
Donderdag l augustus 1974
36e jaargang nr 22

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
Vorden . Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 17,— per jaar

Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, Tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, Tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Kampioenschap
VEEL ANIMO TOURNOOI TE STEENBEKEN
Als de voortekenen niet bedriegen zal het grote touw-
trektournooi dat vrijdagavond 2 augustus in Steen-
deren wordt gehouden, een bijzondere gebeurtenis
worden. Deze wedstrijden die voor de vierde maal in
suksessie worden gehouden, hebben als inzet het
Kampioenschap van Steenderen. Het tournooi zal
worden gehouden op een terrein nabij café restau-
rant Herfkens in Baak en worden georganiseerd door
de Touwtrekvereniging Treklust uit Warken.
Ook in 1971 (toen de fa Dijkhuis kampioen werd -
in 1972 Herfkens l en in 1973 weer de fa Dijkhuis,
werden deze wedstrijden gehouden. Aan dit tournooi
mogen alleen ploegen deelnemen van 6 personen, die
wonen in de gemeente Steenderen, zoals teams van
bedrijven, buurten, fabrieken enz. Spelers die lid zijn
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond zijn van
deelname uitgesloten, omdat men een zo eerlijk mo-
gelijke strijd wil hebben.
Als eerste prijs is een fraaie herinneringsbeker be-
schikbaar gesteld voor de kampioen 1974; voorts
zijn er door de plaatselijke middenstand mooie prij-
zen, bekers enz., geschonken. Als vanouds zal de
heer Th. Eckhardt uit Vorden als scheidsrechter op-
treden, bij wie de wedstrijdleiding zeker in goede
handen is!
Er is een doelmatige verlichting.
Twee teams te weten van de TV Warken en de TV
EHTC uit Hall-Eerbeek zullen tijdens het tournooi
in de gewichtsklasse een demonstratie geven, hoe er
tijdens de NTB-tournooien wordt getrokken. De Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond komt met de jurywa-
gen en geluidsinstallatie.
Nadat vorig jaar voor het eerst sinds vele jaren weer
kontakten waren gelegd met Friesland, zullen nu ze-
ker weer een aantal Friese ploegen uit Boyl, Noord-
wolde enz. van de partij zijn. De Achterhoekers
wachten met spanning af, hoe de krachtsverhoudin-
gen tussen de Friezen en Oost-Gelderse klubs nu
zullen liggen. Een reden te meer om tijdens deze
wedstrijden eens een kijkje te gaan nemen in Baak.

Wm
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Ruitersukses
Op het onlangs gehouden Streekkonkoers te Warns-
veld behaalde onze plaatsgenoot Bennie Korenblik
met zijn paard Mundy een Ie prijs in het Springen
met de wijze, stijl: zeer goed. Proficiat!

Raadsvergadering Vorden
Voor de agenda van de raadsvergadering van 6 aug.
zijn de volgende punten aan de orde:

l Opening; 2 Vaststelling notulen van de openbare
raadsvergadering van 18 juni 1974; 2a Onderzoek
geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden
3 Ingekomen stukken; 4 Automatisering bevolkings-
administratie; 5 Subsidie in de kosten herstel rieten
dak boerderij 'Het Hissink'; 6 Subsidie in de kosten
herstel rieten daken boerderijen op het landgoed 't
Kiefskamp; 7 Herstraatwerk; 8 Verordening gelde-

lijke steun krotopruiming en doorstroming; 9 Subsi-
die speeltuin plan Zuid; 10 Voorbereidingsbesluiten
11 Aankoop grond in plan Brinkerhof 1973 nr 2 ;
12 Pachtontbinding t.b.v. het bestemmingsplan Brin-
kerhof 1973 nr 1; 13 Wijziging raadsbesluit d.d 20-
11-1973 nr 16; 14 Vaststelling 10e en lle wijziging
van de 'Bezoldigingsverordening 1971'; Straatnamen
Bestemmingsplan 'Brinkerhof'; 16 Overname onder-
houd diverse wegen; 17 Wijziging openbaarheid di-
verse weggedeelten; 18 Gemeentelijke garanties als
bedoeld in artikel 10 van de Wet Bezitvormingsfonds
19 Beroepschrift H. Bouwmeester, Schuttestraat 26
20 Voorlopige vaststelling rekening 1972 gemeente-
lijk grondbedrijf; 21 Begrotingswijzigingen; 22 Rond-
vraag en 23 Sluiting

Achtkastelenrit „De Graafschap-
rijders" overtrof verwachtingen!

Het afgelopen weekend organiseerde de Vorden.se
motorklub De Graafschaprijders wederom de inter-
nationaal getinte Achtkastelenrit. Gezien het weer
van de afgelopen week hadden de organisatoren wei-
nig hoop op een groot aantal deelnemers. Tot zater-
dagmorgen had het er ook alle schijn van dat men
het ditmaal moest doen met een beperkte deelname.

