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UNIEK SCHOUWSPEL

Ondanks een druilerig regende hadden zich zondagmorgen aan de Joostinkweg te Vorden al een
paar honderd toeschouwers verzameld om getuige te /ij n van de vele aanspanningen die deze dag
meededen aan de Kastelenrit. Een rit met een lengte van circa 25 kilometer die dit jaar voor het
zevende achtereenvolgende jaar door "In de Reep'n" uit Vorden werd georganiseerd.

Het gros van de koetsjes kwam uit de
naaste omgeving, maar er waren ook
deelnemers uit Drente, Brabant en
Zuid Holland. Zij allen moesten zon-
dagmorgen vroeg uit de veren om tij-
dig (9.00 uur) in Vorden te zijn. Op dat
tijdstip werden tevens de rijtuigen ge-
jureerd die meedoen aan het kam-
pioenschap van Nederland. Jaarlijks
worden vier van dergelijke ritten geor-
ganiseerd.
De toeschouwers, naarmate de tijd
verstreek, toch wel uitgegroeid tot een
paarduizend langs de route werden
niet teleurgesteld want het is en blijft
een uniek schouwspel deze histori-
sche rijtuigen te zien voorbij rijden.
Veel bekijks trok o.a. de landauer van
de heer Stroet uit Breedebroek met
zijn vier friezen. Verder jachtwagens,
parkwagens, briks, zgn. boodschap-

penwagentjes, tilburies, postkoetsen,
oogstwagens kortom teveel om op te
noemen. In totaal gingen er zo'n 150
aanspanningen van start.
Wat opviel was dat vele deelnemers
zich in historische klederdrachten
hadden gestoken, hetgeen vooral in-
druk maakte op de vakantiegangers
langs de route.
Om een dergelijke rit goed en vlekke-
loos te laten verlopen is een goede or-
ganisatie vereist. "In de Reep'n" had
hierbij de hulp van onder andere de
EHBO en de bereden politie.
De kastelenrit, de naam zegt het al,
voerde het gezelschap langs in totaal
zeven kastelen. Bij kasteel de Wilden-
borch werd gestopt om een consump-
tie te nuttigen, terwijl de lunch bij kas-
teel de Wiersse plaats vond. Hier wer-
den de deelnemers opgewacht

door l^ph van de boerendansgroep
"De Knupduukskes", die in hun origi-
nele kledij het gezelschap van
broodjes voorzag.
De organisatie van "In de Reep'n" is
overiggg|de landgoedeigenaren altijd
zeer er^ptelijk voor het feit dat zij de
deelnemers in staat stellen de kaste-
len van zo nabij te bekijken.

Toen paarden en wagens in de namid-
dag bij het laatste kasteel (kasteel Vor-
den) arriveerden kreeg het publiek dat
daar aanwezig was uitleg van de ver-
schillende types rijtuigen.
Daarna begaven de deelnemers zich
in kollonne naar het eindpunt. En
zoals de gehele dag al het geval was,
ook tijdens de laatste kilometers veel
bekijks.
Al met al een zeer geslaagde dag dus.

Maximum aantal deelnemers
Kastelenrit bereikt
De voorzitter van "In de Reep'n", de
heer Johan Norde, maakte zondag-
middag bekend dat het aantal aan-
spanningen van 150 absoluut het ma-
ximum is. "Dus volgend jaar wie het
eerste is, het eerste maalt. In een tijd
waar iedereen maar denkt aan inleve-
ren lijkt het net of deze tak van sport
steeds meer groeit", aldus Norde. Hij
noemde tevens de voortreffelijke me-
dewerking van de gemeente, maar
sprak wel de hoop uit dat de zandwe-

gen binnenkort overgaan in eigendom
van de gemeente. "Want zo zei Norde,
nu bezorgen wij de aangelanden waar
wij langs komen een stukje financieel
ongemak". De prijzen van de geju-
reerde aanspanningen gingen naar:
Enkelspan: 1. M. Catshoek, Nieuw
Vennep, amerikaanse spider 54,5
punt; 2. H.C. Hoek, Maarssen, dog
cart 54 punten; 3. R. van Houten, Epe
Oostenrijkse wagen 53 punten; 4. C.
Nap, Eederveen, Hollandse buggy
51,5; 5. E.J. ter Maten, Vorden Ut-
rechtse tentwagen 47,5 cm.

Idem dames: 1. mevr. A. Schouten-
Maalderink, Vorden, tilbury 50,5
punt; 2. mevr. E. Mastenbroek,
Maarssen parkwagen 46 punten.
Tweespannen: 1. M. Kuivenhoven,
Rijnsburg, char'a banc 56 punten; 2.
G. Kleine, Vorden, jachtwagen 53,5
punt; 3. H. Hermans, Lunteren, Om-
nibus Brikje 52 punten; 4. J.A. Ha-
mann, Vorden Hollandse phaeton
49,5 punt; 5. C.J.M. Hooyen, Tilburg
47,5 punten.
Meerspannen: 1. D. Siesling, Eelder-
wolde, barouche 41,5 punt.

Gezellige
boerenbruiloft
In het kader van het VW-zomerpro-
gramma vond er de laatste keer in dit
seizoen een olderwetse boerenbrui-
loft plaats. Een gebeurtenis die bij de
vakantiegangers altijd zeer in de
smaak pleegt te vallen.
Zo ook ditkeer bij de bruiloft van Wil-
lemien van de Poellert en Hendrikus
van de Voskamp.
Deze beide rasechte Achterhoekse
jongelui trouwden in de boerderij van
kasteel Vorden. Daarvoor had de brui-
degom eerst zijn bruid van huis opge-
haald. Een komplete bruidstoet, ver-
sierde kleedwagen en niet te vergeten
de bruidskoe ging toen richting kas-
teel Vorden. Het jonge stel werd door
de heer van Bloemenhove, ambte-
naar van de burgerlijke stand in de
echt verbonden. Na-het officiële ge-
deelte togen familie en verdere gasten
met het bruidspaar naar de boerderij
het Schimmel waar met medewerking
van de "Knupduukskes" en de "Acht-
kasteïendarpers" de bruiloft in oude
stijl gevierd werd.

Bloemschikcursus
Ook dit jaar geeft Floralia een bloem-
schikcursus. Deze cursus staat onder
deskundige leiding en begint woens-
dag 31 augustus a.s. 's avonds in het
Dorpscentrum. In totaal bestaat deze
curcus uit zes lessen van 2 uur.
In de voorgaande jaren hebben al ve-
len op onze cursussen geleerd, met
simpele middelen, van J^emen uit
eigen tuin mooie bloem^pjes te ma-
ken. Hebt U interesse voor deze gezel-
lige cursus, lees dan de nadere gege-
vens in de advertentie elders in dii
blad.
De jaarlijkse bloementejtoonstelling
van Floralia, waar U o.a.fPeindresul-
taten van de cursus kunt zien, wordt
gehouden op 30 september, l en 2 ok-
tober a.s. in de grote zaal van het
Dorpscentrum.
Wilt U dat Floralia kan blijven be-
staan, koop dan s.v.p. loten van Flora-
lia als men daarmee bij U aanbelt. Bij
voorbaat dank.

Welkomst-dienst in
de dorpskerk
De gezamenlijke evangelisatie com-
missie van de Gereformeerde kerk en
de Hervormde Gemeente te Vorden
nodigt eenieder graag uit voor de
open-deur-dienst op a.s. zondagavond
21 augustus in de Vordense dorps-
kerk.
De heer Brethouwer uit Aalten hoopt
deze bijzondere, gezamenlijke avond-
dienst te leiden. Het thema is: "De Bij-
bel, een brief voor iedereen". Het
Achterhoeks Vocaal Kwartet (met o.a.
Ludo Eijkelkamp) hoopt aan deze
dienst mee te werken.
Graag geven we dit bericht namens de
genoemde commissie aan eenieder
door.

Koffie na de
morgen-kerkdienst
Ook in de maand augustus is er na el-
ke zondagmorgen-kerkdienst in de
Hervormde Dorpskerk gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie te
drinken in het gemeente-centrum "de
Voorde", gelegen achter/naast de
Dorpskerk. Enkele gemeente-leden
verzorgen deze koffie-dienst.
Gemeente-leden en gasten zijn er
welkom, na de kerkdienst.

