag l en zaterdag 2 augustus wordt bij de VIVO supermarkt een mini broderie gehouden. Hieraan zullen de volgende winkeliers hun medewerking verlenen: fa. Lammers, Zutphenseweg; fa. Barendsen, Zutphenseweg; Bebie Hoek Elientje,
Burg. Galleestraat; Super centrum Tuunte, Dorpsstraat.
Voorts zal er vrijdagmiddag een optreden zijn van de welbekende "grensland musikanten" uit Winterswijk. Ook is er een
wijnproeverij alsmede een heerlijke lekkernij, een speenvarken in de grill.
(Op de foto: "GrenslaÉ^nusikanten''.)

Komeyd weekend invasie
motorsportliefhebbers
in Vorden verwacht
Wanneer de weersomstandigheden een beetje meewerken kan de gemeente Vorden aanstaand weekend een ware invasie van motorsportliefhebbers
tegemoet zien. Voor de dertiende keer wordt namelijk de internationaal
bekende "Achtkastelenrit" georganiseerd. Een weekend waaraan vorig
jaar zo'n 750 personen deelnamen. De helft daarvan kwam uit het buitenland. Met name Denen en Engelsen waren in grote getale komen opdagen.
Het "Achtkastelenweekend" bestaat uit
een drietal onderdelen, te weten de
"Stemt" vanaf de woonplaats van de
deelnemer naar Vorden toe; een toerrit
en een oriënteringsrit. Vandaag en morgen worden reeds de eerste deelnemers
bij café Schoenaker verwacht.
Voor de deelnemers is er gelegenheid tot
kamperen, terwijl ook deelnemers bij
partikulieren worden ondergebracht.
Vrijdagavond, de eerste dag van inschrijving, wordt er een barbecue-avond
georganiseerd. Zaterdagmiddag wordt
de befaamde toerrit gehouden. De deel-

Ondanks regen de braderie
toch geslaagd
D Het was vorige week gezellig druk bij de braderie. Diverse aktieve zakenmensen
hadden hun stand goed verzorgd; voor elk wat wils. Ook de verenigingen hadden
echte leuke stands. Voor het eerst deed deze keer de P.K. U. mee; het was een leuk
gezicht al de konijnen, kippen en zelfs enkele geiten op het grasveld. Ook het gewicht raden van de dieren had sukses. De pluimvee- en konijnenvereniging heeft
hiermede bewezen toch springlevend te zijn. Bij de vele vakantiegangers is de braderie goed aangeslagen.
Het Veilig Verkeer had ook sukses met haar broderie-prijsvraag; er werden 121
formulieren ingeleverd. Ook kon het publiek genieten van enkele oude ambachten. Voor een hapje en een drankje kon men bij diverse stands goed terecht. Het
lunapark deed op de braderiedag goede zaken, doch de andere dagen waren slecht,
ook al door het slechte weer. Wel was het gezellig druk bij de hotel-, café- en restauranthouders, al. viel het bezoek bij de dansmuziek wat tegen, terwijl er toch een
goed orkest aanwezig was. Om zo even binnen te wippen om te gaan dansen schijnt
in Vorden nog niet aan te slaan.
De Achtkastelendarpers, welke vooral in de zomermaanden diverse keren acte de
presence geven, zorgden ook bij deze toch goed geslaagde braderie voor een vrolijke noot.

mede sponsor O.K. worden prachtige
prijzen beschikbaar gesteld voor o.a. de
verst komende deelnemer, de grootste
motorklub binnen- en buitenland, etc.

nemers gaan een tocht maken door de
omgeving van Vorden, Hengelo, Ruurlo, Barchem, etc. Dit alles onder leiding
van Bennie Horsting en Bennie Braakhekke.

Zondagmorgen staat er o.l.v. J.J. v.d.
Peyl een ochtendwandeling op het programma met onderweg koffiedrinken, 's
Middags is er ter afsluiting van het motorsportweekend een oriënteringsrit gepland die is uitgezet door de heren G.
Verstege en J. Luyten.