Maar zie, plotseling klaarde het weer op en de mo-
torsportenthousiasten kwamen met honderden naar
Vorden. In totaal konden 509 personen in het acht-
kastelendorp worden verwelkomd, waaronder 92 uit
Duitsland, 61 Belgen, 27 Denen, 8 Engelsen, 2 uit
Amerika en l Zwitser.
Zaterdagmiddag stond een toertocht op het program-
ma. Met Herman Klein Brinke voorop trok een stoet
van plm. 175 motoren in een lange sliert door de
Achterhoek. Een prachtig en indrukwekkend schouw-
spel. In totaal had deze toertocht een lengte van 50
km. Via Linde, Vorden, Galgengoor, Wildenborch
Zwiep en Barchem keerde de stQgt bij café Schoen-
aker terug, waar 's avonds een gi^B dansfestijn plaats
vond, waarbij The Starlets zich^fn hun beste zijde
lieten zien.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst sprak de heer
Bielderman woorden van welkom, terwijl de heer
Fiets (voorzitter toerkommissie^WMV en tevens
FIM gedelegeerde) de buitenlancree gasten een wel-
kom toeriep in Nederland en met name in Vorden.
Tevens werden hier de prijzen uitgereikt voor de
verst komende deelnemer enz.

De prijzen werden behaald door: grootste motorklub
Nederland: MTC Holland; Idem buitenland Fedt
Muien Klubben uit Denemarken. Grootste KNMV
'klub: MTC Holland; grootste bromfietsklub De Ver-
kenners uit Eefde; oudste deelnemer buitenland:
Andre Temmerman uit Brugge (63 jaar), en oudste
deelneemster buitenland Helga Frogrisch uit Siegen

(37 jaar). Oudste deelnemer Nederland: Harm Rona
uit Groningen (73 jaar), oudste deelneemster Neder-
land Elina Libossen uit Haarlem (66 jaar).
Verst wonende deelnemer Nederland: J. van Loenen
uit Vlissingen; idem buitenland Andre Davidson uit
Cheshire Engeland 1100 km; idem deelneemster: Lis
Thomsen Viby Denemarken 750 km;idem Nederland
Helga Ratke uit Brunssum. Idem scooterrijder bui-
tenland: Gaston Couvent uit Gent; idem bromfiets-
rijder Michel Matsaert uit Koksyde België.
Zondagmorgen waren de deelnemers reeds vroeg uit
de veren om mee te doen aan een ochtendwandeling
onder leiding van de heer van de Peyl. Deze wandel-
tocht slaagde in alle opzichten.

Het motorsportfestijn werd zondagmiddag besloten
met een oriënteringsrit die was uitgezet door de heren
Wolsheimer en Luiten. De afstand bedroeg 50 km
Start en finish bij café Schoenaker waar de heer
Rouwenhorst na afloop aan de volgende personen de
prijzen uitreikte:
Auto's A klasse: l Regelink,^fcrden, 2 Bank Soest
3 Schram uit Hilversum, 4^^enhuis Colmschate
Idem B klasse: l mevrouw Rougoor uit Zutphen,
2 Oude Wolbers uit Almelo, 3 Pels mit Wormerveer
4 Bellinga Exloermond
Bromfietsen toer: l Bos uit^^prden, 2 Koers uit
Vorden, Idem A klasse: l Oo^H| Nijverdal
Motoren A klasse: l Stevens uit Hellendoorn, 2 G.
Verstege uit Hengelo, Idem toerklasse: l Kroeze uit
Zutphen, 2 te B rake uit Rietmolen
Auto's toer: l Koerselman uit Vorden, 2 H. Dom-
merholt uit Borculo, 3 mej. Klein Geltink, Vorden
4 Kremers uit Hengelo.

De poedelprijs werd gewonnen door Martin Heuve-
link uit Vorden. De OK beker (dit motorsportfestijn
kwam tot stand dankzij o.a. de medewerking van de
OK en de VVV uit Vorden) voor de beste Vordense
prestatie ging naar Bert Regelink.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Op 6 augustus vindt er weer een gemeenteraads-
vergadering plaats ('s avonds 19.30 uur in het
gemeentehuis) Zoals gebruikelijk geven wij u voor-
af een overzicht van de onderwerpen die in de
vergadering aan de orde zullen komen.
(Wellicht ten overvloede deelt het gemeentebe-
stuur - opnieuw - mede dat de raadsvergadering
openbaar is en dat eventuele belangstellenden en
of belanghebbenden van harte welkom zijn voor
het bijwonen der vergadering).

— Allereerst zullen de geloofsbrieven van de on-
langs gekozen raadsleden worden onderzocht; in-
dien de hiervoor ingestelde kommissie deze brie-
ven in orde bevindt, stellen B&W de Raad voor
om de 13 nieuwgekozen personen als raadslid toe
te laten.

— Voor een sneller, doeltreffender en slagvaar-
diger beleid op het terrein van de bedrijfsvoering
stellen B&W de Raad voor om van de mechani-
satie van de bevolkingsadministratie over te stap-
pen naar de automatische ervan; daarvoor is een
krediet van f 37000 noodzakelijk
Verder adviseren B&W de Raad om een subsidie
van f 3090,- aan het Burgerweeshuis te Zutphen
te verlenen voor het herstel van het rieten dak
van de op de Monumentenlijst staande boerderij
'Hissink' onder Linde en een subsidie van f 2157,-
aan de heer mr R. A. van den Wall Bake voor
'het herstel van de rieten daken van boerderijen

op het landgoed 't Kiefskamp, die door storm-
schade zijn getroffen. B&W adviseren dit, mede
omdat ook de Minister van CRM en Gedepu-
teerde Staten van Gelderland subsidie hebben
verleend.
Voor het herstraten van de paralelweg van de
Horsterkamp en de parkeerstroken langs het Jeb-
bink, de Steege, het Elshof, het Wiemelink, het
Gulik, het Molenblick en de Stroet vragen B&W
aan de Raad om f 27400,- beschikbaar te stellen.