Voorbereiding
gezamenlijke
startdienst
Ook dit jaar wordt er weer een
gezamenlijke startdienst gehouden
voor de Gereformeerde kerk en de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hervormde gemeente en wel op zon-
dagmorgen 11 september. Na de
dienst is er een ontmoeting en geza-
menlijk koffie-drinken in het Dorps-
centrum. Daar wordt ook het pro-
gramma voor 1983/1984 aangeboden
en kort toegelicht; leerhuisavonden,
Bijbelkring, catechisaties, jongeren-
werk enz.
Een kleine commissie hoopt de start-
dienst voor te bereiden op volgende
week donderdagavond 25 augustus in
"de Voorde", Kerkstraat 15.
Graag wijzen we op deze voorberei-
dings-avond.

Jeugdkerk en
zondagsschool
De jeugdkerk van de Hervormde ge-
meente begint weer op zondag 21 au-
gustus en is bestemd voor de jeugd
van 13 tot 16 jaar. De jeugdkerk wordt
gelijktijdig met de morgen-dienst ge-
houden en wel in de "Voorde", Kerk-
straat 15.
De Zondagsschool begint een week
later: op zondag 28 augustus, in de
openbare lagere school, Kerkstraat 17
én in het Klubgebouw te Medler,
Ruurloseweg 110. Jongens en meisjes
van 4 tot 12 jaar zijn er zeer welkom.
Dus Jeugdkerk op zondag 21 augus-
tus, zondagsschool op zondag 28 au-
gustus. Ook de zondagsschool wordt
gehouden gelijktijdig met de zondag-
morgen-kerkdienst in de Vordense
Dorpskerk.

GEBOREN: GEEN
ONDERTROUWD: G.J. Groot Ob-
bink en J. Vels.
GEHUWD: A. Lodewijks en
Y.E.L.M. Keijser.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 augustus 10.00 uur: ds.
H.C. Kranendonk (Em.pred. te Lo-
chem).
19.00 uur: de heer Brethouwer (uit
Aalten). Gezamenlijke Welkomst-
dienst m.m.v. Achterhoeks Vocaal
Ensemble.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 21 augustus 10.00 uur: ds.
P.A. Bohlmeier, Ruurlo.
19.00 uur: dhr. Brethouwer, Aalten.
Gez. Evangelisatiedienst in de N.H.
Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 20 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Dhr. H. van Dam, Lochem. Tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Maand augustus Mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Augustus: Mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

«

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

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

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



ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

31 aug. Bloemschikcursus Nutsflora-
lia

7 sept. Bloemschikcursus Nutsflora-
lia

14 sept. Bloemschikcursus Nutsflora-
lia

21 sept. Bloemschikcursus Nutsflora-
lia

27 of28 sept. BloemschikcursusNuts-
floralia

29 sept. Bloemschikcursus Nutsflora-
lia

v.v.v.
Zomerprogramma

Donderdag 18 augustus: Dia-avond
over het Achterhoekse boerenleven.
Plaats: boerderij kasteel Vorden. Ver-
zorgd door de heer van Roekei uit Zel-
hem.

Vrydag 19 augustus: Bezichtiging van
de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Mennink, Galgengoorweg 19.

Zaterdag 20 augustus: Dansgroep
Knupduukskes. Fancy Fair op de par-
keerplaats van bar 't Pantoffeltje.

Dinsdag 23 augustus: Bezichtiging Pi-
netum (landgoed de Belten): Partiku-
liere pijnbomenverzameling.

Woensdag 24 augustus: Achtkastelen-
fietstocht.

Boerendansers
organiseren Fancy Fair
De Vordense boerendansgroep "De
Knupduukskes" organiseert op zater-
dagmiddag 20 augustus vanaf 13.30
uur op de parkeerplaats van het Pan-
toffeltje een grote fancy fair met onder
andere schijven gooien, flessen-
gooien, stoelendans, sjoelen etc. Te-
vens wordt er een gezellige barbecue
gehouden.

Kindervakantiespelen
van start

Woensdagmorgen zijn de derde kin-
dervakantiespelen in Vorden van start
gegaan. Deze spelen staan onder
auspiciën van de Stichting Sociaal
Kultureel werk.
Drie dagen lang worden honderden
kinderen vermaakt op het veldje bij
het Wiemelink. Talloze vrijwilligers
zijn voor hun in de weer.
De kindervakantiespelen staan dit
jaar in het teken van de "indianen". Zo
is er woensdag door de kinderen een
echt indianendorp gebouwd.
Donderdag staan o.a. een verkleed-
partij en een vossenjacht op het pro-
gramma. Op de laatste dag, vrijdag,
vertrekken de kinderen in een vrolijke
optocht naar bejaardencentrum De
Wehme, waar een vredespijp gerookt
/al worden, 's Middags worden de spe-
len afgesloten met barbecue en een
optreden van de Vordense brand-
weer.
Kinderen die nog mee willen doen
kunnen x.ich donderdagochtend nog
om 9.45 uur opgeven bij het Wieme-
link.

P.K.V. nieuws
De Pluimvee- en Konijnenvereniging
houdt a.s. vrijdag haar jong dieren dag
in de Landbouwschool, (ingang C.
Staringstraat). Tijdens deze tafelkeu-
ring worden de jonge dieren 1983
beoordeeld door de keurmeesters:
Hoenders: dhr. van Dommelen; Ko-
ni jnen: dhr. Jurriëns en dhr. Derksen.
U komt deze keuring bijwonen, »de
toegang is gratis. Vooral jongeren die
dieren willen gaan houden kunnen
dan vragen stellen, (zie advertentie).

Vordense dammers
gaan weer schuiven
Voor de Vordense damclub DCV be-
gint vrijdagavond 19 augustus het
nieuwe seizoen. Voor de opening van
de bondscompetitie wordt er evenals

Dan valt de wereld om je heen weg. Dan voel je je
alleen. Maar er gebeurt ook nog iets anders: kankerbestrij-
ding komt dichterbij, wordt levende werkelijkheid.

Mensen bij wie kanker wordt ontdekt, kunnen in
ons land rekenen op de zorg en aandacht van velen.
En in steeds meer gevallen blijkt genezing mogelijk

Dat komt omdat de strijd tegen kanker al tiental-
len jaren met taaie volharding wordt gestreden. Nog is
die strijd niet gewonnen, maar er is vooruitgang. Daar-
om is het zo belangrijk dat het werk van het Koningin
Wilhelmina Fonds kan doorgaan.

Het Koningin Wilhelmina Fonds zamelt geld in

voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiën-
tenbegeleiding en opleiding.

Wil al dat werk voortgang kunnen vinden, dan
moet het Koningin Wilhelmina Fonds dit jaar meer
geld bijdragen dan ooit tevoren: f 46,7 miljoen om
precies te zijn.

Binnenkort gaat de grote collecte
weer van start Wij vragen u: geef iets
meer, als het kan. Maar blijf het werk van
het Koningin Wilhelmina Fonds steunen. .KANKER:

Geef iets meer a.u.b.
Wilt u meer tfeten? Vraag dan het gratis informatieboekje aan.

Koningin Wilhelmina l'bnds voorde Kankerhestri jding, Sophialaan S. 1075 BR Amsterdam. Telefoon: ojn-M.J.o.R (i i ro: 26000. Bankrekening: 70.70.70.007.

Aangeboden door: drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 12, Vorden

vorig seizoen een oefenprogramma
afgewerkt. Maandag 22 augustus
treedt de gehele vereniging in Eiber-
gen aan tegen DIOS. Het eerste tien-
tal oefent daarnaast nog op zaterdag
27 augustus uit tegen Huissen II, ter-
wijl een week later wordt deelgeno-
men aan een toernooi van D&Z Len-
sen uit Westerhaar.
De onderlinge competitie gaat op 26
augustus van start met vier voorron-
degroepen van 7 en 8 spelers. Daar- '
naast wordt er dit jaar begonnen met '
een alternatieve competitie voor die
spelers die op de clubavond geen par-
tij voorde onderlinge competitie heb-
ben. Dit is een soort ladderwedstrijd
waarbi j na afloop van tijd de nummer

één een prijsje krijgt en onderaan op-
nieuw begint.

Het eerste tiental begint de competi-
tie op 10 september met een thuis-
wedstrijd tegen Nijverdal. Het tweede
tiental uitkomend in de eerste klas di-
strikt Oost begint op 22 september
met de streekderby tegen DZW
Warnsveld. DCV III begint met een
thuiswedstrijd tegen Denk & Zet
Dinxperlo op 23 september. Het der-
de achttal komt uit in de 2e klas. Het
vierde vijftal is weliswaar kampioen
geworden van de vierde klas maar
komt wederom in deze klasse uit. De
eerste wedstrijd is op 30 september te-
gen DIOS 6 uit Beltrum.

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

Vrijwel direktte leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel.05443-331 5b.g.g.2220.

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Gecreosoteerde palen, spoor-
biels, gegalvaniseerde golfpla-
ten, diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217.



