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COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR:

99 Jonge mensen aanlokkelijk maken om
in Vorden te gaan wonen99

De commissie Algemeen Bestuur heeft zich woensdagavond in Vorden geruime tijd bezig gehouden met de nota volkshuisves-
ting, welke donderdagavond in de raad behandeld zal worden. De commissie ging akkoord met de zienswyze van het college na-
mehjk om een versoepeling van de verkoopvoorwaarden toe te passen. Wel maakte de commissie zich zorgen over het vertreko-
verschot in Vorden. De enige manier om meer evenwicht in de bevolking te krijgen is het beschikbaar hebben van woningwet-
woningen. "Helaas worden we hier het meest in beknot. Voor de plaatselijke bedrijven kan dit wat betreft de personeelsbezet-
ting problemen gaan opleveren. In Vorden heeft men over het algemeen geen personeel nodig van "hoog niviau" zodat juist ge-
zocht wordt naar goedkopere woningen. Momenteel is de wachtlijst van woningzoekenden in Vorden erg hoog", aldus deelde
burgemeester Vunderink mede.

Op vragen van de heer G.J. Bannink deel
burgemeester Vunderink mede dat men-
sen die de laatste tyd c.q. jaren een woning
hebben gekocht ontheven zullen worden
van de beperkende bepalingen zoals bij-
voorbeeld het niet binnen een bepaalde
tijd mogen verkopen van hun woningen et-
cetera.

De heer J. Bosch toonde zich bevreesd dat
juist door het soepel hanteren van de ver-
koopwaarden erjuist meer oudere mensen
naar Vorden zullen komen, met andere
woorden de vergrijzing zou dan nog meer

toenemen. "Het vertrek uit Vorden zit na-
melijk vooral bij de jongeren", aldus
Bosch. Burgemeester Vunderink kon zich
de bezorgdheid van de heer Bosch wel
voorstellen. "Wij zullen deze ontwikkeling
goed blijven volgen", zo zegde hij toe.

Burgemeester Vunderink benadrukte dat
de gemeente in de toekomst meer grip op
de woningbouw wil uitoefenen. "Dat wil
niet zeggen dat wij niet in zee willen gaan
met projectontwikkelaars. Soms, en juist
in deze tijd kun je ze wel nodig hebben", al-
dus de heer Vunderink.

Recreatieschap "De Graafschap"
Burgemeester Vunderink zegde de com-
missie toe dat men binnenkort een ge-
spreksnotitie kan verwachten met betrek-
king tot het recreatieschap "De Graaf-
schap". "Ik kan al wel vast zeggen dat het
college vindt dat het recreatieschap moet
blijven. Ik heb gehoord dat sommige ge-
meenten hun besluit tot uittreding willen
intrekken. Mochten b.v. Hengelo, Lochem
en Ruurlo er toch uitstappen dan lijkt mij
dat het schap zal worden opgeheven. Ik
hoop niet dat het zover komt", aldus burg.
Vunderink.

Redelijke belangstelling
Vordens Mannenkoor
Ter afsluiting van het zomerseizoen gaf hel
Vordens Mannenkoor onder leiding van
dirigent Bert Nijhof een concert waaraan
ook organist Rudi van Straten meewerkte.
De heerG.W. Eyerkamp, voorzitter van de
WV sprak een kort openingswoord. De
Ned. Hervormde kerk was redelijk bezet.
Het Vordens Mannenkoor zong een zestal
liederen waaronder "O Domine Jesu
Christe" van Antoine Brumel; Sanctus van
F. Schilcher; "O Welt ich muss dich lassen"
van Jo. Brahms.
Ludo Eykelkamp zong een drietal solo-
nummers zoals de negro spiritual "Nobody
knows"; "He's the lilly of de valley" en
"Landerkennung". Ludo Eykelkamp
oogstte veel succes met zijn optreden en
moest zelfs na afloop een aantal dames de
handen schudden.
Organist Rudi van Straten speelde op het
orgel achtereenvolgens "Voluntary", een
koraalbewerking en het nummer "Suite
bothique". Het concert werd besloten door
het Vordense Mannenkoor met een Am-
brosiaanse lofzang.

Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde
In verband met het 75 jarig bestaan van on-
ze afdeling zal binnenkort in schouwburg
Amphion te Doetinchem een bloemen-
tentoonstelling worden gehouden, en wel
van 10 t/m 12 september a.s.
Op deze tentoonstelling zijn te zien: 1.
bloemstukken: van het op 9 september te
Doetinchem te houden kampioenschap
bloemschikken voor amateurs uit Oost Ne-
derland.
2. bloemstukken van het eveneens op 9
september te Doetinhcem te houden kam-
pioenschap bloemschikken voor junioren
en snioren voor de bloemisten - winkel ie rs
- vereniging Oost Neder land.
3. Floralia: de beste planten van de school-
kinderen uit Zelhem, Wehl en Doetin-

chem, iedere plaats met een eigen stand.
4. Stands van: Hr. Bosman-Hengel - Hove-
nenier-kwekerij: Hr. Hartgerink - Doetin-
chem, Tuincentrum: Hr. Peer - Doetin-
chem, Tuincentrum: Hr. Venhorst - Meg-
chelen, Kwekerij: Hr. Izaks -Doetinchem,
bloemsierkunst, „Louise Aalbers", Hr.
Takken - Doetinchem, Bloemisterij. "Ol-
thuis-Takken": hr. Hageman-Braamt, Hu-
drocultuur. Firma Luwasa - Duiven, Hy-
drocultuur: Hr. Smees - Zelhem, Tuinge-
reedschap: Tuinbouwschool, Borculo:
Werkvoorzieningschap „De oude IJssel-
streek": Vereniging van Volkstuinders,
Doetinchem: Aquariumvereniging, Doe-
tinchem: Hr. Hollander - Kilder, Bijen: Or-
chideeën vereniging Arnhem e.o.: Bonsai
vereniging Oost Nederland: Ikebanca:
I.V.N. Instituut voor natuurindicatie: Fir-
ma Haweka - Kaarsen.
5. Inzendingen van particulieren: Hr. Jan-
sen-Keijenborg - diverse planten: Hr. Ti-
cheloven-Doetinchem - Droogbloemen:
Hr. Giesen-Nieuw Wehl - Fuchsia's: Hr.
Langwerden-Doetinchem - Diverse stuk-
ken.

"Liberalisme is
progressief, is durf'
"Liberalisme is progressief, is durf'. Tot
deze uitspraak kwam dinsdagavond het
Tweede Kamerlid J.D. Blauw tijdens een
verkiezingsbijeenkomst voor de WD af-
deling Vorden. Hij deed dit in een redelijk
bezette zaal van Hotel Bakker.
De heer Blauw benadrukte dat je tegen-
woordig ook durf moet hebben om minder
leuke dingen te doen. "Oog blijven houden
voor de toekomst", aldus Blauw.
Voorts ging hij in op de werkgelegenheid
waarbij hij opmerkte dat er in het midden-
en kleinbedri jf in Nederland nog wel werk
is te vinden, mits de omstandigheden wor-
den verbeterd. "De overheid moet. dan
eerst maar eens minder geld gaan lenen op
de kapitaalmarkt, waardoor de rente lager
wordt", aldus de heer Blauw. De aandacht
die tegenwoordig aan kernwapens wordt
geschonken vond hij overdreven. "De so-

ciaal-economische vraagstukken zijn mo-
menteel belangrijker", zo sprak de heer
Blauw voor de VVD afdeling Vorden.

"Knupduukskes"
naar München
De Vordej^ folkloristische dansgroep
"De Knup^«skes" heeft een uitnodiging
aangenomen om deel te nemen aan de
Septemberfeesten in München. Hier zul-
len diverse groepen uit Europa aanwezig
zijn. De data zijn 17, 18,19 en 20 septem-
ber.

Winte™ogramma
Kon. Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde
De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde, Afd. Zutphen-Brummen
en omstreken, met leden in Baak, Brum-
men, Eefde, Gorssel, Vierakker, Vorden,
Steenderen, Warnsveld, Wichmond en
Zutphen gaat na de middagexcursie op 4
september naar boomkwekerij Knol in
Gorsseol, met haar winterprogramma van
start.
Op 4 oktober bloemschikken met droog-
bloemen, onder leiding o.a. van de kersver-
se kampioen bloemschikken voor ama-
teurs.
18 oktober: het verzorgen van uw potplan-
ten.
29 november: geweldige dia-beelden over
het portret van twee polders.
13 december: onder deskundige leiding
kerststukjes maken.
Maandelijks ook een informatieblaadje,
compleet met een gezellige kerstpuzzel.
Behalve interessante maandelijkse activi-
teiten ontvangt ook ieder lid het befaamde,
zeer goed verzorgde blad GROEI EN
BLOEI geheel gratis. Een vereniging om
lid van te worden, om u in thuis te voelen
samen met plantenminnende medeleden.
Be/oek eens een van on/.e avonden.
Secretariaat: Jodendijk 13 te Eefde, tel.
05750-40784.