— Verordening geldelijke steun bewoners bij wo-
ningverbetering, krotopruiming en doorstroming
Indien de raad akkoord gaat met het vaststellen
van deze verordening, zullen voortaan ook huur-
ders, van wie de woning wordt verbeterd, onder
bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming in de
kosten kunnen krijgen en zal ook een zgn. door-
stromingspremie kunnen worden verkregen als
binnen de gemeenten Gorssel, Lochem, Steen-
deren, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen.
wordt verhuisd (mits uiteraard ook aan de nor-
male al geldende voorwaarden wordt voldaan).

- Voor het inrichten van een speeltuin in plan
Zuid (tussen de Beatrixlaan, de van Vollenhove-
laan en de Horsterkamp) heeft de speeltuinver-
eniging Vorden een subsidie gevraagd; omdat bij
onderzoek bleek dat ± 30 kinderen van de speel-
tuin gebruik zullen gaan maken, stellen B&W de
Raad voor - overigens onder bepaalde voorwaar-
den - om f 2000 beschikbaar te stellen; hiervoor
kunnen 3 speel toe stellen worden geplaatst.

— Ten behoeve van de realisering van de be-
stemmingsplannen Brinkerhof, adviseren B&W de
Raad om met betrekking tot plan nr l tot een
pachtontbindingsovereenkomst met de heer A.
Meyerink te besluiten en om m.b.t. plan nr 2 van
de familie Vriezekolk haar woning met grond aan
te kopen

— Tevens komen de straatnamen in de plannen
Brinkerhof ter sprake. B&W stellen de Raad voor
om met 3 namen akkoord te gaan, te weten:
Brinkerhof, Hoetinkhof en Addinkhof. Zoals wel-
licht bekend bestaan de 2 geldende bestemmings-
plannen Brinkerhof 1973 nrs l en 2 (en ook het
toekomstige nr 3) alle uit één grote brede straat
en verder uit kleine insteekwegjes, vanaf deze
straat naar de hofjes. Om ieder hofje apart een
naam te geven lijkt B&W te verwarrend. Ieder
van de genoemde bestemmingsplannen ligt boven-

dien min of meer geisoleerd tussen de verschil-
lende aanwezige houtwallen, zodat één naam voor
de gehele wijk voldoende lijkt (bij de oprit van
de insteekwegjes zullen dan de betreffende huis-
nummers worden genoemd).
B&W stellen de Raad verder voor om het onder-
houd van enkele wegen of weggedeelten officieel
over te nemen en om enkele wegen die in ruil-
verkavelingsverband aan de gemeente zijn toege-
wezen, of die in samenwerking met de gemeente
zijn verhard, de bestemming van openbare weg
te geven. Wat betreft het onderhoud gaat het om
de volgende wegen:

Oude Zutphenseweg (ged.), Hamelandweg, Hoge-
slagdijk (ged.), Bekmansdijk (ged.) Eikenlaan, het
Stapelbroek (ged). Zomervreugdweg (ged.), Maal-
derinkzijweg (ged), Lieferinkweg (ged), Berkendijk
(ged.), Waarlerweg (ged.) en Hilferinkweg (ged.)
Wat betreft de bestemming openbare weg, gaat
het om de volgende wegen: de gedeelten van Lan-
kampweg vanaf de Deldenseweg tot aan de boer-
derij van de families Gotink; het verharde gedeel-
te van de rekreatieweg vanaf de Horsterkamp
langs de Veengoot naar 'Jachtlust'; de Zelstweg
(recreatieweg); de nieuwe aangelegde zandweg ten
oosten van de Zelstweg; het wegje ten noorden
van de spoorbaan tot aan de Industrieweg; het
gedeelte van de Veldslagweg tussen de Lindeseweg
en de Waarlerweg (recreatieweg); een gedeelte van
de Lieferinkweg; een gedeelte van de Maalderink-
weg