Met grote vreugde en drik-
baarheid geven wij U kennis
van - de geboorte van onze
dochter en zusje

MARIT GESINA

We noemen haar

MARIT

Frits, Marja en Joanne
van Amerongen.

Vorden, 10 augustus 1983
Schuttestraat 12.

Met grote blijdschap geven wij
kenn is van de geboorte van ons
zoontje en broertje

RUUD FRANCISCUS

Bennie en Gerda Mullink.
Gerben en Guido.

Hij is geboren op 11 augustus
1983.

Vorden, Ganzensteeg 7.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij van U persoonlijk
of schriftelijk mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

GERRITJAN
VRUGGINK

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

H.G. Vruggink-Toonk
Miny en Wim KI. Lebbink
Wim en Manneke Vruggink
en kleinkinderen

Wichmond, aug. 1983
„Kovel", Lankhorsterstraat 3.

AFWEZIG
N.J. Edens, tandarts.

van maandag 22 augustus t/m
vrijdag 2 september.
Voor spoedgevallen: personen
A t/m H t.a. Houtman, tel.
2253.
Personen l t/m Z praktijk Hac-
cou/Vaneker, tel. 1908 en
3372.

Te koop: suikerbieten kop-
pen 12 ha.
H.J. Krijt, Delden.

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

Te koop: nest prachtige Dts.
St. Korth.-pups met stam-
boom.
Tevens te koop jonge ganzen.
Beatrixlaan 22, Hengelo G.,
Tel. 05753-1756.

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

VORDEN
Goed pakket voor Algemene
Ontwikkeling of vestiging en
tevens een goede basis voor

verdere studie voor kantoor of
winkel: vakken zijn

modern boekhouden - bedrijfseco-
nomie - Ned. handelscorr. - wets-

kennis - verkoopbevordering.

De lessen worden gegeven op
1 avond per week: de cursus-

duur is 1 jaar.

II'""""
GULDEN UON
7001 CG DOETINCHEM

Tel. 08340-23708

met
Televisie

reparaties
=•- direct

.! naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

WILLEM KLEIN HEERENBRINK
en

LIDY HARTMAN

delen U mee, dat zij op 26 augustus a.s. om
13.30 uur trouwen in het gemeentehuis te
Vorden.

Om 14.30 uur komen wij bij elkaar in de St.
Antoniuskerk te Kranenburg, ter bevesti-
ging van ons huwelijk.

Van 16.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid
om ons te feliciteren in zaal Schoenaker te
Kranenburg.

Ons adres wordt:
Hoetinkhof 189, 7251 WH Vorden.

i
}
l
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Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, is
het ons een droeve plicht u mee te delen, dat na een ar-
beidzaam leven in volle overgave, voorzien van het Sa-
krament der zieken van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

HERMAN TAKKENKAMP
echtgenoot van Heintje IJsseldijk

Hij werd 76 jaar oud.

Vorden: H.E. Takkenkamp-IJsseldijk
Hengelo G ld.: Leo

Vorden: Henk
Zutphen: Ria en Jan
Vorden: Bennie en Gerrie

Arnhem: Joke
Vorden: Ineke en Bennie

en kleinkinderen

7251 LB Vorden, 16 augustus 1983
Ruurloseweg 79

Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcen-
trum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

Avondwake vrijdag 19 augustus om 19.00 uur in de
Christus Koning kerk. Het Jebbink 8 te Vorden, waarna
gelegenheid tot condoleren vanaf 19.45 uur in het
rouwcentrum.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 20 augustus i n de St.
Ant onius van Paduakerk te Kranenburg, Vorden om
10.30 uur, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof al-
daar zal plaatsvinden.

Condoleren na de begrafenis in zaal Schoenaker.

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat na een langdu-
rige ziekte van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

ALBERT VREEMAN
• echtgenoot van H.J. Stapper

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: H.J. Vreeman-Stapper
Zutphen: Jenny en Arie

Vijfhuizen: Albert en Joke
Zutphen: Henk

Castrop-Rauxel Wdl.: Alie en Harold
Vorden: Dick
Vorden: Hans en Betsy

Groesbeek: Henny en Hans
Vorden: Joke en Wim

en kleinkinderen.

7251 XL Vorden, 11 augustus 1983
Hertog Karel van Gelreweg 10.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden overleed onze zwager

AB VREEMAN
echtgenoot van H.J. Vreeman-Stapper

Lochem: J. Wolferink
J. Wolferink-Stapper

Vorden: Johan Stapper

Vorden, 11 augustus 1983.

Na een verpleging, vol zorg en toewijding, in het Berkel-
paviljoen te Zutphen, is heden in volle vrede in haar Heer
en Heiland ontslapen onze innig geliefde zuster, schoon-
zuster, tante en oud-tante

CHRISTINANIPIUS

op de leeftijd van 90 jaar.

Eefde: P.C. Nipius
Vorden: E.C. Nipius
Vorden: C.L Nipius-Egbers

nichten en neven
achternichten en achterneven

17 augustus 1983
Molenweg 10
7251 EE Vorden.

Onze zuster en tante is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 20 augus-
tus om 12.45 uur in het rouwcentrum waarna de begra-
fenis om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaatsvinden.

Voorafgaande aan de rouwdienst is er van 12.30 tot
12.45 uur gelegenheid tot afscheidnemen en condole-
ren.

„Ie Herberg"
AGENDA

Dinsdag 30 augustus
(voortaan weer elke laatste dinsdag v.d. maand)

KLAVERJASSEN
opgave is nog mogelijk.

Zaterdag 17 september:
op veler verzoek gezellige

DANS- EN SHOWAVOND
m m v : hypnotiseur "MADRAHASJ"

en het orkest "TRANSIT"

— entree f 10,-
- kaarten vanaf heden verkrijgbaar en plaats

bespreken mogelijk
— de koffie en enkele hartige hapjes zijn bij de prijs

inbegrepen.
- toegang voor personen vanaf ca. 18 jaar

— aanvang 20.00 uur
— zaal open 19.30 uur

— er zullen tot het eind van de avond max. 250
personen worden toegelaten (dit is tevens het

aantal zitplaatsen)
— er zijn nu al een groot aantal plaatsen

gereserveerd door enkele buurten, families enz.
Dus wees er bij want vol is vol.

Heeft U dit jaar of volgend jaar nog iets te
vieren???? Kom eens langs voor vrijblijvende

informatie.

Boerendansers uit Vorden
organiseert

Zaterdag 20 augustus a.s. v.a. 13.30 uur

GROTE FANCY FAIR
o.a. schijven gooien, flessengooien

stoelendans, sjoelen etc.

Onder genot van koffie en/of diverse dranken
een gezellige

BARBEQUE
op de parkeerplaats van 't Pantoffeltje, Vorden

Jong dierenkeuring
P.K.V.

Vrijdag 19 augustus om 17.30 uur in de

Landbouwschool (ingang Staring-
straat).
De toegang is gratis.
Tijdens deze tafelkeuring zullen hoen-
ders en konijnen geboren in 1983
beoordeeld worden.

Badminton sport. Ja leuk?

Geef je op als senior lid bij onze vereni-
ging. Speelavond: donderdags.

Doe dit voor 1 september a.s. bij Mevr.
Bultman, H. K. v Gelreweg 35, tel.
1753.

BADMINTONVERENIGING

FLASH VORDEN

Gevraagd:

RUNDVEEDRIJFMEST
van goede kwaliteit. Afname op mest-
bankvoorwaarden.

Opgave en inlichtingen bij:

J. KORENBLEK
Wichmond, tel. 05754-509 en bij:

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Warnsveld, tel. 05750-20853.

Autobedrijf
Groot Jebbink

Ford, Suzuki dealer voor Vorden, Hengelo
en Omstreken.
Ook voor andere bekende merken kunt U bij
ons terecht.

Vakkundig onderhoud en reparatie

ROMAX UITLAAT SPECIALIST

Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Zondag 21 augustus

ZONDAG 28 augustus
HENGELO G LD 05753-1461

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer
2e vervoer van gevaarlijke stoffen
Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788. Ook voor uw

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGEN- en BUSRIJBEWIJS

Wilt U helemaal opnieuw met
Engels of Frans beginnen of
wilt u liever het allereerste be-
gin overslaan?
Elke donderdagavond vanaf 15
september in 't Dorpscentrum
van Vorden.
beginnerscursus om 20.15
uur.
Cursus half-gevorderden om
19.15 uur.
Informatiestencil afhalen bij
Dorpscentrum. Opgeven bij 't
Dorpscentrum

Gevraagd: zitslaapkamer
met kookgelegenheid.
Brieven onder nr. 23-1
Buro Contact.

