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Avondfietsvierdaagse Jong Gelre
startte met ruim 450 deelnemers

De Avondfietsvierdaagse van Jong Gelre Vorden begint langzamerhand tot een jaarlijkse „Happening" te worden.
Waren er vorig jaar een 440-tal deelnemers, ditmaal klommen meer dan 450 sportievelingen dinsdagavond op hun stalen ros,
om de prachtige omgeving van het Achtkastelendorp al peddelend te gaan verkennen. De deelnuers werden door het vier
man sterke Jonge-Celre-team ingeschreven in hotel Bloemendaal.

„Al heel vroeg waren de enthousiaste-
lingen bij het startpunt aanwezig. Er
waren vee! grote groepen bij, waaronder
niet alleen Vordenaren maar ook ver
daarbuiten zoals Friesland, Amsterdam.
Uiteraard ook nog vele vakantiegasten"
aldus Dick Regelink, regio-voorzitter
van Jong Gelre en mede-organisator.

Hij toonde zich best tevreden met de
grote animo. De route liep dinsdaga-
vond richting Delden, Wichmond en

Hengelo Gld. Men kon 20 en 30 kilome-
ter rijden.

De vier routes zijn uitgezet door de her-
en M. Eskes en J. Visschers. De plaatse-
lijke politie verleende medewerking,
evenals de EHBO die op oversteek- en
kruispunten assisteerde. De uitvallers
werden opgepikt door de bezemwagen
van Marinus Eskes.

Het is nog mogelijk om ook vanavond

te starten. Om de verzilverde medaille
te krijgen behoeft men slechts drie
avonden mee te fietsen. Jong Gelre
zorgt elke j^fcuid voor verfrissingen, ter-
wijl ook d^^rtige hap niet ontbreekt.
Alle grote groepen ontvangen als herin-
nering behalve de medaille ook een
overslagvaan.
Vanavond gaat de tocht via Leesten-
Warken, donderdagavond richting
Hengelo G-Varssel en vrijdagavond via
Barchem en de Wildenborch.

Motortreffen tussen De Graaf-
schaprijders en Hamove
Vordense crossers winnaar in A- en B-klasse

Wisselbeker voor de tweede keer voor De Graafschaprijders
Voor het eerst vond er zaterdag jl op het circuit „Delden" van de VAMC De
Graafschaprijders een uitwisselingswedstrijd plaats met crossers van HAMOVE
uit Hengelo Gld.
Het betrof hier de returnwedstrijd van 1980, toen de Vordense rijders te gast wa-
ren op het circuit „Wossinkbos".

Inzet van de crosswedstrijden was de
fraaie wisselbeker voor die club, die uit-
eindelijk de meeste punten zou verzame-
len. In totaal werd door 57 rijders aan
deze wedstrijden deelgenomen.
De „strijd" in de verschillende klassen
(jeugd, A- en B) was bijzonder span-
nend en sportief. De organisatie was
perfect, zodat het complete wedstrijdge-
beuren een bijzonder vlot verloop had.

Na afloop werd in het clubcafe door de
heer Jan Rouwenhorst de uitslag be-
kend gemaakt.

Klasse jeugd 50 cc (bromfietsen enz.): l.
Hans Berendsen 53 p (Vorden); 2. Rob
Groot Tjooitink 52 p (Vorden); 3.
Tjeerd Stapelbroek 51 p (Vorden); 4.
Erik van Ark 44 p (Vorden); 5. Gerrit
Pardijs 42 p (Vorden).

Klasse A (startbewijshouders cross
KNMV): 1. Rolf Oosterink Vorden 60
p; 2. Walter Arendsen Vorden 50 p; 3.
Tonny Harmsen Vorden 48 p; 4. Erik
Berenschot Hengelo G 44 p; 5. Jan
Koop Vorden 42 p; 6. Joop Wuestenenk
Vorden 34 p; 7. Tonny Seesing Hengelo
G 34 p.
Clubpunten: Hamove 105 p; De Graaf-
schaprijders 136 p.

Klasse B (alle overige rijders): 1. Jan
Klein Brinke Vorden 30 p; 2. Bennie
Wissink Hegelo G 27 p; 3. Jan Ellen-
kamp Hengelo G 25 p; 4. Waatse
Veenstra Vorden 23 p; 5. Jos Roolvink
Vorden 21 p; 6. Bert Sloot Vorden 19 p;
7. Gerrit Wentink Vorden 17 p.
Clubpunten (B): Hamove 99 p; De
Graafschaprijders 139 p.

Overtuigend winnaar van de wisselbeker
(voor de tweede keer) werd dus de
VAMC De Graafschaprijders uit Vor-
den met in totaal aantal clubpunten van

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

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

1. Verleende collectevergunningen.
2. Speeldagen op het Wiemelink; afslui-

ten voor het verkeer.
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob;

verleende bouwvergunningen.

Verleende colectevergunningen
Voor de week van 24 augustus tot en
met 29 augustus en voor de week van 31
augustus tot en met 5 september is een
collectevergunning afgegeven aan het
Koningin Wilhelmina Fonds.

Speeldagen op het Wiemelink; afsluiten
voor het verkeer
Op 26, 27 en 28 augustus worden weder-
om door de stichting S.K. W. Vorden op
het Wiemelink kindervakantie-
aktiviteiten georganiseerd. In verband
met de verkeersveiligheid van de spelen-

de kinderen heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten om het
gedeelte van het Wiemelink vanaf de
Mispelkampdijk tot aan de Boonk af te
sluiten voor alle verkeer behalve voet-
gangers. Aanwonenden worden wel in
de gelegenheid gesteld om hun wonin-
gen per auto te verlaten en weer te berei-
ken, dit uiteraard op een verantwoorde
manier.