Gemeentenieuws
' ' ' Ilini ui huis: maandag- t / m v r i jdaumi i r . 1

: ' i i vrijdag \gn 13 10-17.00 uur - Spreekuur buri ter M l olg ifspraak Spreel jderJ.F.
ken mjdai 10.00 rot 11.00 uui p ! > thouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uai

Collectevergunning
Om te mogen collecteren is een vergun-
ning van het college van burgemeesteren
wethouders vereist. Voor de periode van 6
tot en met 11 september is een collectever-
gunn ing afgegeven aan "Thuisfronten",
t.b.v. Mili taire Tehuizen.

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het ind ienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inl ichtingen kunt u contact
opnemen met de afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-

schrift B INNEN 30 DAGEN na de datum
van publ ika t ie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. AandeheerJ .H.Ni jenhuis ,Kostedeweg

l te Vorden, voor het bouwen van een
broeikas aldaar.

2. AandeheerJ .P.Thewis , Smidsstraat 14,
voor het bouwen van een bergschuurtje
a ldaar .

Openbare raadsvergadering op dinsdag 7
september 1982
De/.e vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in het gemeentehuis. Aan
de orde komen de volgende punten:
- beëdiging raadsleden:
- benoeming wethouders.

Sociaal-economisch onderzoek Oost Gel-
derland
In opdracht van de provincie is een onder-

zoek verricht naar de sociaal economische
situatie in Oost Gelderland. Dit onderzoek
is thans afgerond. De Kamers van
Koophandel van Zu tphen en Arnhem, de
provincie Gelderland en de Oost Gelderse
gemeenten hebben met de afsluiting van
het onderzoek een feitelijke doorsnede van
het sociaal-eeonomische situatie in Oost-
Gelderland gekregen. Aan de hand van de-
ze gegevens/ijn beleidsvoornemensgefor-
muleerd die in een actieplan van de drie
groepen deelnemers uitgevoerd moeten
worden.

Van dit onder/oek is een verslagkrant ge-
maakt. Hiervan heeft de gemeente meer-
dere exemplaren gekregen. Indien men
dat wenst kan men bij de informatiestand
ter secretarie een exemplaar van deze krant
afhalen, uiteraard zolang de voorraad
strekt.

PJ.T.-collecte
In de week van 6-12 september wordt de
jaarlijkseP.I.T. collecte gehouden. P.I.T.=
Protestants Interkerkelijk Thuisfront. Het
P.I.T. is nauwbetrokken bij het werk in de
P.M.T.'s, de Protestantse Militaire Tehui-
zen, in Nederland en ook in plaatsten in
Duitsland waar Nederlandse Militairen ge-
legerd zijn. Zo geeft het P.I.T. aan de mili-
tairen in/bij de kazernes de mogelijkheid
voor ontspanning, studie, gesprek, geeste-
lijke vorming enz.
Leden van de Hervormde Jeugdkerk ver-
zorgen dit jaar goeddeels de P.I.T.-collecte
in onze gemeente. Graag vragen we voor
deze collecte uw goede en ...gave!

Uit het politierapport
Klachten over crossen
De rijkspolitie bereikt de laatste weken
klachten over het veelvuldig bromfiets-
crossen op de van Lennepweg en in het
Grote Veld. Er zal verscherpt toezicht wor-
den gehouden.

Aanrijding Rondweg
Ter hoogte van Rondweg 3 werd door de
politie een auto aangetroffen waarin een
drietal gewonde mede-passagiers zaten.
Bestuurder J.A.B, uit Vorden verklaarde
dat zijn Volvo op onverklaarbare wij /e
plotseling van rechts naar links over de weg
begon te slingeren en vervolgens enige ma-
len over de kop sloeg. Dr. Sterringa ver-
leende eerste hulp. De drie gewonden wer-
den naar het Spittaal vervoerd. De Volvo is
voor technisch onderzoek afgevoerd. Een
en ander geschiedde afgelopen maan-
dagochtend.