Schoorsteenvegen.
Het onderhoud en schoonma-
ken van C.V. ketels en gashaar-
den.
Barendsen Vorden B.V.
Tel. 05752-1261.

Jongeman zoekt kamer met
eigen opgang in Vorden of
Hengelo.
Tel. 05752-3482

Te huur gevraagd: winkel-
ruimte of schuur, liefst in
Ruurlo met prijs opgave.
Brieven onder nr. 2-11, Bureau
Contact Vorden.

Te huur: gemeubileerd huis,
per 1 september voor 9 maan-
den.
Tel.:05752-2828

Verse eieren te koop.
Korenblek, Zelstweg, achter
het spoor, Vorden.

Te koop: siereenden manda-
rijnen, carolina's chili-smients
en roodschoudertaling. Tel.
08334-2972

Grindtegels 40 x 60 a 3,75 per
stuk.
Betontegels 30 x 30 a 1,- per
stuk.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217

WELKOMSTDIENST
a.s. zondag 21 augustus N.H. kerk 7.00
uur 's avonds.
dhr. Brethouwer uit Aalten m.m.v.

ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET
(Ludo Eykelkamp e.a.)

Herv.-Ger. Evangelisatie comm.

Bejaardenboottocht
op 6 september a.s.

Hebt U zich al opgegeven?

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

STICHTING PEUTERSPEELZAALWERK

"OT & SIEN"
te Vorden.

Na de zomervakantie kunnen er weer
enkele peuters geplaatst worden.
U kunt nu al vast Uw kind opgeven voor
het schooljaar 1983/1984.

Als Uw kind in de leeftijdsgroep van 2,5
- 4 jaar is, kunt u hem/haar nu al vast
opgeven om later teleurstelling van een
lange wachtlijst te voorkomen.

Opgave bij de secretaresse:

Mevr. A. Rigterink-Verhoef
Brinkerhof 27, tel. 05752-2933.
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markt
als uw acid u lief is.

groenten
Geldig van 18/8 - 20/8 '83

Hagelwitte Hollandse
Bloemkool nu voor

Nieuwe oogst...
Hollandse appels
James Grieves 3X1/2 kilo

Dat is smullen...
Heerlijke Hollandse
Perzik-pruimen Kilo
Jonge malse gesneden
Hollandse snijbonen
schaal 400 gram

198

2?8
198
198

Maandag 22/8:
Goudgele Hollandse
Andijvie kilo 0?8
Dinsdag 23/8:
Hollandse
Tomaten hele kilo nu 148
Woensdag 24/8:
Perziken
bakje a l kilo

198

bloemen
Door onze eigen inkoop op de veiling in
Aalsmeer, kunnen wij u een uitgebreid
assortiment bloemen en planten
aanbieden, tegen zeer scherpe prijzen en
natuurlijk eerste kwaliteit produkten.
De ze week...

Zware bos
Chrysanten
div. soorten en kleuren
Nu met GRATIS zakje Substral.

Pot-chrvsantfes
in div. kleuren. Per stuk 1.50
Deze week uitzoeken-, 3 voor...

395
395

allerlei
Big shoppertas
van J&95 voor

495

O.B. tampons
normaal, speciaal of mini-2-r96

Theedoeken
100% katoen set a 3 stuks
van

259
795

Diepvriesdozen
600 cc set a 4 stuks ££5- 375

425
375

Proset haarversteviger l 39

249

Diepvriesdozen
1200 cc set a 4 stuks &4ê-

Strijkplank overtrek
Brabants bont of bloemdecor
van 4r05-voor

Haarborstel
palissander-495-

't Eind van de ̂ ^J vakantie is in zicht en daarmee ook de bodem
van de portemonnee tenminste... als uw VS-markt u niet helpt. Dat doen we
deze week met lage, lagere en de laagste prijzen. Kijk zelf maar echt

vakantieprijzen...

kruidenier
KG. koffie
500 gram bonen of
vacuüm ge malen-êr8-l-

Vizir wasmiddel
flacon 2 liter nu

Beckers FrikandeHen
grote doos 20 stuks -&451

Dreft
koffer2tólo-&95nu
En 5.- terug via bank of giro

Nutricia chocomel
triopak

Nescafé
extra grote pot 200 gramö£8-

919
695
848
169

Becel dieetmargarine
kuip 250 gram V.S. prijs

Maggi goudbouillon
6 Itr.

Calvc pindakaas
pot

Slaolie
l Itr.

Natrena tafel-
verpakking
600

Crème de cassis
0.75 Itr.

Blanc de blanc
fles van -3r9&voor

1.12
189
199
198

495
995
345

Smaritts beschuit
pak a 2

Herdfcbier
krat 241Iesjes V.S. prijs

Weekendbiscuits
groot pak ± 350 gram l&Q-

Boom amanda's
pak 6 stuks -2^09-

Hille speculaas
groot pak 400 gram nu

Droste chocolade-
repen
set 5 stuks-2ré5-

Fruitcocktail
1/2

139
995
169
179
Q99

198
139

zuivel
Coberco dagverse
vanille vla
l liter

Goudse kaas
belegen kilo

Houdbare halfvolle
melk
l liter

Camembert Vaüée
250 gr

079
398

slijterij
Floryn citroen-
brandewijn
l liter de ze week

10?5

Hartevelt jonge
| jenever l liter

Parade Vieux
l Itr. fles nu

Gordon gin
fles de ze week

1545

slagerij
Geldig van 18/8 - 20/8 '83

Magere spe klappen
hele kilo

Schnitzels van de ham
100 gram

Hamlappen
kilo

Nasi vlees
500 gram

498
648
159

1148
465

Ma. 22/8, Di. 23/8, Wo. 24/8
Gehakt h.o.h.
kilo

Verse braadworst
kilo

Schouderkarbonade
hele kilo

748
748
748

vleeswaren
mmmmm^nmim^mm
Geldig van 18/8 - 20/8 '83
Snijworst
150 gram

Bacon
100 gram

Palingworst
150 gram

Slagerslevetworst
250 gram

Komkommer salade
200 gram

Haring salade rood
100 gram

49
•

59
49
59
88
09

Ma. 22/8, Di. 23/8, Wo. 24/8
Zure zult
100 gram

Gekruide ham
100 gram

Sellery salade
150 gram

Q39
159
139

bakkerij
Puntbroodjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Frans stokbrood
400 gram

Velttwse boerencake
400 gram3^49-

Q98
Q?8
1.19
2?8

Een sneeuwster voor een dichter...
Bij ons in 't mooie dorp Vorden
Kunnen de mensen goed geworden
Bij VS-markt de boodschappen halen
Daar hoeft men niet zoveel te betalen
Dus niemand zit hier achter lege borden.

A.N. te Vorden

MARKTTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borctdo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 18 augustus 1983
45e jaargang nr. 23

LOCO-BURGEMEESTER J.F. GEERKEN BIJ OPENING DELDENS VOLKSFEEST:

"Deldenaren weer terug
op het zwanenesf'
"Burenhulp en burenliefde is erg belangrijk. Vooral in deze "snelle tyd". We moeten ervoor wa-
ken dat we niet in de maalstroom van de snelheid worden meegesleurd. Vandaar dat wij als ge-
meentebestuur het zeer waarderen dat er buurtfeesten worden gehouden", aldus sprak de heer
J.F. Geerken in zijn funktie van loco-burgemeester tijdens de opening van het Deldens volksfeest
Dat voor het eerst sinds jaren dit feest weer bij het "Z waande" plaats vond deed de heer Geerken
de opmerking maken: "De Deldenaren zyn weer terug op het Zwanenest".

Voorzitter Wim Oldenhave vertelde
de aanwezigen dat het bestuur bij wij-
ze van proef het volksfeest over drie
dagen wilde verspreiden. Wel de orga-
nisatoren zijn in hun opzet geslaagd.
De buurt liet zich niet onbetuigd. Bei-
de avonden was de feesttent tijdens de
opvoering van het toneelspel "Mister
Doe-Het-Zelf' vrijwel uitverkocht.
De volksspelen op zich alsmede de
dansavond trokken eveneens veel
mensen, zodat Delden op een ge-
slaagd experiment kan teruzien. De
muziek "Het Gelders Trio" maakte er
zaterdagavond bovendien een dolle
boel van. Tussen de bedrijven door
stonden in het tentje van Hentje gedu-
rende drie dagen drie dames van tus-
sen de 75 en 80 jaar die ten bate van de
buurtvereniging geheel belangeloos
hartige hapjes verkochten. "Petje voor
hen af', zo merkte voorzitter Olden-
have na afloop op.