— De heer H. Bouwmeester, Schuttestraat 26,
diende onlangs een aanvrage om vergunning voor
de verbouw van zijn nieuwe, in aanbouw zijnde
woning bij B&W in; de heer Bouwmeester wil nl.
in plaats van een dak met schildjes/wolfseinden
(waarvoor hij vergunning van B&W heeft gekre-
gen) een dak zonder schildjes bouwen. B&W heb-
ben echter deze vergunning geweigerd omdat de
aanvrage naar hun mening niet voldoet aan rede-
lijke eisen van welstand. De heer Bouwmeester
is tegen deze weigering bij de gemeenteraad in be-
roep gekomen.
B&W stellen de Raad in een uitvoerig prae-advies
voor om het beroepschrift ongegrond te verklaren
(af te wijzen), omdat het kollege van mening blijft
dat de aanvrage niet voldoet aan genoemde eisen
van welstand (en in deze mening wordt gesterkt
door adviezen van de Gelderse Welstandskom-
missie).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. Veenendaal
10.00 uur ds J. Veenendaal, Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds N. J. Goris van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10 00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke ('insdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Marije d.v. J. W. Bloemendaal en A. C.
Besselink; Manon d.v. G. J. Nijenhuis en L. H. P.
J. Roozendaal; Erwin z.v. A. A. Jurriëns en B. G.
Schoenaker
Ondertrouwd: D. J. Norde en H. D. Bekman
Gehuwd: H. Boerman en A. G. Versteege
(Bij de vorige opgaaf is abusievelijk opgegeven het
huwelijk van A. W. M. Berentsen en M. J. H. Hor-
sting. Dit huwelijk wordt echter pas op 2 augustus
a.s. voltrokken)
Overleden: Berend Hendrik Groot Bramel, oud 89 jr
weduwnaar van G. Tjoonk



Diverse smaken

KOUDE MELK
PUDDING

4 pakjes

100

Delta

MAGERE
CHOC. MELK

literpak

79
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks .

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

148
148

Fijne verse worst
500 gram

Magere Speklappen
500 gram -

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Saucijzen
500 gram

298
198
398

Steeds voorradig:
LAMSBOUT - BLANK KALFSVLEES - RUNDER OF KALFSTONGEN
VOOR EN ACHTERBOUTEN, DIEPVRIES KLAAR!

150 gram HAM 109
150 gram ZURE ZULT 79
150 gram SNIJWORST 119

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99
150 gram BOERENMETWORT 119

Heerlijke

NOBO
SPRITS

pak a 10 stuks nu voor

69

Magere

VANILLE OF
CHOCOLADE VLA

literpak

98
groente en f ruit

2 kroppen malse sla
en 1 kg kriel aardappelen samen
Holl. sperziebonen
500 gram nu

Eigenheimers
(Hollandse) 2y2 kilo

Hand of perssinaasappelen
(Braziliaanse) 12 stuks

Gele honïngmeloen
(Spaanse) per stuk

Heerlijke pruimen
(gele) per kilo

Panklare worteltjes
500 gram

148
98

128
248
198
189
68

Uit onze
diepiies

Groot soeppakket
500 gram

Friki haantjes
1100 gram

Gem. groente
Groko Macedoine de Legumes, pak van 149 voor

Frionor vissticks
pak a 10 stuks voor

1bos ROZEN voor slechts f 1.75

Legner jonge jenever
liter van 1025 voor

Jagermeister p.fles 14.95
Hierbij 1 fles Framb.-bessenwijn voor

925 UIT ONZE
SLIJTERIJ

Pedro Domecq sherry
op fles geïmporteerd, nu

Martini vermouth
per fles geen 605, maar bij ons altijd

Voor school RINGBAND met inhoud
van 359 voor

BIC CRISTAL BALLPOINTS
set ( 3 stuks van 90 voor

2 ROLLETJES SELLOTAPE
van 85 voor

LENTE BLOEMENAARDE
5 liter van 150 voor

MELITTA FILTERZAKJES
nr 102, 40 stuks van 98 voor

ALUMINIUM FOLIE
20 meter van 385 voor

REUZE FLAKON NIVEA CRÈME
geen 425 maar

STER EIERBESCHUIT
2 rollen van 98 voor

HONIG VERMICELLI
middel of fijn, per pak

Doolhof met KAUWGOMBALLEN
van 125 voor

BLUE BAND HALVARINE
kuipje van 72 voor

H.O. HAVERMOUT
pak van 103 voor

BRINTA GAAR IN HET PAK
deze week weer

ROYCO GROENTESOEP
per zakje 69 Elk 2e zakje

Heerlijke BANKETBAKKERSSPRITS
groot pak

Wegens enorm sukses nog eenmaal
ZAK VOL SPEKKEN voor

PAREIN BASTOGNE KOEKEN
van 149 voor

HERSCHI VRUCHTENLIMONADE
literfles van 95 voor

Voor de bonte was
BONTE REUS per koffer

DIXAN ZEEPPOEDER
koffer van 860 voor

Onze bekende MOSELBLUMCHEN
WIJN iy2 literfles nu voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232

IgSINr



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

EBWIN
A. A. Jurriëns
B. G. Jurriëns-

Schoenaker
Sandra

Vorden, 26 juli 1974
H.K. van Gelreweg 19

Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van onze
zoon

BOB
Jan en Gerda Reerink

Hengelo Gld, 23 juli 1974
Kervelseweg 18

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan allen
in het bijzonder aan buren,
familie, vrienden en
bekenden, voor de vele
blijken van belangstelling
en medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
man
G. J. MAALDERINK

G. Maalderink-Obbink
Vorden, juli 1974
De Wehme

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
die op welke wijze dan ook,
ons 40-jarig" huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

J. Lenderink
B. W. Lenderink-

Barink
Vorden, juli 1974
De Stroet 16

Dokter Sterringa
vrijdag 2 augustus

geen praktijk
De dienst wordt voor
spoedgevallen waargenomen
door dokter van Tongeren
Christinalaan 18, Tel. 1678