Publicaties ingevolge de Wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-

re inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer G.A.G. Grouwstra,

Schimmelpenninckstraat 15 te Alme-
lo, voor het bouwen van een woning
aan de Hoetinkhof alhier.

2. Aan de heer J.F. Schaufeli, De
Boonk 8 te Vorden, voor het plaatsen
van een duivenhok aldaar.

3. Aan de fa. Helmink b.v., Zutphense-
weg 24 te Vorden, voor het verande-
ren van een winkelpand aldaar.

4. Aan mevrouw H. Dijkman-Meenink,
Riethuisweg 8 te Vorden, voor het
vernieuwen van een garage-berging
aldaar.

275; de Hamove Hengelo G verzamelde
204 punten.
De derde wedstrijd zal plaatsvinden me-
dio 1982; dan is Vorden weer te gast op
het circuit „Wossinkbos" te Hengelo
G, waar men voor de tweede keer de
wisselbeker moet verdedigen.

Avondwandeling
Kranenburgs Belang
Op zaterdag 22 augustus zal de buurtve-
reniging Kranenburgs Belang zijn tradi-
tionele zomer-avondwandeling houden.
In de route, die is uitgezet door enkele
bestuursleden en die loopt door de
fraaie natuurlijke omgeving van Vorden
en Kranenburg, zal het puzzel-element
niet ontbreken.
Iedereen kan deelnemen, ook niet-
leden, terwijl uiteraard de vele vakjan-
tiegasten, die momenteel nog in Vorden
verblijven, nu een mooie gelegenheid
hebben om kennis te maken en te genie-
ten van Vordens mooie natuur.
Men kan zich 's avonds opgeven in zaal
Schoenaker op de Kranenburg. Van
hieruit zal het vertreksein worden gege-
ven.

Kollekte KWF 1981

Het KWF heeft niet genoeg

Op maandag 24 augustus a.s. gaat de
traditionele grote jaarlijkse kollekte van
het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankerbestrijding weer van start.

Het KWF heeft genoeg enthousiasme,
onder de duizenden bestuursleden en
kontaktpersonen in de 1500 plaatselijke
afdelingen die de KWF verspreid over
geheel Nederland telt. Geno^if aspiratie
onder die duizenden vrijwilh ia:s, die de
afgelopen maanden zeer vod^>rganisa-
torisch voorbereidend werk^BBben ver-
richt om deze kollekte van start te kun-
nen laten gaan.

In 1979 bedroegen de totaal ont-
vangsten van het KWF bijna25 miljoen
gulden. Eenderde daarvan ^vdt maar
liefst gevormd ddor de totalrWpbrengst
van de kollekte!

Verwacht wordt echter voor 1981 een
totaalbedrag van ƒ 39 miljoen te moeten
uitkeren ter financiering van projecten
op het terrein van wetenschappelijk on-
derzoek, voorzorg, begeleiding en voor-
lichting.

Daarnaast heeft het KWF aanzienlijke
verplichtingen op zich genomen, onder
andere ten aanzien van het wetenschap-
pelijk programma van het Nederlands
Kanker Instituut in Amsterdam (dat het
Research Laboratorium en het Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis omvat),
van het Rotterdamsch Radio-
Therapeutisch Instituut en van weten-
schappelijke projecten, die worden uit-
gevoerd in verschillende kankerinstitu-
ten en kankercentra in Nederland.
De subsidiëring van wetenschappelijk
onderzoek vindt plaats via financiële
sten a aan wetenschappelijke projecten,
die een gemiddelde looptijd hebben van
vier jaar.

Dit betekent in feite dat vele tientallen
miljoenen guldens al op papier zijn toe-
gezegd ter financiering van deze langlo-
pende projecten. Om dit mogelijk te
maken en om te voorkomen dat deze
uiterst belangrijke onderzoekingen plot-
seling - wegens geldgebrek - zouden
moeten worden stopgezet heeft het
KWF speciale reserves gevormd van
waaruit de financiering van deze projec-
ten gegarandeerd kan worden.

En -, zoudt u mee willen helpen met kol-
lekteren? Graag.
Geef dan even een berichtje aan:
Mevr. A. de Vries-Sijtsema
Hoetinkhof' *'. Vorden, tel. 1941.

Uitslag prijsvraag

Tijdens de Braderie Ruurlo dd. 12 au-
gustus jl. werd door de
BONDSSPAARBANK een prijsvraag
gehouden.
Een aantal deelnemers had de juiste uit-
slag geraden en onder deze inzendingen
werden een aantal prijzen verloot, met
onderstaand resultaat.
Ie prijs: H. Tuller te Ruurlo;
2e prijs: J .H.J . Meulenveld te Ruurlo;
3e t/m 10e prijs: Mark Lankveld te
Ruurlo, A. Bruggeman-Bronsvoort te
Vorden, Rudy Assinck te Ruurlo, A.J.
Demkes te Winterswijk, Peter van Loon
te Ruurlo, Marchel Sanders te Ruurlo,
Tineke Eggink te Barchem en Gerda
Witteveen te Ruurlo.
De prijswinnaars hebben inmiddels
reeds schriftelijk bericht van ons ont-
vangen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentaim

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere eerste vrijdag van de maand schrijfa-
vond Amnesty International

19 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
18 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
20 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
21 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
22 aug. Avondwandeling Kranenburgs

Belang
24 aug. Vordens Mannenkoor; hervatting

repetities in het Dorpscentrum

Zondag 30 augustus muziek-
avond in de Ned. Herv. Kerk
van Barchem

Dit zal geen officieel concert worden,
maar een samenzang-avond met beken-
de geestelijke liederen.
Organist Cor de Koning zal in samen-
werking met een Koper-ensemble de
zang begeleiden. Deklamatie door de
heer K. Meinema!
Ter afwisseling zingt Fannie Kistemaker
enkele eveneens bekende liederen. Ook
nu: toegang vrij, met Kollekte bij de uit-
gang.