Veel toneeltalent in Delden
De medewerkenden aan het toneel-
spel "Mister Doe-Het-Zelf' lieten zien
dat er in Delden heel wat akteertalent
aanwezig is. Spelers en speelsters zijn
namelijk allemaal uit het buurtschap
zelf afkomstig. Onder regie van Henk
Rouwenhorst (de enige niet Delde-
naar) werd een toneelspel opgevoerd

waarvan het publiek met volle teugen
heeft genoten. Het is te hopen dat er
in Vorden initiatieven worden geno-
men om het Deldense toneelgezel-
schap bijvoorbeeld ook naar het
Dorpscentrum te halen zodat meer-
dere dorpsbewoners hiervan kunnen
genieten.
Onhandigheid was in dit toneelstuk
troef. Henk Broekgaarden deed het
als de onhandige Otto Vogel voortref-
felijk. Buurman Ko Geluk, "daar moe-
ten we er nog eentje opnemen", was
een rol die Rinus Pelgrum op het lijf
was geschreven. De rolbezetting was
overigens toch goede gekozen. Her-
mien Tiessink als Caro Volgel; Frieda
Pelgrum als Oma; Absie Gotink als Jo
Geluk; Wilma Rossel (Juffrouw Grü-
nefeld); Henk Hukker als mijnheer
Witjes; de "kemphanen" Dick Rege-
link en Ina Broekgaarden, zij allen
zorgden voor een voortreffelijk stukje
amusement. Souffleur was Gertie
Rossel.

G. Hummelink schutterskoning
Bij het vogelschieten werd G. Hum-
melink Jr. zaterdag schutterskoning;
2. F. Hummelink, kop; 3. G. Rossel r.
vleugel; 4. W. Zweverink 1. vleugel; 5.
W. Oldenhave, staart.
Stoelendans: l. mevr. R. Vruggink; 2.

Mej. F. Lettink; 3. mevr. H. Humme-
link.
Schieten, vrye baan: 1. B. Rossel; 2. E.
Steenman; 3. R. Pelgrum.
Idem vaste baan: 1. G. Oldenhave; 2.
G. Hummelink; 3. G. Rossel.
Voor de kleinjes tot zes jaar was er een
poppenkast en knikkers zoeken. De
uitslagen van de spelletjes waren:
meisjes en jongens van 7 en 8 jaar: l .
Wilco Schouten; 2. Bianca Zweve-
rink; 3. Monique Groot Roessink.
Meisjes 10 t/m 15 jaar: l . Marijke Huls-
hof; 2. Saskia Peters; 3. Ria Walge-
moet.
Jongens 10 t/m 15 jaar: 1. Erik Besse-
link; 2. Richard Hulshof; 3. Henrie Eg-
gink.
Voor het eerst sinds jaren was er dit
keer ook weer het dogkarrijden met
paard en wagen van Wim Zweverink.
1. werd mevr. M. Burkink, 2. mevr. R.
Hummelink, 3. Mevr. D. Oostendarp.
Korfbalgooien: 1. Henk Broekgaar-
den; 2. Mevr. J. Besselink; 3. mej. Jo-
ke Onstenk.
Kegelen: 1. W. Oldenhave; 2. H.Reu-
sink; 3. H. Groot Roesink.
Vogelgooien: 1. Mevr. I. Besselink
(romp na loting); 2. mevr. H. Worm-
goor (kop); 3. mevr. A. Eggink r. vleu-
gel; 4. mevr. H. Hummelink, 1. vleu-
gel; 5. o^vr. H. Schouten, staart.

25 JAAR DIENSTVERBAND

Jubilarissen bij
Gems en Emsbroek
Tydens een besloten receptie op 11 augustus jl. in de Her-
berg werden 2 jubilarissen i.v.m. hun 25 jaren dienstver-
band gehuldigd. Omdat de bedrijven in de na-oorlogse ja-
ren zijn gegroeid, telt het bedrijf thans veel personeelsle-
den met een dergelijke staat van dienst

Ditmaal ging het om E.H. Elkink en L.
Slokkers, bieden wonend te Vorden.
De heer Elkink heeft de beginfase van
de seriefabrikage meegemaakt. Hij is
begonnen in de z.g. mangatafdeling.

Daar werden uit plaatijzer met de
hand flenzen gebogen en gelast aan de
mangathals. Ook het boren gebeurde
daar toen nog met de hand. Geschat
wordt dat, later met behulp van een
hoepelwals (een Hoola-Hoop voor dik
ijzer), meer dan 50.000 ringen door
zijn vakkundige handen zijn gegaan
onder zijn leiding. Ontwikkelingen
binnen het bedrijf hebben er toe ge-
leid dat het takenpakket (en het ma-
chinepark) is uitgebreid. Als de tank
de kerstboom is, dan vervaardigd El-
kink de ballen en de versieringen. En
dat alles met een voortdurende inzet
en groot vakmanschap.

Jubilaris L. Stekkers wordt geken-
merkt door het feit dat zijn loopbaan
gebaseerd is op eigen ontwikkeling.
Begonnen als hulpje van 16 jaar heeft

hij de "harde" leerschool van de oude
rotten in het vak nog meegemaakt.
Dat deze opleiding niet hoeft onder te
doen voor de huidige dagschooloplei-
dingen, wordt bewezen door zijn ken-
nis en kunnen.

Stekkers werkt als leidinggevend
monteur zelfstandig projekten af. Dit
kan een verwarming zijn, een grote
chemicaliën-tankinstallatie of een ge-
heel sanitair/rioleringsprojekt. Veel-
zijdigheid en werkzaamheid kenmer-
ken deze op-en-top praktijkman.

De direktie prees de beide bedrijven
geluk met deze 2 medewerkers, die
mede door hun inzet voor het sukses
tot op de huidige dag zorgdragen. Hij
bood hen een geschenk onder couvert
aan.

Tevens werden de jubilarissen toege-
sproken door de nestor van de onder-
neming, de heer H. van Dorsten
Naast de lovende kollegiale woorden
werden geschenken aangeboden.

Fietsvierdaagse Jong
Gelre goed verlopen
Met ed^P>cht richting Hengelo en de
Keyenborg eindigde de avondfiets-
vierdaagse die de afdeling Vorden van
Jong Gelre afgelopen week voor de
vijde keer organiseerde.

Gingen er de eerste avond zo'n 400
deelnemers van start. In de loop van
de week groeide dit aantal uit tot 470.
De weerstomstandigheden waren
ideaal zodat Jong Gelre terug kan zien
op een goed geslaagde fietsvierdaag-
se.
Er was door administratiekantoor
Vorden B.V. een beker beschikbaar
gesteld voor de grootste groep deelne-
mers. Deze prijs werd gewonnen door
het buurtschap Linde die met 37 da-
mes en heren de tocht volbrachten.

E.H.B.O. cursus
Bij voldoende deelname hoopt de afd.
Vorden E.H.B.O. in de tweede helft
van september te beginnen met een
cursus voor opleiding voor het E.H.-
B.O. eenheidsdiploma.
De cursus omvat 16 avonden van twee
uur en wordt op de maandagavond ge-
geven. Totale kosten inclusief Oranje
Kruis boekje, examengeld etc. f125,-.
Aangezien het vorig jaar de cursus we-
gens te geringe opgave geen doorgang
kon vinden, hoopt het bestuur dit jaar
op een beter resultaat.
Voor aanmeldingsadressen raadplege
men de advertentie elders in dit blad.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

Verzoek om een hogere geluidswaarde
in het ontwerp-bestemmingsplan "Ad-
dinkhof".
Wij maken u erop attent dat u nog tot
en met 4 september 1983 het ontwerp-
verzoek met bijlagen'aan Gedepu-
teerde Staten van Gelderland om een
hogere geluidswaarde voor toe-
komstige woningen in het bestem-
mingsplan Addinkhof kunt inzien.

Dit verzoek heeft betrekking op een
aantal woningen, die worden gesi-
tueerd op een afstand tussen de 30 en
70 meter vanaf de Zutphenseweg. Tot

en met de genoemde datum kunt u
schriftelijk bezwaren of opmerkingen
tegen dit ontwerp-plan bij burge-
meester en wethouders indienen.

Wegwijs in premieland
De Ministeries van Buitenlandse Za-
ken (ontwikkelingssamenwerking),
Economische Zaken, Financiën,
Landbouw en Visserij, Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer hebben gezamenlijk een
brochure uitgegeven getiteld "Weg-
wijs in premieland, subsidies, garan-

ties en belastingmaatregelen voor be-
drijven 1983". In deze brochure wor-
den beknopt alle subsidies e.d. weer-
gegeven en de belangrijkste voor-
waarden waaraan men moet voldoen
wil men daarvoor in aanmerking ko-
men.