Te koop gebruikte benzine
cirkelmaaier voor gazon
B. Wiltink, Vorden
Schoolhuisweg 2

Te koop een kinder vouw-
fiets voor 7-12 jaar
G. H. Voskamp
Molenweg 17 Vorden

Te koop g.o.h. Solex
G. Maalderink-Obbink
De Wehme, kamer 33

Van vrfjdag 2 augustus
t.m. zaterdag 10 augustus

VAKANTIE
Mevrouw fe Slaa
Schoolstraat - Vorden

Te koop aangeboden
l 2-persoons opklapbed
l rotan wieg
Margrietlaan l Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Te koop boerenkoolplanten
D. Pardijs
Kranenburg

Te koop nieuwe aardappelen
Het Hoge 20 Vorden

Gevraagd:

MEISJE
in de huishouding voor
3 hele of 5 halve dagen
in gezin met 4 kinderen
Zaterdags vrij

Familie Kraus
Rhienderinklaan 19
Warnsveld - Tel. 19484

Te koop damesbrommer
Puch Maxi en 3 z.g.a.n.
banden 5-20-10 voor
een Austin Mini
Het Vaarwerk 26

Staatsloterij
Per l augustus 1974

Het verkoop adres:

Mw. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Vorden - Telefoon 2367

Kantooruren: uitsluitend
op werkdagen
van 5 tot 9 uur 's avonds
Verkoop van de eerstvol.
gende trekk. begint 5 aug.

Te koop 2 drachtige
MRY vaarzen a.d. telling
D. A. Lenselink, Vorden
Zomervreugdweg 9

TAPIJTHAL
HARMSEN

VLOERT
DE PRIJZEN !

Vele restanten

Op maandag 5 augustus hopen wij met onze
kinderen en oma ons 25-jarig huwelijksfeest te
herdenken

H. E. GOTINK
G. H. GOTINK-WENNEKER

Vorden, augustus 1974
Wiersserallee 3

Receptie van 3 tot 5 uur in cafe-restaurant
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden

DANKBETUIGING

Mede namens moeder willen we allen hartelijk
danken die ook in Vorden blijk hebben gegeven
van hun medeleven bij het plotseling overlijden
van onze zo zorgzame vader

DE HEEB G. BOLAND

te Dinxperlo, op zondag 21 juli 1974

Mevrouw A. G. Krajenbrink-Boland
J. C. Krajenbrink

Vorden, Ruurloseweg 19

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijker ma n
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

KIJKEN EN LUISTEREN
overal waar u maar wilt !

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf f 425,—

ZWART-WIT TELEVISIE
met moderne bediening, grootbeeld
61 cm, vanaf f 498,—

KLEUREN TELEVISIE
in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelijkheid
vanaf f 1595,—

DRAAGBARE APPARATEN
Schaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu f 99,—

ERRES
grote draagbare radio
van 199,- nu f 149,—

GRUNDIG
draagbare radio nieuw model
van 186,- nu f 159,—

Radio kassefte rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf f 239,—

Kassetfe rekorder
kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 139,—

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEMEENTE VORDEN

Onteigening ingevolge artikel 77
lid 1 van de Onteigeningswet

Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
brengt ter openbare kennis dat vanaf 2 augustus
t.m. 2 september 1974 ter gemeentesekretarie
dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt het
plan tot onteigening . ten name van de gemeente
Vorden - van de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie K nr 3239 (ged.) en sektie
M nrs 59 58 56 54 53 52 en 51

De ter inzage liggende bescheiden zijn:
1. de bij onderhavig plan behorende kaart en
grondtekeningen, waarop de te onteigenen per-
celen (of gedeelte daarvan) en de percelen, die
met een zakelijk recht zijn bezwaard, zijn aan-
gewezen met vermelding van hun kadastrale
nummers;
2. een lijst van kadastrale nummers van de te
onteigenen percelen, met vermelding van hun
grootte van het te onteigenen deel, alsmede met
vermelding van de namen van de (mede-) eige-
naars der percelen, terwijl hierop tevens de te
onteigenen zakelijke rechten zijn aangegeven.

Onderhavige onteigening is nodig om tot uitvoe-
ring van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973,
nr 2 te geraken (woningbouw, aanleg wegen,
openbaar groen, garageboxen, bejaardenwoningen
en dergelijke)

Belanghebbenden kunnen uiterlijk 14 dagen na
verloop van voornoemde termijn van ter inzage
ligging hun bezwaren schriftelijk aan het
gemeentebestuur opgeven

Vorden, 23 juli 1974

G. J. BANNINK
loco-burgemeester

Voor
Zeiljacks, Rancho's,
Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

lleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

EXTRA VOORDELIGE
AANBIEDINGEN !

% kg GESNEDEN ANDIJVIE 40

l kg APPELS (Sturmer Pippin) 179

l pak VERMICELLI Honig, van 72 voor ... 59

l blik MANDARIJNEN van 149 voor 135
l pak PANDEA van 122 voor 109
(de echte Italiaanse soepstengels)

Onze specialiteit:
goed verzorgde fruitschalen

WEEKEND AANBIEDING BLOEMEN

(vrijdag en zaterdag)

l bos TROSANJERS 225
l BLOEMENSPUIT 98

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334
Het adres voor modern bruidswerk!