Op zondag 27 sept. zal het gastkoor, het
bekende Beltrumse jeugdkoor, op tre-
den. Wie dit koor het vorig jaar heeft
gehoord, zal zeker ook nu van de partij
willen zijn.oOrganist: Cor de Koning.
Koorbegeleiding: Annie Ribbers.
Toegang vrij en Kollekte.

GEBOREN: Lizzie van Eek;
ONDERTROUWD: D.J. Arkeveld, en
L.M.J. Wolbert; L.W. Eilander, en
H.E. Garretsen;
GEHUWD: geen;
OVERLEDEN: P. Bok, oud 62 jaar;
J. Gotink, oud 97 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag 23 augustus 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 23 augustus 10.00 uur: ds. de
Jong, Emeritus Pred. te Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 23 augustus 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra;
19.00, uur: ds. J.R. Zijlstra
Collecte voor de Kerk
Deurcoll. Rente + Aflossing

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus dr.
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-

pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.G. v. Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 22 augustus 12.00 uur tol
maandag 24 augustus 7.(K) uur dr. War-
ringa. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Warringa

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

TAFELTJE-DEK-JE
Inlichtingen bij mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 08.30 uur .

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



naar school
Remia
Slasaus

fles 0,5 liter <g A Q
van 1,89 t~

voor M. •

eers
t

5*tv/

m mos

l
*^0B

Kruidenier

xxVan Nelle
f supra koffie
( normaal of snelfilter

pak 250 gram
\ van 3,39

Nieuw!
Boom ijsselmeer-
botjes
pak 5 stuks
van 2,25 voor

Boon koetjes-
repen
melk of wit, pak 8 stuks
van l,39 voor

Treets
family pack
van 2,79 voor

Van Delft
hip-hap ontbijt-
koek 500 gr.
van 0,99 voor

Geurts
Reine Claudes
op sap. 3 4 pot
van 2,25 voor

A.G.F. Reklames geldig van 20/8-22/8 - 1981

l kilo
Honing zoete

tn M. • Witte Druiven

2 forse

Kroppen Sla

3 x '/2 kilo

Nieuwe Oogst
James Grieve_

^Bloemisterij
r'

Pracht Boeket:
2 tak witte

Spin Chrysanten
+rode Gladiolen—

Pracht Cyclame
barstens vol knop
per stuk

2 voor

.Ji

agf
^

i&S
*£ï2 A

Ücr,
**<•

^

Glorix dikke
bleek nes
l l i ter , van 1,79 voor.

^

t

~

Fricandellen

l

Dreft ES
| pak, van 4,95
\ voor

«8^ ̂ ^<

Cotes du Rhone
Hes van 4.75 voor

Yago sangria
Hes 0.75 liter
van 4,95 voor

Sukrettine
tabletten 500 s tuks
van 6,25 voor

Sukrettine
vloeibaar
van 4,80

Reklames Slagerij geldig van 20/8 - 22/8 - 1981

Haas-
karbonade
heel kilo

Rib-
karbonade
heel kilo

5 stuks.

Schouderfïlet
rollade
heel kilo

Achterham
100 gram

Gegrilde
bacon
100 gram

Schenkel
500 gram —

Nierkaas
150 gram

G^
«*'

~

v.d. Pijl
augurken
3/4 pot C.kwaliteit
van 1,59

voor

Speklappen
heel kilo

Verse worst
heel kilo

•^^^ -^

Gelderse schijven Verse runderlever
3 stuks

Gehakt
(half om half)
heel kilo

Braadribbetjes
heel kilo

' Grolsch
pullen pils

vaste V.S.

ff
Henkes
bessenjenever
Hes l l i te r
van 13,45 voor —

Henkes
jonge jenever
fles l liter
van 15,95 voor

Sonnema
Beerenburg
l liter
van 15,95 voor

i W

J1

'l/ l

•
Zuivel

11 vosgasg^
% 'Glen Fiddich A

Jolly
Franse kwark
450 gr., van 2,05 voor ,

Goudse kaas
jong belegen
heel kilo

pure malt Whisky J

/
nes
van 39,85

Mona magere
fruityoghurt
4 smaken. 0.5 liter
van 1,52 voor

Coberco dag-
verse karnemelk
pak l liter
van 0,98 voor

Crox halvarine
kuip 500 gr.
van 0,96 voor l

l

houdbare V
chocolademelk

/\OQ
l |O^

'

literfles
van 1,05

voor
^ ^J®3£j^~~*JZ*

*< *

Melkbrood
800 gram. deze week.