Exemplaren van deze brochure zijn te
bestellen door overmaking van f 3,-
per gewenst exemplaar op giro 751
van het Distributie Centrum Over-
heidspublikaties te Den Haag, onder
vermelding van: "Wegwijs in premie-
land", en het gewenste aantal.

Kalf van 27 pond

Hij de familie Vliem aan d% Zel-
ledijk 7 werd op 31 juli een kal-
fje geboren van maar 27 pond.
Dit gewicht is slechts een kwart
van het normale gewicht van
een pasgeboren kalf.
Het kalfje had pas op 11 sep-
tember geboren moeten wor-
den en was dus vijf weken te
vroeg.

Het kon de eerste dagen niet
staan en de toestand van het
beestje was erg kritiek. Al snel
moest de babyfles weer te
voorschijn gehaald worden
door mevrouw Vliem en gaf zij
het kalf vijf maal daags de fles.

Na ruim een week kon het
kalfje staan en is het reeds
ruim een pond gegroeid, dank-
zij de goede zorgen van me-
vrouw Vliem.
Op bijgaande foto is het ver-
schil te zien van het kleine kalf
en een kalf met een normaal
geboortegewicht. Die een
week later geboren is.

WETHOUDER H.A. BOGCHELMAN:

"Gemeente stelt f 290.000,-
beschikbaar voor mederealisering
gasaansluitingen buitengebied"
Tijdens de by eenkomst van de standorganisaties gaf wethouder H.G. Bog-
chelman informatie over de gasaansluitingen van de onrendabele percelen
in het buitengebied van de gemeente Vorden. Volgens de heer Bogchelman
worden er in Vorden 180 aanluitingen in het kader van nota zes van de Ga-
mog geraliseerd. Voor de Kerst zullen de leidingen in de grond liggen. "De
Wildenborch viel buiten de boot, maar daar wordt begin september nog een
nadere enquête gehouden", zo zei Bogchelman.
Wat overblijft zijn de zogenaamde in-
tergrale aansluitingen. Hiervoor zal de
gemeente bij de Gamog een offerte
aanvragen. Een dergelijk aansluiting
kost zo ongeveer 7500 gulden. Na af-
trek van hetgeen de gemeente van de
Gamog ontvangt (onder andere uit de
winst van de Gamog tot 1991) en reke-
ning houdende met het feit dat de ge-
meente Vorden nog een "potje" heeft

van zo'n 290.000 gulden, zal de be-
langhebbende uiteindelijk zelf dui-
zend gulden voor de aansluiting beta-
len.
"De mensen die niet mee hebben wil-
len doen aan nota zes zullen duizend
gulden per aansluiting meer moeten
betalen. Ik vind dat zij geen recht heb-
ben op de gemeentelijke bijdrage", zo
sprak wethouder H.A. Bogchelman.

WETHOUDER J.F. GEERKEN:

"Het wordt tijd dat gemeente
onderhoud van zandwegen
gaat overnemen"
Als het aan wethouder J.F. Geerken ligt zal het niet lang meer duren of alle
zandwegen in de gemeente Vorden zullen door de gemeente worden overge-
nomen en worden onderhouden. "In Hengelo is alles al in onderhoud by de
gemeente. Het wordt tijd dat we dit in Vorden ook gaan doen".
De heer Geerken deed deze uitspraak haar rekenning.

Volgens wethouder Geerken komen
de Enzerinckweg; Hamveldseweg,
Reeoordweg, Giesenkampweg, Rom-
melderdijk, Wiersserallee en De Bek-

tijdens een door de afdeling Vorden
van de ABTB; CBTB en GmvL geor-
ganiseerde voorlichtingsavond, welke
maandagavond in "De Herberg" werd
gehouden en waarvoor een goede be-
langstelling bestond. De avond stond
onder voorzitterschap van de heer H.
Pelgrum.
In Vorden heeft men momenteel 50
kilometer zandwegen waarvan 15 kilo-
meter in onderhoud bij de gemeente.
Waarom alles in eigen beheer?
Wethouder Geerken: "De oorzaak is
het buiktransport en het melktankver-
voer door de zandwegen en het ge-
bruik dat recreanten van de zandwe-
gen maken". De kosten voor de ge-
meente bedragen naar schatting
f 500,-, waarvan de aangelande ver-
plicht is 20 procent bij de dragen. Men
kan dit ook afkopen. Dan dient de aan-
gelande het 20 voudige van het bedrag
per jaar te betalen. De gemeente
neemt dan het onderhoud geheel voor

mansdijk het eerst-in aanmerking.

Vanuit de aanwezigen werd de
wethouder overigens wel tegengas ge-
geven. Zo werd bijvoorbeeld door de
heer Johan Pardijs opgemerkt: "De
mensen op de boerderijen die aan een
zandweg wonen hebben het veel be-
roerder dan de boeren aan de harde
wegen. Laat de gemeente Vorden het
onderhoud toch voor eigen rekening
nemen. In Vorden wordt wel een paar
honderd duizend gulden uitgegeven
voor bomen die veel beter omgehakt
hadden kunnen worden! Je moet een
boer niet zo gauw aan de portemon-
naie komen. Ze willen wel meehelpen
de wegen in orde te maken", zo sprak
Pardijs. Wethouder Geerken hoorde
zijn betoog glimlachend aan.



Programma Volksfeest
Vierakker - Wichmond

Voetbalvereniging

Zaterdag 20 augustus
19.30 uur: Samenkomst op het feestterrein, waarna muzikale hulde door de muziek-

vereniging Jubal aan het oude koningspaar.
19.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg 5,-. Vogelgooien

voor dames inleg 3,-. Schieten vrije baan inleg 2,50. Kegelen inleg 2,-.

Na het vogelschieten dansen met dansorkest "LIBERTY".

Zondag 21 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein inleg 1,50.

Dinsdag 23 augustus
18.00 uur: Bakfietsenrace, een sportieve krachtmeting in Wichmond. Wie vandaag of

morgen in de Achterhoek iemand tegenkomt die zich in het zweet werkt op
een bakfiets moet niet vreemd opkijken. Wijs ook niet op Uw voorhoofd,
want de man die trapt of zijn leven er vanaf hangt is heel serieus bezig om
zich voor te bereiden op de bakfietsenrace die dinsdagavond 23 augustus in
Wichmond wordt gehouden. Het is een "sport", waarvoor in de Gelderse
Achterhoek grote belangstelling bestaat. Het voorbeeld werd tien jaar gele-
den voor het eerst in Zelhem gegeven en is sinds die tijd overgewaaid naar
andere dorpen.
Ook Gendringen, Etten en Wichmond kennen de bakfietsrace. Dinsdaga-
vond om 18.00 uur is het dan zover in Wichmond. Ook dames teams nemen
deel aan deze "sport". Voor de deelnemende ploegen is het bezit van een ei-
gen bakfiets een vereiste en dat wil nog wel eens problemen opleveren,
want waar vind je nog zo'n goed gaand karretje. Het parcours is uitgezet aan
de Hackforterweg/Vogelenzang in Wichmond en de wedstrijden beginnen
zoals eerder gemeld om 18.00 uur.
Joop Bouwmeister en Henk Eelderink zullen het geheel van commentaar
voorzien en zullen de nodige steun daarbij ontvangen van "Opa Bakema".
Tussen de wedstrijden door zullen allerlei attrakties te zien zijn. Zo zal ook
de "Achterhoek Express" aaawezig zijn, 6 personen op een tandem, bekend
van het TV programma "Fiets e'm erin". Entree voor dit spektakel stuft is
bewust laag gehouden. Volwassenen f2,00 en kinderen tot 12 jaar f l ,00. De
prijsuitreiking zal na afloop worden gehouden in café Worm in Wichmond.
Mochten zich nog ploegen op willen geven dan kan dat tot zaterdag 20 au-
gustus a.s. bij Henk Eelderink, GarvelinkwegS, 7021 JS Zelhem. Telefoon
08342-1381. Ook kan men hier informatie krijgen over de regelementen.

Woensdag 24 augustus Wielerronde
Na de wielerronde dansen op de tonen van Dans en Show orkest Superfly.

Gratis toegang en wordt U aangeboden door de exploitant van de tent.

Toegang onder voorbehoud.

Donderdag 25 augustus
19.30 uur: Feestavond voor bejaarden in het Ludgerus gebouw. De Steenderense To-

neelvereniging "Tahalia" zal de klucht "Hoekche en Kabeljouwsche
twisten" op voeren door DJ. Eggengoor. Deze avond wordt georganiseerd
door het Bestuur van de bejaardensoos, en is toegankelijk voor iedereen die
60 jaar en ouder is uit Vierakker en Wichmond en die kerkelijk aangesloten
zijn uit andere Gemeenten. Dus komt allen het wordt weer gezellig.