Is uw vakantiegeld ingekrompen ?

Geen bezwaar!
Tot en met woensdag 7 aug. worden de prijzen nog eens

drastisch verlaagd

Modehuis TEUNISSEN
Het modecentrum voor Ruurlo en omgeving

HENGELO (GLD)

Zondag 4 augustus
de Musketiers

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling
ontvangen bij het overlijden
van onze vader, behuwd- en
grootvader

GOVEBT HENDRIK
VAN DER PEIJL
Families
J. J. en G. H. van der
Peijl

'Tiro', juli 1974

Speciale aanbieding van
een partij ongegalvan.

ZELFLOSSENDE
VOERHEKKEN
om zelf te verven en
goedkoop!

C. W. Seegers
Drempt bij Doesburg
Zomerweg 21
Tel. 08334-2722 2936

Te koop 2 meisjesfietsen
6-8 jaar en 10-12 jaar
B. Bekman

^Horsterkamp 13 Vorden

De laatste restanten
koopt u nu

extra
voordelig!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

oplevering
altijd

op tijd!111$
A BOUWBEDRIJF
TB A.TEIM BRIIMKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphensweg Yorden



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!i

Kassakoopje Tip-top ijs doos a 10 stuks 89 et
VLEES 1 e kwaliteit van uw

echte slager! IKEURSLAGER
n goeie slager

Doorr. runderlappen
500 gram ,

Mag. malse riblappen
500 gram

Speklappen
500 gram

Echte bief stuk 398^^ ̂ ^ ^^r

Ossestaart
500 gram

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven »
nu 3 stuks

Gehaktballen »
3 stuks

woensdag GeHaktdag
500 gram

vrijdag Verse Worst
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

Groente en vleesreklames geldig t.m. zaterdag

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

150 gram BOTERHAMWORST

150 gram PALINGWORST

100 gram TONGEWORST
•

300 gram GRONINGER LEVERWORST ...

Dagelijks verse
groenten en fruit
Handperen
Komkommer
Soepgroente
Sinaasappels
Citroenen

(import) per kilo

per stuk ...........

(vers) per bakje ...

per net 2 kg ......

4 stuks

Maandag en dinsdag:

Stoofprei per kilo

Uit onze
zuivfjafdeling
Magere melk
1 liter

Halfvolle melk
1 liter voor ........................................

Vruchten yoghurt
liter voor

UIT ONZE BROOD BOETIEK
DOOSJE TOMPOEZEN
5 stuks

HARDE DUITSE BROODJES
5 stuks

GOUDSTER WIT OF BRUIN
800 gram

Aanbiedingen geldig t.m. 5 augustus
Vivo koffie

Halvamel

BONEN OF GEMALEN
van 238 voor

FRIESE VLAG
' lifer nu —

California soep °;

Frietsticks

E10 sinas

Doperwten

FAMILIEZAK
voor slechts

SUIKERVRIJ
van 135 voor

VIVO
'zeer fijn' nu

119
139

Choc. melk

Radion

Toilet air

Gelin

Ringband

Biscuit

VIVO (mager)
1 liter nu

PLASTIK ZAK
van 545 voor....

3 SOORTEN
van 249 voor ....

SCHRIJFPAPIER
100 vel (in blok).

LEUKE KLEUREN
voor

CROQUETTE
Vivo

398
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ZONDAGMIDDAG 4 AUGUSTUS TE RUURLO

Vier en tachtig renners in de
grasbaanraces op De Bruil

84 renners nemen zondagmiddag 4 augustus deel aan de een na laatste grasbaanrace voor bet Kampioen,
schap van Nederland, die als onderdeel van de jaarlijkse buurtfeesten wordt gehouden op De Bruil in
Ruurlo. Tot de hoogst geklasseerden die in Ruurlo aan de start verschijnen, behoren de zijspancoureurs
Pol-Besselink uit Borne, met een 4-cilinder Honda van 90 pk, die het duo 3 keer de kampioenszege
bracht. Op een gelijk aantal punten staan voorts de gebr. Drenthe uit Emmeloord met een Laverda.

Gedrang in de eerste bocht waar ieder een goede positie wil krijgen

Er wordt een felle strijd verwacht voor de plaatsbe-
paling in de finale. Bovendien rijden de renners van
de Motorklub Ruurlo voor eigen publiek en dat geeft
altijd een extra stimulans. In de klasse 250 cc junio-
ren starten van de MC Ruurlo A. Ribbers, C. Ste-
geman, A. Joling, T. Straatman, W. Tragter en J.
Rouwenhorst. Ook zij zullen laten zien wat zij waard
zijn. In de 250 cc klasse senioren starten Jan Half-
man en Hans Roekevisch op nieuwe Maico's.

De baan ligt tegenover het feestterrein op De Bruil
en is voor het publiek goed beveiligd. De organisa-
toren hebben daaraan uiterste aandacht geschonken.
De grasbaanrace is een tak
van motorsport die alleen in het noorden en oosten
van ons land wordt beoefend. Zij zijn zeer aantrek-
kelijk, niet alleen omdat de andere motorsporten min-
der zouden zijn, maar omdat het publiek het hele
raceparkoers kan overzien. Dat is bij motorcross en
wegraces zeer zelden het geval.