Gat in wegdek
Op het Kerspel is een gat in het wegdek ge-
vallen. Buurtbewoners herstelden aanvan-
kelijk de schade zelf, maar vermoedelijk is
de verzakking een gevolg van de aanleg van
de riolering. Gemeente-werk^Ébuigt zich
thans over het gat. ^^

Vernieling spiegel
G.B.H, uit Vorden heeft bij de politie aan-
gifte gedaan van vernieling van een auto-
spiegel. Een en ander gebeurde in het
weekend. De auto stond geparkeerd aan clc
Burg. Galleestraat.

Bedrijfsvoertuig
uit verkeer
Afgelopen maandag rond half zes hield de
rijkspolitie een mercedes Benz vee-auto
aan, daar de stoplichten af en toe weiger-
den. In de vee-auto bevonden zich twee
paarden. Een nader ingesteld onderzoek
bracht aan het licht dat: van de linkerach-
terband het loopvlak los zat: de rechterach-
terband insnijdingen in de wang had: de
noodrem en parkeerrem onvoldoende wa-
ren: de stoplichtschakelaar defect was: en
draagveren waren doorgezakt: de l inker
spiegel gebarsten, hetgeen een vertekend
beeld oplevert: er linksachter een wielbout
was afgebroken.
Gezien deze gebreken heeft de verkeers-
groep het kenteken van de wagen - eigen-
dom van inwoner G.H.V. - ingenomen en
opgezonden naar de dienst R.D.L. te Veen-
dam. De paarden tenslotte mochten hun
weg vervolgen. De auto werd gestationeerd
bij hetgroepsbureau te Vorden.

Gecompliceerde
beenbreuk
Op de Z.E.-weg te Steenderen wilde me-
vrouw J.W.Z.-K uit Baak ter hoogte van de
winkel links af de oprit inslaan en stond
daartoe aan de middenzijde van de weg
voorgesorteerd. Een tractor die achter de
Dal'reed passeerde rechts. Een bromfiet-
ser - H.J.S uit Baak - passeerde de tractor
l inks en reed toen op de voorgesorteerde
Daf. Dr. van Wissen verleende de brom-
fietsbestuurder eerste hu lp . De/e werd
vervoerd met een gecompliceerde been-
breuk naar het Spittaal.
De bromfiets krijgt een technisch onder-
roek.

Radar-controle
Diverse autobestuurders kregen ter hoogte
van huize Vi|la Nuova een bon uitgedeeld
ter /ake overtreding van de max. snelheid.
De gemeten snelheden waarvooreen bon
werd uitgereikt varieerden van 63 tot 85
km. Eén autobestuurder kreeg een bon
voor een defect remlicht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugddienst a.s.
zondagmorgen
a.s. Zondagmorgen 5 september wordt de
maandelijkse Jeugddienst gehouden in de
Hervormde Dorpskerk te Vorden. In deze
Jeugddienst hoopt voor te gaan Ds W.I.
Doude van Troostwijk uit Eerbeek.
Iedereen is er hartelijk welkom. Uiteraard
de leden van DE JEUGDKERK ook. Na de
Jeugddienst is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten en koffie te drinken in "de Voor-
de".
Het gezamenlijk-koffie-drinken na de
dienst in de zomerse vacantie-tijd is de
voorbije zondag beëindigd, maar na de bij-
zondere dienst - zoals een Jeugddienst - is
er gelukkig altijd de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten in "de Voorde" en wat na te pra-
ten onder het genot van een kopje koffie.

Ook een avonddienst
Op de eerste zondag van de maand - deze
maand dus a.s. zondagavond 5 september -
wordt er ook een AVONDDIENST gehou-
den in de Vordense Dorpskerk. Voorgan-
ger: Ds. Krajenbrink.
Rudi van Straten bespeelt het orgel. Daar
pleegt meestal geen-grote-schare te ko-
men, maar ook een avonddienst heeft zijn
eigen bekoring en diepe zin en waarde. Ee-
nieder is er welkom.

Zondagsschool dorp en
Medler/Linde
Namens de leiding van de Zondagsschool
delen we mee: dat a.s. zondag 5 september
de ZONDAGSSCHOOL WEER BE-
GINT en wel in lokalen van de Openbare
basisschool, Kerkstraat 7 te Vorden én in
het Clubgebouw aan de Ruurloseweg te
Medler.
Kinderen van 4-12 jaar zijn er hartelijk wel-
kom. De Zondagsschool in het Dorp en in
Medler/Linde wordt gehouden gelijktijdig
met de morgenkerkdienst in de Dorpskerk.