Puntbroodjes
/ak 10 s t u k s

Volkoren puntjes^
zak 6 s t u k s

l\'c^
^

^

S=v3£^j

\

lerschi
cola '̂

; • -̂.£;̂ :,

^9v
<^x> *X

rs «t1

fl
Ff

W\iv*
^

' s
P

&

„i-O

JJA^Bff51
fcSXVv^ \ s-'Jw^ «^r\*w\ ^ctf-të*

9B;

ARKT
5 i \i/e*ei>

van ao/8 26/8 - laai VEENEND AAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO GOOR - VORDEN



De V.V.V. geschenkenbonnen
zijn weer aanwezig bij het
V.V.V. kantoor.

Rijdt Fongers. Een toer-,
sport-, trim- of racefiets haalt u
bij uw tweewielerspecialist.
Barink, Nieuwstad 26 Vor-
den

Flits kinderfietsen. Kwaliteit
en degelijkheid én veiligheid
v.a. f 240,-
van Fongers. Barink.

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783

Racefiets
neem dan een FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: 8 jonge hennen 12
weken.
Kerkstraat 9. Vorden.

Te koop: z.g.o.h. ponyzadel en
rijlaarzen maat 35. Tel. 1813.

Meisje 21 jaarzoekti.v.m.stage
maatsch. werk kamer met
kookgelegenheid van 1 sept
'81 - juni '82. Brieven: Dorps-
straat 40a Vorden. Tel. 05752-
2129

Geïnteresseerden voor de Knip
en naaicursus kunnen zich
vanaf heden aanmelden bij
J. Pardijs Almenseweg 23. Vor-
den. Tel. 2985

Te koop: De echte Allesbran-
der met grote bovenklep, waar
zo een plasticzak brandbaar
huisvuil in kan en tevens lang
en grof hout enz. enz. a f 1180,-
Verder nog 20 soorten.
Seegers Halseweg 58, Halle.
Tel. 08343-798

Aangeboden: donker bruine
bereden Pericles merrie. 8 jaar
Kleine maat. Vaste prijs
f 2000,-.
Tel. 05730-2839

Te koop: nieuwe Peugeot ra-
cefietsen, 10 vs. reeds vanaf
f459,-. .

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

Te koop: compressor kracht-
stroom, (2 cilinder pomp) 60 li-
ter tank.

H. Schouten, Beekstraat 12.
Hengelo Gld. Tel. 05753-
1415.

Te koop: Boerenkoolplan-
ten. Kleurdwergjes en
Vlaamse Reus.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden.

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE CQATMGS

KELDERS WKTERDCHT MAKEN

MOBIEL GRTTSTR ALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWIS1*
Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ol 05750-17543

Crossfietsen in de verpak-
king slechts 299 -

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

BEN KUIPER
en

TRUUS HULSTIJN

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag
28 augustus om 1 0.1 5 uur in het gemeentehuis

„Kasteel Vorden" te Vorden.

De kerkelijke huwelijksinzegening vindt plaats om
1 1 .30 uur in de St. Suitbertuskerk te Stokkum.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 5.00 - 1 6.00 uur
in zaal van Uhm, Eltenseweg 7 te Stokkum.

Ons adres is:
Prins Johan Frisostraat 1 9, 7031 XR Wehl.

In plaats van kaarten

Op maandag 24 augustus a.s. D.V. hopen wij ons 25-ja-
rig huwelijk te vieren.

J. VAN AMSTEL
G.VANAMSTEL-NIJHOF

Gelegenheid tot feliciteren van 15-17 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Wildenborchseweg 32
7251 K J Vorden

In plaats van kaarten

Op vrijdag 28 augustus is het 25 jaar geleden dat

HERMAN en ANNIE BERENDS

hun huwelijkstrouw gingen smeden.

Om 11.00 uur zal er een H. Mis uit dankbaarheid worden
opgedragen in de St. Antoniuskerk te Kranenburg-Vor-
den.

Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun
dankbare kinderen:

Rita
Gerard - Toos
Herman
Annemarie
Marga
Tiny
Elly

Vorden, augustus 1981
Lindeseweg 19

Dagadres: zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30 uur

Wegens familieomstandigheden zijn wij vrij-
dag 28 augustus de gehele dag

GESLOTEN

Landbouwmechanisatiebedrijf

BERENDS
Lindenseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

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

„ Ook oude dansen zijn nu populair"

Inschrijving: 22 augustus, Dorpscentrum, van 18.00 tot
19.30 uur en 27 augustus. Dorpscentrum, van 19.00tot
20.30 uur; 19 en 26 augustus, Zaal Eijkelkamp, van
19.00 tot 20.30 uur en Zaal Schoenaker van 20.30 tot
22.00 uur.

Heden ging van ons heen mijn lieve man, onze lieve hert
en onze pake

THIJMEN DE BOER

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden, 1 5 augustus 1981.

Vorden: T. de Boer-Cuperus
Vorden: J. Kamerling-de Boer

G. Kamerling
Sliedrecht: T. Holleman-de Boer

C. Helleman
en kleinkinderen

P. van Vollenhovenlaan 1,
7251 AP Vorden.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 in Vorden, waar gelegenheid is tot condoleren
op woensdag 19 augustus van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 20 augustus
om 14.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren.

Heden overleed onze lieve moeder, groot en overgroot-
moeder

HENDRIKA JOHANNA BOERS
sedert 1943 weduwe van DJ. Besselink

in de ouderdom van 89 jaar.