Vrijdag 26 augustus
13.15 uur: Samenkomst op het schoolplein. Dorpsstraat, graag met alle ouders en kin-

deren waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening
door de voorzitter.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd inleg 2,-. Schieten vrije baan.
Inleg 2,50.

13.45 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld
voor kinderen die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken en school-
verlaters.

15.00 uur: Ringsteken per dogcar voor dames van elke leefti jd, inleg 2,- op het feestter-
rein. Gratis draaien voor de kinderen beneden de 13 jaar. (vrijdag 26 au-
gustus na de kinderspelen van ca. 14.30 - 17.00 uur).

19.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfly".

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 27 augustus
14.00 uur : Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muzickkorpsen. Speciale beoorde-

ling praalwagens door deskundige jury.

ca. 17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versiede wagens en
diverse wedstrijden.

19.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfly".

Toegang onder voorbehoud.

Zondag 28 augustus. De jaarlijkse grote sportdag
Georganiseerd door de sportvereniging Sociï. Aanvang 13.00 uur, voor de
jeugd van Vierakker-Wichmond in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Tevens wordt
de jaarlijkse oranjeloop georganiseerd met als afstanden 5 en 10 km.

15.00 uur: aanvang 5 km
15.45 uur: aanvang 10 km.

Opgave tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijden. Inleggeld
f2,50. Ter herinnering krijgt iedere deelnemer een medaille.

De Oranjevereniging doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

"Vorden"

Bij "Vorden" werden de afgelopen da-
gen de volgende oefenwedstrijden ge-
speeld:
Vorden I-GSV1:4-2; Vorden II-GSV
II: 4-0; Heeten-Vorden 1:2-0; Heeten
I I -Vorden II: 4-0.
Donderdagavond 18 augustus spelen
Vorden I en II thuis resp. om 19.00 uur
tegen H&K I en II.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

De fiets
voor de jeugd

• bij de tijd
• sterk en duurzaam

• sportief
• lichtlopend
• en bovenal

VEILIG
Dat is dus een

GAZELLE
Verwen jezelf met

een Gazelle bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.

Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsc
rijden op
VREDESTEIN
banden

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOORglUW

WAPEN- EN SPORTMAN DEL

Martens

In verband met pensionering zoeken wij voor onze afdeling Elektra
een

HOOFD ELEKTRA (meewerkend)
Ons bedrijf (ca. 40 mw.) houdt zich bezig met ontwerp en montage
van alle verwarmingssystemen, sanitair, chemicaliëntankparken,
elektra, energiebesparing, enz. De afdeling Service & Onderhoud
en Elektra kent 9 medewerkers.

De man die wij zoeken is in bezit van het diploma VEV-installateur
en heeft bij voorkeur kennis/ervaring in de c.v.-industrie. Omdat we
steeds meer schakelkasten bouwen, is ervaring in de meet- en re-
geltechniek een voordeel of de bereidheid daarvoor te studeren.
Zijn werk zal bestaan uit het deels uittrekken/begroten van werken
en het regelen van de werkzaamheden.

Voor een ervaren man met initiatief is dit een gelegenheid voor een
werkkring met een vrij grote mate van zelfstandigheid en verant-
woording.

Voor de afdeling S & O zouden we graag tevens in kontakt komen
met

ALL ROUND C.V.
SERVICE/ ONDERHOUDS-M OIMTEURS
De betrokkenen hebben een elektra vooropleiding of een c.v.-op-
leiding met service-kursussen en/of ervaring.
Deze monteurs kennen in het seizoen (ca. sept./april) bij toerbeurt
een serviceweek. Indien dit nodig is zullen zij tevens betrokken
worden met het onderhoud van installaties en/of nieuwbouw van
bepaalde installaties.

SOLLICITATIEPROCEDURE:
Uw naam/adres op te geven aan onze telefoniste.
U ontvangt bedrijfsgegevens en een in te vullen formulier. Wij ne-
men dan z.s.m. kontakt met u op.

tteeds dotltTtfftndl

Vorden, tel. 1 272

Brief: Antwoordnr.16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

Adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost MEER GELD!

Vorden en Eibergen succesvol
op touwtrekbekertoernooi

Afgelopen zondag organiseerde de
touwtrekvereniging Vorden onder
auspiciën van de Nederlandse Touw-
trekbond een bekertoernooi. In de
middaguren werd voorts nog de eerste
serie getrokken in verband met de
promotie-degradatiewedstrijden. De
weersomstandigheden waren ideaal.
Ook was er druk bezoek, waaraan niet
vreemd was dat velen, moe van het
wachten op de aanspanningen van "In
de Reep'n", een kijkje gingen nemen
bij de touwtrekvereniging.
Bij de bekerwedstrijden ging het er
spannend naar toe tussen de kopploe-
gen Busslo, Vorden en Eibergen. Ei-
bergen veroverde tenslotte de* beker

met l O van de maximaal te behalen 12
punten
Vorden werd met 8 punten tweede,
terwijl Busslo derde werd.
Dit wat betreft de 720 kg-klasse. In de-
ze klasse kwam Vorden vorig jaar in de
competitie niet uit.
De bekerwedstrijden voor de jeugd-
ploegen eindigde in een glorievolle
eerste plaats voor de ploeg van Vor-
den. Alle wedstrijden werden gewon-
nen. Tweede werd hier Eibergen met
8 punten en derde E.H.T.C, met 4
punten.

De promotie-degradatie-wedstrijden
gaven de volgende uitslagen:

720-kg: 1. Heure, 2. Bekveld, 3. Vor-
den.
A/B-klasse: 1. DES, 2. Bekveld, 3.
Okia, 4. Bathmen.
B/C-klasse: 1. Eibergen, 2. Erichem,
3. Heure, 4. Eibergen 2.
C/D-klasse: 1. Treklust, 2. EHTC, 3.
Timmerman, ̂  Bisons.

A.s. zondag wordt de tweede serie ver-
trokken in Zelhem. TTV Oosterwijk
heeft dan de organisatie.
De sterkste ploeg in de 720 kg-klasse
van De Bisons uit Beltrum was niet
van de partij. A.s. weekend zal deze
ploeg in Ierland deelnemen aan het
wereldkampioenschap touwtrekken.



Modern
Dansen
Leren

Federatie Danskraren Organisaties

lesklubjes; indeling naar leeftijd, jongeren -
verl. en gehuwden.
Klubjes ook boven de 50 en 60 jaar.

BALROOM - LATIN - ROCK - OUDE DANSEN.

Inschrijving 20 aug. van 7 tot half 9 — Vorden
Dorpscentrum. Aanvang 3 sept. 6 uur.

Zaal AJ. Eijkelkamp Medler: inschrijving 24
en 31 aug. van 7 tot half 9.

TH. A. HOUTMAN (dansleraar)
M.v. Dulkenstraat 7 Groenlo.

Gevraagd een jonge

medewerker
voor 2 dagen of enkele halve dagen per week
op een varkensvermeerderingsbedrijf.

TH. HAKVOORT
Uilenesterstraat 4, Keyenborg. Tel. 05753-2317

Wij gaan verbouwen
Daarom nu op alle in voorraad zijn-

de Elektro en Motormaaiers

20% KORTING
PROFITEER ER NU VAN

barèndseii
VORDEN B.V. Telefoon 05752-1261.

Vordense
Marktloten

verkrijgbaar bij:

H.J. Koning
Wilhelminalaan 18

Kon. Ned. Ver. EHBO Vorden
Opgave voor een nieuwe officiële cur-
sus Eenheidsdiploma EHBO kan ge-
schieden bij:

Mevr. Velhorst-Soek, Het Wiemelink 35, tel. 1688.

Dhr. F.J. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209.

Dhr. Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, tel. 1729.

Nuts blokfluit en Melodicaclub
Opgave nieuwe leerlingen voor 27 augustus a.s.
bij:

P. de Vries, Hoetinkhof 51, tel. 1941

A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785

P. Kater V.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668

H. Weenk, v. Lennepweg 1, tel. 1518.

Aanvang der lessen zaterdag 27 augustus a.s. In-
deling als volgt:
10.00 - 10.45 uur - blokf l. groep 1.
10.45 - 11.30 uur— melodica groep 1.
10.45 - 11.30 uur - blokfl. groep 2.
\ 1.30 - 12.1 5 uur - blokfl. groep 3.
11.30 - 12.15 uur— melodica groep 2.