Verder ziet men vele starts, in de soloklassen in totaal

18. Telkens komen daarin 12 renners voor het start-
lint. Wie een goede start heeft en als Ie de bocht in
gaat, zal zeer knap moeten sturen om de kop te be-
houden, 10 ronden lang! Kortom de grasbaanraces
worden ongetwijfeld het hoogtepunt van de buurt-
feesten, die zaterdag 3 augustus al beginnen met het
vogelschieten en de volksspelen. Dat gebeurt allemaal
op het feestterrein, waar bovendien veel vermakelijk-
heden zullen zijn opgesteld.

Zaterdagsavonds is het feest uitsluitend voor de leden
en donateurs van buurtvereniging De Bruil. Zondag
is er stemmige muziek in (^•anstent en daar wordt
de prijsuitreiking van de grasoaanraces
gehouden.

Het tweedaagse evenement wordt afgerond met een
groot bal in de feesttent me^_
medewerking van het orktflÉIhc Merano's. Buurt-
vereniging De Bruil nodigt iedereen uit naar de volks,
spelen zaterdag en de grasbaanrace en het bal zondag
te komen

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

In het kader van het WV zomerprogramma zal
volgende week dinsdagavond 6 augustus de 3e or-
gelbespeling plaatsvinden op het orgel in de Her-
vormde Dorpskerk te Vorden. Organiste is Els Bon-
gers uit Zutphen. Het is telkens weer een muzikaal
genot dit orgel in de stille ruimte van deze oude
dorpskerk te horen bespelen. Na het konsert is er
in de kerkeraadskamer van het kerkgebouw gele-
genheid om tegen een kleine vergoeding een kopje
koffie te drinken en met elkaar wat na te praten.
Graag maken we u gasten op dit konsert opmerk-
zaam.

PRINSES IRENE 35 JAAR!
Op maandag 5 augustus viert h.k.h.
prinses Irene haar 35ste verjaardag.
De prinses heeft zo geleidelijk een
druk gezin gekregen. Onlangs werd
haar vierde kind, prinses Maria-
Carolina, gedoopt in het oude
stamslot van de familie Bourbon-
Parma te Lignieres (Fr.)
De Carlistenbeweging (die zich in-
zet voor een demokratisch gere-
reerd Spanje met een Bourbon-
Parma als staatshoofd) was ook
vertegenwoordigd bij de niet ge-
heel vlekkeloos verlopen doop-
plechtigheid. De aktiviteiten van de
Carlisten zijn verhevigd omdat al-
lerlei gevoelens naar boven komen
nu generalissimo Franco wegens
ziin slechte gezondheidstoestand,
zijn regeringsbevoegdheden heeft
overgedragen aan prins Juan Car-
los. die hij 5 jaar geleden als zijn
oovolser aanwees.
Het lijkt er op dat prinses Irene
die eens misschien de illusie heeft
gehad ooit koningin van Spanje te
worden, haar bestemming heeft ge-
vonden in haar gezin. De opvoeding
van 4 prinsenkinderen is geen si-
necure.

Tot op heden heeft de prinses het
grootste aandeel gehad in het aantal
kleinkinderen van Koningin Juliana
Deze is trouwens de Europese vor-
stin met de meeste kleinkinderen.
Wij wensen prinses Irene samen
met haar echtgenoot prins Hugo
Carlos temidden van hun gezin een
prettige verjaardag toe.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.

Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaais te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
sai iclokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

Donderdagavond zangrepetitie Chr. Gemengde
Zangvereniging 'Excelsior', jeugdcentrum
17 scpt. Lezing NCVB in zaal Eskes
15 okt. Lezing NCVB zaal Eskes
19 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
17aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker
21 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
28 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.

't Afscheid
Een deerntjen van zo um de duuzend wekke,
Nom afscheid van eur zwaor veliefde knul.
Ze lei eur veurste peutjes um zien nekke,
En meer nog van dee flauwekul.
Ze wassen met eur smukskes um de wangen,
Dat dee den kwiebes ok nog goed.
At et neet zoo is dan laok mien hangen,
Vrouw Giegel zèè: ik lach mien dood!
De hele buurte ston te gloepen,
Noa 't afscheid nemmen van dee twee.
Ze lachen zich fenaol de stoepen,
Want vri'jen at dat deerntjen deel

MAX HOLT
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oroaz wemmen
Op zaterdag 13 juli werd er afgezwommen voor het
A en B diploma waaraan in totaal 37 kandidaten
deelnamen, te weten 26 A zwemmers en 11 B, die
allen een zwemdiploma behaalden. Afgelopen zater-
dag 21 juli werd er afgezwommen voor het zwem-
vaardighcidsdiploma C D E en F, waaraan door
20 kandidaten werd deelgenomen, resp. 8 C, 3 D
7 E en 2 F kandidaten, die allen slaagden voor
deze hogere diploma's.
Evenals het diplomazwcmmen werden de kandidaten
hiervoor opgeleid door badmeester M. J. Westerik,
die ook de examens hiervoor afnam, bijgestaan door
mevrouw Westerik-Hulshof en de heer J. Harmsen
uit Doetinchem. Namens de KNZB was aanweezig
resp. de horen M. Janse'n uit Almen en de heer J.
C. Sangers uit Vaassen.
Zaterdag 10 augustus wordt er weer afgezwommen
voor het A en B diploma
waarvoor men a. s. /aterdag kan proefzwemmen.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Met

BROOD
is uw gezondheid gebakken !