Zij ruste in vrede

Vorden: W.J. Wassink-Besselink
' Vorden: Joh. Besselink

A.E. Besselink-Lenselink
Klein- en
achterkleinkinderen

7251 PN Vorden, 14 augustus 1981
Deldenseweg 8.
De begrafenis heeft op woensdag 19 augustus plaats ge-
vonden.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 24 augustus t/m 9 september

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32 Vorden. Tel. 05752-1470

.VOOR N AAI LES
R. Abbink - Zemmelink

Heideweversweg 6 - Hengelo Gld. Tel. 05753-1410
Eventueel ook met patroon tekenen volgens de „Danck-
kaerts" methode. Bekend door de perfecte pasvorm.

Met ingang van Maandag 31 augustus a.s.
BEËINDIGEN wij de verkoop van levensmid-
delen en dranken.

Tevens danken wij allen voor het genoten ver-
trouwen in ons gesteld.

Groetend,
Frans Kruip

Wilt u graag

Korfballen?
KomdanbijQUICK'81

Inlichtingen bij: H. Borninkhof, Maanstraat 16,
Hengelo G

ZONDAG 23 AUGUSTUS

BUI BradleyBand
Discobar Invention
tijdens de schoolvakantie
ook 's woensdagsavonds geopend.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Een naam om nooit
te vergeten!
_de Tour de France Race-
en fiets om nooit te ver-

geten! Vooreen prijs die u
niet dwars zal zitten
En Gazelle kwaliteit. Klaar
voordeweg.lichtlopend.

Fa. Slotboom
Kieftendorp 1i

Hengelo Gld. Tel. 05753-7278
's rijden op yredes(ein ̂ ^

In verband met een vertrek (na 6 jaar) komt op onze administratie een functie beschikbaar
van

BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERK(ST)ER

Uw werkzaamheden zullen o.m. omvatten:
- verwerking bedrijfsgegevens
- salarisadministratie
- faktureringen
Gezien het werk achten wij een MAVO/MEAO-opleiding en enige boekhoudkennis en/of
ervaring als een vereiste. Wij denken hierbij aan een leeftijd van minimaal 18 jaar.
Graag ontvangen wij uw schriftelijke sollicitatie.
Nadere inlichtingen: de heer Seessink (tst. 1 5) of Westhof (tst. 16).

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

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

Damesblouses
22.50
29.50

Weekaanbieding:

Overhemd blouses, lange mouw, wit

Damesblouses lange mouw, wit geborduurd

IJ AA VA
HOOLAR O

O

ULTOTA!
8LETTERTA

ATÏ
RAT

L*GA RAADHUISSTRAAT 22 -TELEFOON 3100
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30 JAAR KREIDLER
IN NEDERLAND!

tijdelijk

' 3.095
en dal is mooi meegenomen

(normaal 13.595)

Kreidler trakteert op een feest-pakket van jewelste!
Het topmodel, nieuwste uitvoering
RMC-S, mét toerenteller, mét ori-
ginele clignoteurset, schijfrem en
chroomtank kost in de zomer-
periode juni t/m september 1981

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 1 1
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

Voor de bekende en geheel
verzorgde BOOTREIS naar

NIJMEGEN

op Dinsdag 8 september 1981 kunt U zich va-
naf heden opgeven bij onderstaade adres-

sen. De prijs is F. 40,— p.p. alles inbegrepen,
zoals andere jaren, dus U hoeft niets mee te
nemen. U dient 's morgens om 8 uur op het
Marktplein aanwezig te zijn.
Hopenlijk kunt U nog een paar mensen mee-
nemen naar Zutphen, waar wij om 8.30 uur
vanaf de IJsselkade vertrekken.

Degene die geen vervoer hebben, worden
vanaf het Marktplein naar Zutphen gebracht

en opgehaald.
's Avonds zijn wij om plm. 20.00 uur terug in
Zutphen.
Opgave bij: Hassink Tel. 1332. Helmink Tel.
1514enKluversTel. 1318.

Namens het comité:
G. Remmers, G.W. Eijerkamp

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

HEKO VORDEIM
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

Graf
Schaumburg,
0,7 liter
'n frisse witte
wijn, koel
serveren

Abee huzaren
salade,
150 gram

vanilleijs,
literbak

Patat frites,
1000 gram

3 ES sinas, ola
of jewel in
blik, 0,33 liter

Limonade-
siroop, 0,6
liter, sinas of
framboos Bavariabierin

blik, 0,33 liter

Chaudfontaine mineraalwater, CQ
1 liter Oa

Pandin de Lussaudière, 0,7 liter 1 n nn
wit 3 voor l U,UU

Knakworst, potje Q stuks 99
RundvleesgOUlash, blik400gram. . . . 219

Mosselen in zuur; pot 200 gram 229
Chocoladepasta, pot 400 gram 159
Dieetmargarine^so gram, vrij Produkt 99
Resi frituurvet, twsoo gram 199

199

6,25C

:W

Remia fritessaus, 0,6 nter

Projftslagei
Magere runderlappen, soogram 795
BI inde vinken, soo gram 845
Schouderham, 150 gram. 175

Puntjes of bolletjes,
6 stuks. . 125
GoldSpurtafelmar^arine,
kuipje 500 gram . . 99
Hellema pindakoeken of goudringen, QQ
200 gram uu

179Doperwten,
heel blik, extra fijn

Java saté,
3 stokjes. . 129
Frisdranken,
1 liter, cola, sinas of drink

TioPaco sherry,
0,7 liter medium dry

59
599

Unoxsmac,
blik 200 gram

NeSCafé extra, 200 gram

Tarwebloem, pak 1000 gram . .

Gebroken rijst, pak 1000 gram
Roggebrood, pak 440 gram,
licht of donker

839
99
99

69

Druiven, Witte of blauwe, heel kilo

OflCH, Hollandse, heel kilo

Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 22 augustus a.s.

Van Houten chocoladerepen,
80 gram, diverse soorten

Gomballen, 400 gram 229

ZOUte pinda's, zak 3SO gram 239

Afwasmiddel, flacon 380 ml.VrijProdukt 149

Macleans tandpasta, tube 75 mi 229M

JAC. HERMANS
VORDEN,Nieuwstad5

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
ZUTPHEN,Stationsplein31

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

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

Te koop: Jonge hangbuik-
zwijnen en jonge bokjes.
A J. Winkels, Almenseweg 40a
Vorden

Te koop begin volgende week
stokslabonen.
G. Hummelink, Spiekerweg 4
Tel. 1252

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

BASKETBAL-VERENIGING

"TOPSCORE"
start de training voor het nieuwe seizoen met in-
gang van woensdag 19 augustus a.s.

Nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom
in sporthal "De Kamp" te Hengelo (Gld.).

Het trainingsschema is als volgt:
meisjes van 18.30-20.00 uur
dames van 20.00-21.00 uur
heren van 21.00-22.30 uur

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bijenhof's Bouwmarkt
Voor al uw

D Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

BIJENHOF'S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2425

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

l Jselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

PRIJSKRAKER
Polaroid 1000

"Direct klaar camera"
incl. film

incl. flitsstaaf

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SLECHTS l / O ~

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden -Tel. 1313

Vakantie kinderspelen Vorden

Kinderen die nu de lagere school bezoeken of er straks
naar toe gaan, kunnen allemaal meedoen aan de vakan-
tiespelen, die op 26,27 en 28 augustus a.s. op het terrein
aan 't Wiemelink te Vorden worden gehouden (bij slecht
weer in het Dorpscentrum).
Het programma wordt ter plaatse bekend gemaakt en
begint elke dag om 9.30 uur en eindigt om 1 6.00 uur,
maar de laatste dag om ongeveer 18.00 uur.
Wil iedereen s.v.p. een eigen hamer (voorzien van naam)
en een lunchpakket meenemen? Voor drinken wordt ge-
zorgd.
De eigen bijdrage is f 5,- per kind en dient op de eerste
dat te worden meegebracht.
We hopen dat jullie een paar fijne dagen hebben.

Bestuur Stichting Sociaal-
Kultureel Werk Vorden

CURSUSSEN
TE HENGELO

MIDDENSTAND

TYPEN (spoedcursu?)

ENGELS
(voor beginners en half-gevorderde--.

in HOTEL LEEMREIS

Vraagt vóór 1 september inlichtingen bij instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16- 7001 CG Doetinchem
Telefoon 08340-23708
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FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

De zomer is de tijd om er op uit te trekken. De een zoekt het in een heer-
lijk dagje nietsdoen aan het strand of op de hei. Een ander gaat juist op
pad om iets te ondernemen, waar je normaal niet aan toekomt. Voor deze
mensen hebben we een goede tip: maak eens per auto of trein een tocht
langs de oude steden van ons land en neem daarbij vooral de camera
mee. Want er is nog zoveel moois te zien en te fotograferen. Een vriend
van ons heeft het gedaan en kwam enthousiast thuis met een serie foto's.
Het bleek, dat hij een zwak heeft voor oude gebouwen en dat hij daar al
een verzameling foto's van had. De meest-geslaagde plakte hij in een al-
bum met een beschrijving er bij van de plaats, de bouwstijl en andere bij-
zonderheden.

Wat een boeiende hobby — dachten w dat al-
bum doorkeken. En wat wordt er in Nederland veel ge-
daan aan de restauratie van historisch waardevolle ge-
bouwen. We kozen uit zijn kollektie drie foto's, die dat
in beeld brengen. En die laten zien welke soorten ge-
veltjes er in het verleden werden gebouwd. De eerste
foto is genomen in Nijmegen — twee mooie oude hui-
zen met een halsgevel. De tweede foto is het Koren-
dragershuisje in Franeker met een verlengde halsge-
vel en een mooie gevelsteen.

Die gevelsteen — vertelde onze vriend — was nodig
om een huis te kunnen herkennen. In die tijd hadden
de huizen nog geen nummers. De derde foto is geno-
men in Hoorn. Het ging vooral om de drie trapgevel-
tjes, die aan de Gouden Eeuw herinneren. Wie óók
zulke plekjes wil bezoeken en dan met mooie foto's
thuis wil komen: er is een set van elf fotoroutefolders,
waarin veel van deze en andere fotogenieke plekjes
worden aangegeven. U ontvangt ze als u f9,50 over-
maakt op giro 338 van de Stichting Amateurfotografie
in Amsterdam.

9750

KNIPTIP i
Maak geen zoek-
plaatjes! Wie zo
dicht mogelijk bij
zijn onderwerp gaat
staan, komt met de
beste foto's thuis.

KNIPTIP
Poes, vis of hond . . .
zet ze met regelmaat
op de foto! Ook zij
horen thuis in uw fo-
tografisch levens-
verhaal.

KNIPTIP
Filmen is mooi . . .
filmen met geluicf
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

...ooo

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
tletds doellrtffendt

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Nationale touwtrekcompetitie in
Hengelo G gestart
Oostelijke ploegen superieur
Heure winnaar in 720
Eibergen eerste in 640 kg-klasse

Goede organisatie

Hengelo G stond zondag in het teken van de touwtreksport.
De finalisten uit de gewesten West, Noord en Oost van de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond uit de 560, 640 en 720 kg klassen kwamen aan de touwen. Zij bonden de
strijd tegen elkaar aan op het eerste (van de vier) toernooi om de nationale touw-
trektitel voor 1981.

De vele bezoekers en supporters, die het
toernooiveld ,,De Rietmaat" omzoom-
den hebben er geen spijt van gehad; hier
was werkelijk het „neusje van de zalm"
uit de Nederlandse touwtreksport tegen-
woordig. De plaatselijke TTV Bekveld
die het toernooi samen met de NTB had
georganiseerd, had voor een goede ac-
comodatie gezorgd. Na het openings-
woord van de voorzitter van gewest
Oost, Peter Berenpas, startte men 's
morgens eerst met de teams uit de 640
kg-klasse. Al gauw bleek dat de oostelij-
ke finalisten hoge ogen zouden gooien
evenals vorig jaar. Eibergen, dat zowel
de oostelijke titel als de landstitel moest
vededigen, deed dat voortreffelijk. On-

der leiding van all-round coach Jan
Groot Wassink wist men alle acht tegen-
standers achter zich te laten. Zelfs het
sterke Octopus (Nieuwveen) (dat vorig
jaar tweede werd) moest door de knieën
voor de explosieve kracht van de Eiber-
genaren. De Bisons uit Beltrum verloren
alleen punten aan Octopus en Eibergen
en waren met de derde plaats zeer tevre-
den. Bekveld deed het op eigen terrein
niet slecht gezien de mooie vierde
plaats.
Eindstand 640 kg-klasse: l . Eibergen 24
p; 2. Octopus 20 p; 3. Bisons 18 p; 4.
Bekveld 16 p; 5. EC Ruk, Warder 12 p;
6. Bosma 9 p; 7. Britsum 6 p; 8. Vlieg-
tuigweg 3 p; 9. Koperen Vis O p.

Hi-ure winnaar zware klasse
In de 720 kg-klasse, die 's middags be-
gon, was de strijd eveneens spannend.
Landskampioen Heure (1980), Eibergen
en Twente -flwi de oostelijke gegadig-
den. Van de^r drie was het Borculose
Heure ongetwijfeld het best in vorm.
Zeer kundig gecoached door Emiel Rap-
pard, wisten de Heure-acht alle tegen-
standers, incL^ef de oostelijke titeldra-
ger Eiberge«plkloppen. „We zijn mo-
menteel goeaop dreef" aldus Emiel
Rappard na afloop glunderend. Eiber-
gen, dat zijn krachten verdeeld had -
men had teams in de 560, 640 en 720
klasse - moest punten inleveren tegen
Heure en het verrassend sterke Ducdalf
(gewest West). Twente kwam tot een ge-
deelde vijfde plaats met Octopus.
Eindstand 720 kg-klasse: l . Heure, Bor-
culo 21 p; 2. Ducdalf (West) 18 p; 3. Ei-
bergen 11 p; 4. Britsum en Zwaagdijk
elk met 9 p; 5. Twente en Octopus elk
met 7 p; 6. Verkerk (West) 2 punt.

Bekveld tweede in 560 klasse
Zes achttallen streden om de hoogste
eer in de lichte 560 kg-klasse. Bekveld,
dat vorig seizoen derde werd had ook nu
een sterk team in het veld gebracht.
Toch bleek Zwaagdijk (uit gewest West)
meer pit in de mouwen te hebben, zodat
de Hengeloërs zich eervol tweede kon-
den noemen.
Heure en Eibergen kwamen respektieve-
lijk als derde en vierde uit de bus.
Eindstand 560 kg-klasse: 1. Zwaagdijk
14 p; 2. Bekveld 11 p; 3. Heure 10 p; 4.
Eibergen 7 p; 5. Erichem 3 p; 6. EHTC
O p .
Op zondag 23 augustus wordt in Wijde
Wormer (bij Purmerend) het tweede na-
tionale toernooi om de landstitel gehou-
den.

Aanwinsten Biblitheek
Volwassenen
B R I N K , A . Een droog wit seizoen;
BURGESS,A. 1985; DANELLA.U.
Adieu Jean-Claude; HAVELTE.S.van.
Het begon in een stortbui; HOLT,V.
Geluk in gevaar; LESSING.D. Liefheb-
ben uit gewoonte; LYTTKENS.A. Als
de blauwe bloem ontluikt ; MIJNDERS-
van Woerden,M.A. De vrouw met het
boek; NOOTEBOOM.C. Een lied van
schijn en wezen; QUEEN,E. De loslo-
pende gek; SARIS,L. Vincie's tweede
wereld; YOUNG,S. Mijn straat heeft
geen naam; HOFMAN,J. De collabora-
teur; ROELAND.D. Kinderbescher-
ming in de maatschappij; GIBRAN.K.
De profeet; HENDRIKS en Verstegen.
Gedragsproblemen in de klas; BERK-
MERTENS,M.van den. Paradijselijk
handwerkboek;
STROOSNIJDER,A.M. De ar-
beidsmarkt; WAHL,R. Karel de Grote;
MOTORMAGAZINE 1981; SOV-
JETstrijdkrachten.De.

Jeugd
BLOEMEN,A. Iedereen tevreden;
MIEDEMA,T. De meidenklup;
LAM,J. ' t . Verroest maar; WILSON.
Er zit een draak in mijn kies; ADIEU
milieu; RAAFF,H. Papier maken;
BOEK,Het, over jou over huizen; JET-
ZES.C. Zal ik je eens wat vertellen?