Zaterdagavond geeft de Vordense touwtrekvereniging op de camping een demonstratie touwtrekken. Tijdens een
"verbroederingsfeest" in zaal Schoenaker vindt de prijsuitreiking plaats. Door
de organiserende vereniging "de Graafschaprijders", de plaatselijke VVV als-

Er kan worden ingeschreven voor de Aklasse, B-klasse of toerklasse. Gedurende het gehele weekend worden de vele
motoren (interessant om te zien) dag en
nacht bewaakt. In totaal zijn 50 personen van "de Graafschaprijders" het
komende weekend in touw om alles in
goede banen te leiden.
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Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. telefoon 05618-444 of 05618-

Tuinbouwtrekkers

Voor

2- en 4-wieiig
van s tot 55 pk

zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -.broeken

214

Honda-carraro

in de modekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden
NAAR:

ers.

Wapen- en sporthandel

Marten

woensdag

,i«rfs

HALF OM HALF

„JOWE'

Jotltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

GEHAKT

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

4 typen
l versnellingen
zeer gerulsarm
5 pk elektronische
ontsteking

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. . 14f-

VARKENS
LAPPEN
donderdag, vrijdag en zaterdag

mes-beveiliging

53 cm snljbreedte

BIEFLAPPEN

eigen reparatleslljplnrlchtlng

450

KEYENBORG - HENGELO (GLD.)
BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Wie wenst dansavonden voor
wie samenwonen of samen
gaan wonen. Onder voorbehoud. Inl. 05735-1592

SIGARENMAGAZIJN

"De Olde Meulle"

BOTERHAM
WORST 10030*1

JAN KRIJT de echte slager

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5
Telefoon 05753-2026

Dorpsstraat 32 - Telefoon 05752-1470

Er hingen 375 S-emblemen aan de plateaus
1. J.G. Smeenk, Ruurlo
2. G. Gotink
3. B. Scholten
4. E. Bruinsma
5. J.M. llbrink
6. D. Roeling, Zelhem
7. A. Dijkman
8. DJ. Gotink
9. H. Vlogman, Zutphen
10. M. Timmers, Sittard

De prijswinnaars zijn:

Voor een deskundige, betrouwbare en snelle service
van al u w radio of televisieapparatuur

„JOWE"
KEYENBORG

Raden maar... op de braderie!

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

SUPER
goedkoper bij:
KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

yy

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

,

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301
Te koop: prima eetaardappelen, o.a. Lekkerland en Parel.
Van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Wij maken van oud
weer nieuw
- staslstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 u u r .

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
18,•
SIGARENMAGAZIJN

"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

•

Te koop: l gashaard Pelgrim
(9000 kcal.); l kookplaat
AT AG, aardgas.
G. Stokkink, de Boonk 33,
7251 BT Vorden, tel. 2684
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar i
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Vorden
zomerprogramma
1980

V.V.V. KANTOOR:
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.
Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur/13.30-18.00 uur
zaterdag van 8.30-12.30 uur/13.30-16.00 uur
maandagmorgen gesloten.
ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen f2,30
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, teletdfe
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256WP)
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

L.P.C.
goedkoper bij:
KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

BONDSSPAARBANK

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

ZONNIGE IAPUTPRUZEN!

ELKE MAANDAGAVOND:
W
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30 uur. Kosten
f 1,— per persoon. Te beginnen maandag 23 juni, laatste
wandeling 11 augustus.
ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen". Om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 26
juni, laatste tocht 7 augustus. Kosten deelname f2,— per
persoon.
MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Ponyrijden 'per ponywagen met de heer H.J. Oortgiesen,
Mispelkampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden
V.V.V.-kantoor, f 6, — per persoon, kinderen f 3, — per persoon.
BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opgave bij het V.V.V.-kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen
kinderen jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor. Data:
24 juli - 7 augustus - 21 augustus.
DONDERDAG 24 JULI:
Dia-avond over het Achterhoekse boerenleven. Plaats:
boerderij kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur, verzorgd door
de heer Van Roëkel uit Zelhem.
Entree f 2,50 inklusief koffie.
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 JULI:
Volksfeest Medler.
ZATERDAG 26 JULI:
Groots opgezette rekreatiespelen zwembad In de Dennen.
Voor de tweede maal in successie, grandioze rekreatieve
speeldag voor jong en oud met diverse attrakties. Onder het
motto: "Spring er eens uit en plons er eens in". Aanvangstijden 9.30-12.00 uur en 14.00-16.30 uur. 's Avonds
vanaf 19.00 uur. Grandioos afsluitingsfeest met o.a. verkiezing Miss In de Dennen, modeshow, disco, barbecue etc.
Ook vallen er weer de gehele dag door prijzen te verdienen.
Nadere bijzonderheden zie onze publikaties.

WOOIMKAMERTAPIJT

WOONKAMERTAPIJT

400 breed, zuiver scheerwol, met legklare foamrug

400 breed, zware nylon kwaliteit, met legklare foamrug
normaalprijs 149,*| <OQ
OPRUIMINGSPRIJS lfcïff" p.M.

normaalprijs 245,-

1 QQ

P.M.

opruimmgsprijs

WOOIMKAMERTAPIJT

SLAAPKAMERTAPIJT

400 breed, zuiver scheerwol, grove nop, met legklare foamrug
normaalprijs 285,OOQ
OPRUIMINGSPRIJS fcO5ff" P.M.

400 breed, 100% polyamide, korte pool, in 3 kleuren
uit voorraad leverbaar

WOOIM KAMERTAPIJT

VELOURSTAPIJT

380 breed, zuiver scheerwollen berber (geweven tapijt)

400 breed, op legklare foamrug
normaalprijs 119,-

normaalprijs 459,OPRUIMINGSPRIJS

O^JT
w/üj" P.M.

OPRUIMINGSPRIJS

DINSDAG 29 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte wandeling naar
het kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de
Wildenborch. Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van
de Wildenborch, Vorden en omgeving. Deze avond wordt
o.a. verzorgd door ds. Krajenbrink uit Vorden. Dia's door J.
Dolphijn. Kosten f3,— inklusief koffie met koek in de pauze.
DONDERDAG 31 JULI:
Brandweerdemonstratie aan Het Wiemelink. Aanvang 19.30
uur. Wedstrijden tussen ploegen van verschillende campings.

\***m~ P.M.

69,-

STUNTPRIJS W*Jf- p.M.

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelenevenement georganiseerd door
de V.A.M.C. De Graafschaprijders.
MAANDAG 28 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

69,-

(zolang de voorraad strekt)

Couponnen tapijt
400 cm breed in diverse lengtes

INTERIEURVERZORGING

VORDEN

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

TEl 05752 1514

AANDACHT
. S.U.P.'

40 ,o, 80%
korting

* Rolaanbiedingen worden gratis
en vakkundig gelegd
* Reservering voor latere levering
is mogelijk

VOLKS-en ORANJEFEESTEN AAN DE MEDIERTOL
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 JULI met o.a. volksspelen: vogel-, bel- en schijfschieten, dogcarrijden enz.
Alle soorten
bouwmaterialen In
•teen. kunststof «te.
Grot* kollektie

ATTENTIE!

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en

Tijdens de bouwvak-vakantie,
van 11 juli tot 3 augustus,
zijn wij uitsluitend geopend
van 8.30 uur tot 9.30 uur
's morgens, voor het afhalen
van bouwmaterialen.

plavulien: duizenden
mogelijkheden
Open naarden,
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tulnartlkelen:
bloembakken.
banken, vijvers.
tegels, patioblokken

Spotgoedkoop en enorme keus in

TIENERBURO'S.

b.v. reeds v.a. 59,—
een royaal BURO.
Grote BURO'S 120 x 52 cm.
met 3 laden en opbergkastjes
slechts 98,—

etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonrooster:.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt. '

Kuyksmeubelbeurs
Hulshofstraat 8 (bij Driehoek)
Lichtenvoorde

Geopend dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags tot 21.00 uur
Zaterdags, van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Voor gezellige muziek bij uw
bruiloft, verloving of
uw verjaardagsfeest

DRIVE IN SHOW VORDEN
met muziek voor jong en oud
van 9 tot 99 jaar.

Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

Te koop: prei, peterselie, selderie en andijvieplanten. Bieslookpollen.
Jonge Vlaamse reuzen. Wijand o t U- krielen.

Te koop: IVi ha. kuilgras.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, tel. 6735

D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden, tel. 1498

„De Hessenkamp"

Voor inlichtingen en boekingen:
(05752)2679 b.g.g.(05755)1390

27 juli

BOB EAST
SHOWBAIMD

PAARDRIJDEN

Kerkhoflaan, Vorden

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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vermorzelt alle prijzen
in onze Q
Inderdaad, onze opruiming worm totaal beheerst door
"de super-prijskraker" die allesverblekende prijsprestaties van
superklasse levert. Waarvan hierbij een paar voorbeelden.

%95.-

Super-prijsprestatie van grote klasse:
prachtige, uiterst komfortabele 2-zitsbank, bekleed met een fraaie bloemstof.

Sorbo huishoudprodukten
Voor onze nieuwe afdeling autoservice hebben wij plaats voor een
•

automonteur
(vrachtwagens)
• kennis van dieselmotoren vereist
• leeftijd 20-28 jaar

Sollicitaties te richten aan:
Verbluffend fraaie 3 + 2-zitskombinatie
van massief eiken met losse zit- en rugkussens
j/an een uitzonderlijke leerkwaliteit.
(3+1 + 1-zitskombinatie )

Nedacweg 4, Vorden, telefoon 05752-1773 afdeling personeelszaken

2895.-

2495.L.M.B. EEFDE GAAT VERHUIZEN
Met ingang van maandag 4 augustus a.s. gaan wij ons
nieuwe bedrijfspand Industrieweg 13 te Vorden betrekken.
Wij zullen niet alleen van plaats, maar ook van naam
veranderen. Vanaf die datum gaan wij verder onder de naam

LM.B. VORDEN

Bijpassende eiken salontafel waarvan het blad met plavuizen
ingelegd is. (130 x 70 cm.)

Wij hopen u van daaruit een nóg accuratere service te
verlenen dan u reeds van ons gewend was, gezien de
moderne opzet van ons nieuwe bedrijf.

Degelijke, eiken w bejaardenfauteuil met
gezonde zithoogte. De losse kussens zijn
bekleed met een sterke bloemstof.

298.2 DEURS KASTEN 1/2 hang 1/2 leg in grenen struktuur stuntprijs

169,-

SCHUIFDEURKAST 1/2 hang 1/2 leg in grenen struktuur stuntprijs

197,-

BOEKENKAST hoog model in grenen/bruin struktuur stuntprijs

998.-

Opvallend fraai gevormde slaapkamer van puur massief eiken.
Een 2-persoons ledikant en 2 nachtkastjes voor een prijs die
ï\binnen ieders bereik ligt!

89,-

KAJUITBED incl. bodem in grenen/bruin struktuur stuntprijs

165,-

BEJAARDENFAUTEUILS eiken 298,- manou draaifauteuils stuntprijs

295,-

DRAAIFAUTEUILS met soepele rundlederen kussens, stuntprijs

595,-

ZIE VERDER ONZE ETALAGES

HELMINK B.V
in 't centrum van Vorden

ZUTPHEMSEWEG24

TEL 05752-1514

- Reservering voor latere levering is mogelijk.
- Prima service en garantie
- Vrijdagavond
koopavond
(maandag v.m. gesloten)

Door tijdgebrek zijn wij niet in staat het tijdstip van
ingebruikneming te laten samenvallen met de officiële
opening; te zijner tijd zult u hier zeker meer van horen.
Voor diegenen die nog geen kennis met ons bedrijf hebben
gemaakt:
Wij voeren het dealerschap van:

David Brown Case tractoren
Dalla Bona landbouw kranen
Jones persen
Berault Lepine bietenoogstmachines
en een compleet assortiment machines voor weide- en
akkerbouwbedrijven.
In verband met onze verhuizing zijn wij 31 juli + 1 en 2
augustus gesloten.
Ons toekomstig adres is:
Industrieweg 13 - 7251 JT Vorden -tel. 05752-3163
Namens L.M.B. Eefde,
G. Verbeek

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 24 juli 1980
42e jaargang nr. 21

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Ziezo, dat zit t'r veur van 't jaor weer op." Harm Koeslag zett'n de
rugge us reg en kek achterumme. Zien vrouw Diene was um al
aardug weer anekomm'n met 't binden van de garven. Zee hadd'n
wel neet zo'n groot'n hoek rogge maor 't stuk lei un betjen
ongelukkug zodat ze d'r met de mesjiene neet bi'j konn'n komm'n.
En dan zat t'r niks anders op as da'j d'r zelf maor anging'n met de
zich en mathaok. Veur zien vrouw Dine, ok boerinne van huus uut,
had 't neet zovölle te beteikenen um um bi'j te holl'n, vrogger toe zee
nog die'n had ze d'r wel anders anemot. Wekkenlang waarn ze dan
met 'n roggebouw druk ewes en hoevölle vimm'n ze wel neet bi'j mekare had ebonn'n, daor had ze gin notie van. Un paar rooie en rouwe
arme heel i'j d'r vanoaver maor behendugheid kree'j d'r wel in. Zee
waarn nog zo'n betjen de enugsten in 't darp die 't nog met de zich
maaien, at 'n hoek argens anders had eleagen zol Harm de mesjiene
d'r ok wel oaver laoten raozen. Wieters konn'n ze 't ok nog wel anbrengen, Harm had Drees al te pakk'n en 't was meer veur lief-ebri'je
dat ze nog un paar bunder grond zelf in gebruuk hadd'n. Un betjen
beweaging was wel goed, veural veur Dine want daor woll'n de kilo's
wel op.
Harm zaog eur daor zo staon, veuroaver eboagen, de leste garven

Bent u nog geen abonnee
van het weekblad Contact

met un zeel bi'j mekare te bind'n.
"I'j hebt net un peerdegat."
Diene richt'n zich op: "Man, i'j wet neet wa'j zegt."
' 't Is toch zo, i'j hebt un peerdegat."
Diene von 't wat al te gek en zat 'n anderen margen al vrog op de fletse op weg nao 'n dokter. D'r waan d'r nog wel un stuk of wat veur
eur maor nao effen wachten kon zee bi'j 'n dokter in de sprekkamer
komm'n.
"Zo Diene, vetel maor us wat t'r an schealt." Diene vetell'n 'n dokter wat eur man ezeg hadde van eur peerdegat.
"Jao Diene, wat za'k ow daor van zegg'n, daor mo'j met nao 'n
veedokter, da's gin wark veur mien."
Diene ging maor metene deur nao Diephuus, 'n veedokter, en
vetell'n um wat t'r an de hand was.
"Gabt t'r maor effen zitt'n", zie Diephuus onderwiel e penne en pepier kreeg en an 't schrieven ging.
"Schrief i'j mien iets veur da'k t'r af komme?", wol Diene wett'n.
"Nee dat neet, maor ik maak ow un vegunning da'j de köttels, net as
un peerd, op de straote kont laoten vall'n."
Wat Diene toen allemaole opeleazen hef zo'w ow bespaorn, dat was
neet bestemd veur iederene bi'j ons in d'n Achterhook.

Als u zich nu opgeeft als abonnee ontvangt u wekelijks Contact voor slechts f 10,— tot.eind december 1980.
U blijft dan op de hoogte van het plaatselijk gebeuren en
de enorme aanbiedingen van de plaatselijke winkeliers.

Ondergetekende geeft zich op als abonnee voor f 10, tot eind december 1980

H. Leestman

Lever deze bon in aan ons kantoor Nieuwstad 12 Vorden
Drukkerij Weevers b.v.

Huur
Mister Steam

Kastelenkalender 1981

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenki
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

De kastelenkalender 1981 is
verkrijgbaar bij:
D Boekhandel Hassink
D Boekhandel Hietbrink
D Sigarenmagazijn
"de Olde Meulle"
D V W kantoor/
schoenhandel Wullink

24 - 25 - 26 juli aanstaande

Schoonschipdagen!!
De laatste heren-, dames- en kinderschoenen
sandalen - klompen - muilen enz. van dit seizoen

Mister S team is ta huur bij:

HELMINK

voor de helft van de normale prijs of nog minder

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

verkoopprijs f 9,KNIPTIP
De kalender bestaat uit afbeeldingen van een twaalftal kastelen uit de omgeving van Vorden.
De kalender is zeer exclusief, daar iedere afbeelding is
uitgeknipt en geplakt met kleine stukjes papier; de afbeeldingen zijn vervaardigd door Miep van Stokkum uit Ruurlo.
De kalender is gedrukt bij drukkerij Weevers B.V. Vorden.

•

de laatste leren damestassen nu

0

30% korting

Fotografeer kinderen
zoals ze zijn. Haren
kammen en ze netjes
laten zitten is echt niet
nodig.

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

STUNTPRIJZEN
op onze mode en textielaf deling
Gebloemde bedsets 1 pers. 27,95
Gebloemde bedsets 2Pers. 29,95
Baddoeken 2 stuks
12,00
Keukendoeken 2 stuks
7,50

Damesjaponnen vanaf
Damesrokken vanaf
Damesblouses vanaf
Dames T shirts

25,

|Wij maken schoonschip in onz<
ZOMERKOLLEKTIE
Profiteert nu in onze

19.
10,
10,

radicale opruiming
nieuwe prijzen - nieuwe koopjes

Tricot kinderpyama's
17,50
Tricot damespyama's
23,00
Tricot herenpyama's
25,00
Dames nachthemden vanaf 12,50
Ten Cate, 2 stuks

Badstof kinderslips 4 stuks

10,00

10,00

Katoenen damesslips 2 stuks 7,50

Herenpantalons
Rib pantalons
Spijkerbroeken
Weekenders vanaf
Kinder velours sweaters
Kinder t shirts bedrukt
Kinderpantalons vanaf
Meisjes nachthemdjes vanaf

49,
49,
29,
10,

19,95
10,00
19,00
12,50

vanaf 10,-

StrechCOrdWOy nog enkele maten 65,-

Rokken
vanaf 1 0,- Overhemden en polo's
Truitjes en blouses
5, - en 1 0,1 0,- en 20,Dames pantalons
1 0,- en 20,- Kinderjacks
vanaf 1 5,Herenkostuums
vanaf 98,- Lakjasjes
10,-en15,
Suèdejasjes
vanaf 98,- Spijkerbroeken
15f _ en 25f
JaCKS etc

...................

vanaf ^51,
,"

Blouses
Pantalons en spijkerbroeken
vanaf 29,50 T shirts
Toten met 30 juli

TEXTIEL EN MODE

VORDEN

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

TEL. 05752-1514

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen

vanaf 1 0,5,-

MORGENNACHT BEGINTDE MÜGGENJACHT!
Hoe gaat u de strijd aan tegen stekend en zoemend
kleinwild? Met pantoffel, oude krant, handdoek,
insecticiden, kleefstrook, stroop en handpalm?
Kies liever voor de 'Luxaflex methode. 'Luxaflex':
horren, hordeuren en de unieke oprolbare horren, die
jarenlang op of in het kozijn kunnen blijven hangen.
Gemaakt van aluminium en stevig fiberglas. Exact op
maat gemaakt. Het meten en monteren doen wij.
Ze laten jaar na jaar de zomer binnen, maar de
insecten buiten.
Kom kijken. Het verplicht u tot niets.
'Luxaflex' horren, oprolbare horren en hordeuren...
voor wie geen vlieg meer kwaad wil doen.

OPRUIMING
t/m a. s. zaterdag nog

1 0% korting
Profiteer hiervan!

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Munter Douglas

y*<i«Mt*« »o« k««»

"IN DE DENNEN

Wik'n DinpMi.::»<;"<: IMJ \\,.nn.i,i k'iikMi.«i-j MIKIW^I .M

recreatiespelen zaterdag 26jui i a.s.

OPRUIMING

ONZE

dé
nostolgiezaah
vande
achterhoek
tuisen Ooctinchemrn Ruurl
Vkldhoekuweg 11-1»

IS VAN

DINSDAG 29 JULI T/M 6 AUGUSTUS

opticien

SffiMERINK

.00-12.30 uur

Water-en veldspelen.

.30-13.30 uur

Grote picknick op de zon- en speelweide;
op het gezellig versierde terras draait een barbecue
op volle toeren.

.30-16.00 uur

Water- en veldspelen met een uitloopmogelijkheid
tot 17.00 uur.
Gezellig samenzijn met de mogelijkheid tot
vrij zwemmen in alle bassins. Op het terras is de
gelegenheid om een lekker hapje te eten.
Gekostumeerde modeshow.
Verkiezing Miss "Inde Dennen"; opgave aan de kassa.
Afsluitingsfeest, met o.a. barbecue, stemmingsmuziek, gelegenheid tot dansen, kampvuur, bierpomp en bingo.
Het geheel vindt plaats op het sfeervol verlichte terras.

.00-19.00 uur

juwelier

Zutphenseweg 7 - Vorden

.00-20.30 uur
.30-01.00 uur

Ook uw gezin loopt
goed envoordelig

gekleed m

DE HAPTE PR1IZEN

SHOW
[metmedewerRingvan o.a.

EL MIOR
R DWiO

PSO

De toegang tot het bad bedraagt f 2,- voor de gehele dag en geldt
ook voor abonnementhouders en toeschouwers

UNIEK IN NEDERLAND
GELD VERDIENEN
U SPAART SOMS
f 200,-, f 400,-, f 600,- en meer. NU ENORME KOOPJES d.m.v.
showroommodellen, fabrieksrestanten, noodverkopen, b-keus.

30-50% GOEDKOPER

Enige voorbeelden :
Massief eiken eethoekstoelen
115, —
Eiken salontafels
145,—
Buro's, div. modellen
98, — - 65,— - 59, —
Massief eiken bankstellen van 2485, — voor 1885,—
Kommode, eiken - grenen
98,—
Wandmeubels eiken (bali-bruin)
v.a. 700,—
Coloniaal stoelen
60,—
Eénpersoons ledikanten
59,—
Matrassen 80 x 190 cm.
95,—
Keukenkastjes twee-deurs
90,—
Teak eethoekstoelen
slechts
45,—
Linnen-kasten twee-deurs
95,—
en vele, vele éénmalige KOOPJES in
T.V.-kasten, Mimisets, Discomeubels, Ladenkastjes
enz.

DUS KOM EENS VRIJBLIJVEND NEUZEN BIJ

KUYK'S Meubelbeurs en Handelsondern.
H.A. Hulshofstraat 8 (bij Driehoek), Lichtenvoorde
Telefoon 05443-1256

Slechts 3 dagen
Sorbo huishoudprodukten
Op ons verkoopkantoor hebben wij plaats voor een jongste

kantoorassistente
n opleiding: MAVO
d leeftijd: 16-18jaar

Sollicitaties te richten aan:

Raadhuisstraat 22, Vorden — Telefoon 1367

SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden, telefoon 05752-1773 afdeling personeelszaken