Het bestuur

De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal voor die
hoogtijdagen, welke om 'n exclusieve uitnodiging vragen!

Natuurlijk weer in de Kennemer Kaarten Kollektie.
Uw drukker vertelt u er meer van.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1404

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave»- 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

Een uur dat voorbijvliegt, is een
uurtje Engels of Frans in het
Dorpscentrum te Vorden.
Inlichtingen aldaar.

Bloemschikcursus
Nutsfloralia

De cursus wordt gehouden op 31 au-
gustus en 7,14,21,27 of 28, en 29 sep-
tember a.s. 's avonds van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpscentrum.

Het cursusgeld voor 6 lessen bedraagt
f 25,00 te voldoen op de eerste lesa-
vond. Eerste les meebrengen: bakje of
schaaltje, bloemen, bijmaterialen zoals
blaadjes en takjes en een scherp mesje.

Opgave bij:

Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743.

Mevr. GrOOt Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351.

Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

L«GA
verkoopt al je

schoolspullen
ook woensdagmiddag 17 - 24 - 31 au-
gustus open.

L«GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, tel. 3100.

Dinsdag 23 augustus beginnen het
Vordens Dameskoor en Kinderkoor
weer met hun

REPET1T1EAVONDEN
in het Dorpscentrum.

Nieuwe leden van harte welkom.

Aardgas Aardgas Aardgas
Aanleg - ombouw
haarden - c.v. ketels e.d.
Alles tegen betaalbare prijzen

Vraag inlichtingen:

G. Weulen
Kranenbarg
Zelhem.
08342-1364.

Videoaanbiedingen
VITO videorecorder. 1920 UT

8 dgn programmeerbaar. 4 uur speelduur van 2198 nu

Telefunken stereo VHS videorecorder
Volledig stereogeschikt. Slowmotion, etc. van 3198,- nu

O9U3 VnO videorecorder. 6020 UT. 16 kan.

4 uur speelduur. Veel extra mogelijkheden van 3398 nu

ödUd Vllö stereo videorecorder

4 of 8 uur speelduur. De allernieuwste machine van 3598,- nu

O3D3 pOrtablB VHS CVP 6073 videorecorder

30 min. speelduur. 2 kg in gewicht. Prachtige machine van 2898,

U VU ló portable video camera. Past op CVR 6073

Maakt ook bij weinig licht een mooi beeld van 2798,- nu

CVR 6073 + CVC 73
en 4996,- samen nu

JVC videocamera GX SGE. past
videorecorder CVR 6073 van 2998,- nu

GrUndig VC 2000 videorecorder

2 x 4 uur. Knalaanbieding van 2498,- nu

van 4696,-

1798

2448

2398

2798

2498

2498

475O

2598

1798

Greatz portable videoset V00r buiten
4833 telerecorder 2400,-. 4833 teletuner 1100,-.

4059 colorscope camera 1900,-. 4833 telepower netvoeding

500,-. draagtas voor recorder 220,-. Éénmalig van 6120,- nu

OCCASION!

3998,

U V W semi professionele videorecorder. U matic.

met bijpassende tuner. In perfecte staat! Nieuwwaarde 9500,-

met garantie nu 3250,

Radio/TV aanbiedingen
66 cm KTV C 8800. 32 kan. afstandbediening

vele mogelijkheden. Stereo geschikt van 2898,- nu

meerprijs teletekst 300

O3D3 67 cm. Stereo KTV. 2 x 40 Watt. Teletekst.

39 kan. afstandbediening, van 3248 nu

Saba 51 cm. KTV. kwaliteit voor een kleine prijs.

8 kan. handbediend, van 1598,- nu

Grundig 51 cm. 16 kan. handbediende KTV van 1798,- nu

2799,

1269,
1228,

Op nieuwe video + audio apparatuur 4 jaar garantie, (op videokoppen 1 jaar).

Inruil mogelijk.

RADIO - TV - VIDEO - SPECIAALZAAK

STATIONSWEG 1. VORDEN. TEL. 05752-2577.

GRUNDIG - SABA - JVC - TELEFUNKEN

Bezoek ook eens onze grammofoonplatenafdeling. Vele goedkope aanbiedingen



Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

Hout
Plaatmateriaal
Deuren
Kozijnen
Ramen
Schroten
Isolatiemateriaal
Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar:

ARUII
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijen speciale prijzen.

VOOR NAAILES
R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld. Tel. 05753-1410.

Eventueel ook met patroontekenen volgens
de „Danckaerts" methode. Bekend door de
perfecte pasvorm!

öe Rijöenöe \< r r ' r J r r r
ORQelschool

Ook dit jaar staan wij in
Vorden met onze lesbus!

Wij geven prettig en individueel orgelles in
groepjes van 3 a 4 personen, waarbij ieder-
een z'n eigen lestempo kan bepalen.

Het lesgeld bedraagt f 12,50 per uur,
meerdere gezinsleden krijgen reduktie.

Tevens uw adres voor nieuwe en
gebruikte orgels vanaf f. 795,-

Voor nadere informatie of opgave:

HENNY EN GERJO VRIESE
Zelhem
Tel. 08342-2836.

haak
in op

prijstreffers!
In het nieuwe schooljaar!!

Corduroy broeken
"Spetter" v.a. 29,50

Jacks v a 59,-
Manteltjes m/borg v.a. 65,-

Ziet onze nieuwe kollektie van

BARBARA FARBER
Modecentrum

VOLLEYBALVERENIGING

„DASH" VORDEN

Volleyballers opgelet!!
Met ingang van 23 augustus (dins-
dag) beginnen de volleybaltrainingen
weer. Het is de bedoeling, dat ieder lid
van de vereniging bericht krijgt over
het tijdstip waarop hij/zij weer wordt
verwacht. Mocht dat niet zijn gebeurd,
dan is er iets mis gegaan.
Informeer dan even s.v.p. op onder-
staand adres.

Als er overigens belangstellenden
zijn, die hun lichaam (en geest) fit en
fris willen houden door het volleybal-
spel onder gekwalificeerde leiding
dan kunnen deze zich melden op on-
derstaand adres. Het is niet helemaal
zeker, dat men geplaatst wordt, maar in
principe is iedereen welkom.

Voor alle informatie: secretariaat volleybalver.
DASH

Mevr. J. van Hunnik
Christinalaan 13, Vorden. Telefoon 3086.

federatie Danskraren Organisaties

De snelste manier om
te leren dansen is

door nu in te schrijven,
KWZIfP,

Dansschool Veelers
Tramstraat 37

7241 CH Lochem tel. 05730-1836

Lochem
Op:

Vrijdag 26 augustus
van 17.00-19.00 uur
Zondag 28 augustus
van 17.00-19.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,-
per persoon

Voor de clubs voor Verloofde
en Gehuwde paren kunt u zich

telefonisch opgeven.

Ruurlo
op donderdag 25 augustus van

18.15-19.30 uur in de Luifel.

Vorden
op zaterdag 27 augustus van

18.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum

Tevens dagelijks
inschrijving mogelijk

per telefoon
na 16.00 uur

Smiths wokkels,
zak 70 gram, paprika of naturel 129

Rozebottelsiroop,,
fles 0,6 liter, Vrij Produkt _ J» 229
Cocosmacronen,
pak 6 stuks 199

Yogho-Yogho,
literpak, aardbei of f ramboos149

l
Kersen op lichte
;/4pot „199
Filterzakjes nr. 2,
80 stuks 99l

Unicura zeep,
ongeparfumeerd,
2 stukken a 90 gram _
Cream of Oils,
f lesje 125 ml. 399

brutaal g
Sigaretten,
met of zonder filter,
pakje 25 stuks,

Vru Produkt •••97 R.::: £ / D
Kas frisdrank,
literf les, sinas,
cola of drink
Konijn,
diepvries, ± 1000 gram _795

Bon-o-mei
karnedrank,
literpak, perzik
of aardbei 139

Papieren
zakdoekjes, J
10 pakjes a 10 stuks, Vrij Produktl 39
Celstof luiers,
pak 30 stuks 319

Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt^ .dl 99

Sniendid
t

Puntjes of ^ ̂
bolletjes, QQ
zak 6 stuks ^/ ̂ /

Basterdsuiker,
zak 500 gram, wit, geel óf bruin 149
zoute pinda's,
zak 250 gram, Vrij Produkt J 219

Groenteman

Slagerij

/^.y

Verkrijgbaar in onze filialen met een groente
afdeling Prijzen geldig t/m 20 augustus a s

Pampers
grootverpakking,
super oranje 78 stuks of
maxi paars 60 stuks

Houtskool,
zak ca. 2 kilo

Wat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier

Ruurlo

Tfl
J

E)

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN