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

Wapen- en Sporthandel

Radio/
TV-servIce
G. J. DRAAIJER

JRengersweg 3, Laren Gld.
elefoon 05738-1533

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

Lekker vers brood
.n de WARME BAKKER

haalt u bij

't WINKELTJE in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burgemeester Galleestraat 22. Tel. 1877

Speciaal aanbevolen voor het weekend
kwarkpunten in diverse smaken

Marlens
siteds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

HONDA - CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

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

Leven met alternatieve
enei^ie, is leven met

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

TTTT

5 types allesbranders (kolen en hout)
Salamander 73: 4.500 Kcal./h.
Salamander 81: 8.000 Kcal./h.
Gelderse Pot: 6.500 Kcal./h.
Kogel: 7.500 Kcal./h.
Uitsluitend via vakhandel.

'mm
Dauphin

9000 Kcal./h.

Zutphenseweg 15
Vorden Tel. 05752-1261



Speelgoed- Wij zijn druk bezig om u

hobby- en binnenkort weer een leuke

Maak van uw
mooiste foto uw
grootste foto.

Met de miniposter van Presto Print.

Hebt u 'n kleurenfoto die
een vergroting op poster-
formaat waard is? Lever dan
van 17 augustus t/m 30
september 't negatief bij ons in.

Voor slechts f 9,90
ontvangt u dan 'n prachtige
miniposter. Op 't formaat
30x30cm of 30x40cm.

Weer zo'n reuze-aan
bieding van uw Presto Print
fotovakman.

"n Presto Print Fotovakman, daar krijg je ook adviezen van.

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden - Tel. 1313

Irestomnt
Uw kleurenfoto's binnen 2 dagen prachtig afgedrukt.

Inschrijving nieuwe danscursus

Dansschool Veelers

Kom je inschrijven bij:
Dansschool Veelers
Tramstraat 37
7241 CH LOCHEM
Tel. 05730-1836

BORCULO op woensdag 2 september
van 18.30-19.45 uur in zaal Peters.

RUURLO op donderdag 3 september
van 18.15-19.30 uur in De Luifel.

ZUTPHEN op donderdag 3 september
van 20.00-21.00 uur in het D.W.K.-gebouw.

VORDEN op zaterdag 5 september
van 18.00-20.00 uur in het Dorpscentrum.

Tevens dagelijks inschrijving
mogelijk pertelefoon na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,- per persoon.

Iedereen kan dansen leren
Niet alleen jonge mensen maar ook ouderen.
Dus voor iedereen is er een klub met eigen
leeftijdsgenoten.

collectie te tonen.

U hoort nog nader van ons

POELMAN
v/h Koerselman.

Burgemeester Galleestraat 12

De
Echte
van
Golly

Onnavolgbaar van
stijl en komfort.Van

een nonchalante lijn in stoer Braziliaans
leer onderstreept door dikdradig stiksel.
Echte stappers voor sportieve mannen.
In de maten 30 t/m 47.

SUPER
koopjes in

ZOMERGOED

o.a.

Rokken v.a. 15,-

Japonnen
v.a. 15,-

UNI
T-SHIRTS

alle maten en kleuren

ADVIESPRUS 17,50

IR —Deze week l %//

2 stuks 25,-
De laatste Gedes.

T. shirts 51—

i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Verkrijgbaar bij:
KOMAUROUT

Schoenen
Lederwaren

Reparatie GERUITE
KINDERBLOUSJES

Nieuwstad 14 - Vorden - Tdefoon 05752-2386 DEZE

Kindeusweat shirt

(.•GA schooltassen

5 JAAR GARANTIE
OP HET LEER!

boek en kantoor
raadhuisstraat 22. Tel. 31 00

lanarte
handwerken

holly hobby serie

adviesprijs 16,45

DEZE WEEK 13,95
teen time serie

adviesprijs 17,95

DEZE WEEK 14,95,
WEEK TOPPER

50

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

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

Grote sortering POPPEN
PLAYMOBIL
SPELLEN VOOR
GROOT EN KLEIN

Verder origineel Blauw saks
en boeren bont

of u zoekt een leuk kado kom dan een vrijblij-
vend binnen bij de bazar op de Kranenburg.

H.J. SUETERS

Zo'n prima aanbod dat kan alleen bij WÉtoop!
Freunde heggeschaar
Het is nu de tijd om uw heg te snoeien.
Doe 't met een Freunde heggeschaar.
Lengte snijmessen 26 cm, met speciale
takafsnijder.
Van 26.75

voor

Skil elektrische heggeschaar
Voor het grotere heg-onderhoud, kies
kwaliteit van Skil. Een dubbelsnijdende,
dubbel geïsoleerde heggeschaar van Skil,
da's zekerheid. Licht in gewicht.
Van 219,-

voor

^Lichtgewicht regenkledin
Juist nu is regenkleding kopen een
goede keuze. Met het schooljaar voor
de deur, voor het vissen, zeilen of fietsen
Kortom regenkleding komt altijd van pas!

Uitstekende kwaliteit
regenkleding
Uitgevoerd met dubbele kunststof rits,
raglan-mouw inzet, afneembare
capuchon, broek met voetelastiek.
Kompleet in handig tasje.

Kleuren: oranje, groen en blauw.

Scherpe prijzen
vanaf 54J5 Volwassenen

(kindermaten) vanaf 63?°
Prijzen inclusief B.T.W. geldig t/m 5-9-'81

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

i doet z'n naam eer aan! ...••«••J1