Vers van uw Warme Bakker:

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1384

Vakantie
van 3 tot en met 19 augustus

ZIEKENVERVOER
A. G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1493

VOOR ZIEKENVERVOER
KUNT U BELLEN: 05470-2800

WEGENS

Vakantie
gesloten van 5 tot en met 11 aug.

Café Lettink
Almenseweg 35

Gevraagd met ingang van half augustus
• •

net meise
OF JONGE VROUW
voor de winkel

Werktijden eventueel in overleg

J. J. Dijkerman
Bloemen - Groente - Planten - Fruit
Zutphenseweg Vorden

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ

leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

Gelders tarwebrood
puur natuur!

Haal het bij:

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877



Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel Iets aparfs en exkiusief,

leuke kombinatles.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 09752-1523

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst:
Het Gulik la - Vorden - Telefoon 05752-1494
Administratie:
Kerkekamp 23a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1460

Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningkommissie

geen zitting
zal houden op maandag 5 aug. 1974

De eerstvolgende zitting
zal zijn op maandag 9 september a.s.

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds J. Veenendaal uit Vorden

Onderwerp: 'Het staat in de Bijbel, dus ...'

Organist: de heer G. van Schoonhoven

Trompetist: de heer A. Wullink

P.S. Er is ook een dienst om 8.30 uur

(Uitgezonderd
Rhaufaser en

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Rwirloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Vorden
Insulindelaan 14
Vooroorlogse middenstandswoning met grote tuin
en schuur

De indeling van deze in een rustige

straat gelegen woning is als volgt:
begane grond: gang, grote droge
kelder, toilet, keuken, kamer en suite
waarin 2 kasten en openslaande
deuren naar zeer groot betegeld
terras
Ie verdieping: overloop 3 slaap-
kamers, douche met vaste wastafel
2e verdieping: vliering

Spoedig vrij te aanvaarden

P/IAKELAARSKANTOOB

Peters b.v.
dir. W. v.d. Linden, makelaar o.g.
Stationsplein 35 - Zutphen - Telef. 05750-15747
Bij geen gehoor: 05752-1820 of 1468

Tent evangelisatie
UITNODIGING

WANNEER:

WAAR:

Elke woensdag, donderdag, zaterdag
en zondagavond om 8.00 uur
Elke woensdag, en zaterdagmiddag
om 16 uur kindersamenkomsten

Op het terrein aan de Leliestraat in
Hengelo Gld

WAAROM:

Omdat God lankmoedig is, niet wil-
lende dat enigen verloren gaan, maar
dat zij allen tot bekering komen
2 Petrus 2:9

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

VW Vorden
PROGRAMMA:

DONDERDAG l AUGUSTUS

Boerendansgroep

'De Knupduukskes'
m het Jeugdcentrum
aanvang 20.00 uur - entree f l,- p.p.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS

Ringsteken per dogcar
op het parkeerterrein bij de Openbare
Lagere School Dorp. Aanvang 19.30
uur met leuke prijzen
Deelname f l,, p.p.

DINSDAG 6 AUGUSTUS

Avondconcert
in de Nederlands Hervormde Kerk
door organiste Els Bongers, Zutphen
Aanvang 20.00 uur

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Idem als l augustus

Wij gaan met

vakantie
van maandag 5 augustus
tot en met woensdag 14 augustus

Levensmiddelen - Slijterij

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Met vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje
Antonius Reinirus
Wij noemen hem ARNO

A. J. R. Linnenbank
H. R. G. Linnenbank-

Hegen
Vorden, 30 juli 1974
Het Kerspel 21
Tijdelijk: Wilhelmina
Ziekenhuis Doetinchem

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Waar men kijkt
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

Uiterweerd's verf!
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden

Sigaren magazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

dan rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

Deze week

veel vlug-klaar artikelen!
NEEMT EENS PROEF !

PAPRIKA SNITZELS

GELDERSE SCHIJVEN

5 halen
4 betalen

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

GEVULDE BOOMSTAM

500 gram

ROLLETTE

500 gram

YARKENSLAPPEN

500 gram

RUNDERROLLADE

500 gram vanaf

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98

1 kilo

500 gram RIBLAPPEN f 5,48

1 kilo .

f4,25
f4,25
f4,75
f4,90
f7,00
f 10,00

Voor de boterham:

100 gram HAM Or89

100 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK 0,89

100 gram PEKEL VLEES Of89

150 gram BOTERHAMWORST 0,89

250 gram KOOKWORST (stuk) 1,40

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

LAMMERS
de grote inaten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en
dagavond van 7-9 uur

Bezorg uw advertentie op tijd!

Voor drukwerk
Briefpapieren
Toegangsbewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz.

Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden • Tel. 1404

Een best weekblad? Contact!