De Cantorij zuigt weer
op 10 september
De Cantorij, die regelmatig meewerkt aan
de kerkdiensten in de Dorpskerk, hoopt
(na de zomertijd) weer te zingen, te repete-
ren op volgende vrijdagavond 10 septem-
ber in "de Voorde", Kerkstraat 15. Mevr.
Kok-te Broeke leidt de Cantorij en geeft
ook heel graag nadere informatie over de
Cantorij. (Telefoon 6797, Wildenborchse-
weg 28). Zangers/zangeressen zijn er zeer
welkom.
Het gaat niet om "geschoolde stemmen"
maar om stemmen die graag wil len /.ingen,
juist ook in de Eredienst.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Th. Groot Nuelend
en A.J.I. de Rozario.
( i l HUWD:D.WassinkenM.A.vanBem-
mel. D.A. Hendriksen en G.F. Leunk.
OVERLEDEN: D.J. Luijmes, oud 96 jaar.
L. Jolles-Moes, oud 65 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

Hl R VORM DE GEMEENTE
Zondag 5 september 10.00 uur Ds. W.I.
Doude van Troostwijk (Eerbeek) Jeugd-
dienst.
19.00 uur Ds. J.C, Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 september 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur Ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 september dr Ster-
ringa te. 1255. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 4 september 12.00 uur tot
maandachochten 07.00 uur dr. Wegche-
laer. Tel. 1566. Tevens de komende week
avond en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.G. v. Dijke, Hengelo. Gld. Tel. 05753-
1370. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Contact persoon augustus: Mevr. Wolters,
tel. 1262, graag bellen voor 8.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

(J RAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 4()a, 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. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag S.30-10.00 u u r . Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

A L P H A - H U l . l ' V E R L E N I N G
Mevr. K.A. Al tena , spreekuren d in sdagen
donderdag X.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, t e l . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lui tend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat , te l . 1487. Spree-
kuur wijkzusters en ui t lenen verpleegkun-
dige ar t ikelen 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, tel. 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 uu r ; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTIII l K
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.





Ook op 8 september

Ujstl

CDA
Samen verantwoordelijk

GEKLEED
Damesmocassin met
sleehak. Gekleed en
toch sportief, in suède
met leren spiegel.
Kleuren: blauw en
bordeaux f. 59,

M'- -KKINK

Speciaal aanbevolen voor het
weekend BOLUSSEN

t winkeltje in bm.xl en Uinket

i l M M I i l '

Je mag voor 't eerst stem-
men. Doe het dan meteen
goed en stem P.v.d A., lijst 2.

Te koop: vers van het land.
Aardappelen - spinazie - sper-
ciebonen - bietjes - uien - prei-
winterwortels - bloemkool -
rode-, witte- en groene kool.
Grote hoeveelheden op bestel-
ling.
Verkoop alle werkdagen van
17.00- 18.30 uur.
Zaterdag van 9.00 -1 2.30 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden. tel. 05752-6659.

STAATSLOTEN
Maandag 6 september
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Een stortbui van stemmen
verwachten wij nog niet,
maar een mals buitje hier-
van zou de P.v.d A. best pas-
sen.

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:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Ook op 8 september

lust l

CDA
Samen verantwoordelijk

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 05752-1342

Vrijdag 10 september hopen wij

L TEN HAVE
N.TENHAVE-HISSINK

ons 25 jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 -
17.00 uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat
36 te Hengelo GId.

7234 ST Wichmond.
Polweg 5.

J

1942 24 juli 1982
Op vrijdag 3 september hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijk te vieren.

H. BERENPAS
en

H.B. BERENPAS-TE WAARLO

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 uur
tot 17.30 uur in café.Schoenaker, Ruurlose- |
weg 64, Kranenburg Vorden. \

Zomervreugdweg 4, 7251 NX Vorden.

Na een liefdevolle verpleging van ruim vijf en een half
jaar in het „Groot Graffel" is heden van ons heengegaan
onze zorgzame vader en onze opa

GERRITWOLTERS
weduwnaar van J.H. Groot Jebbink

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: H. Gotink-Wolters
Vorden: G. Wolters

M.G. Wolters-Ruesink
Ruurlo: Henny - Marinus

Doetinchem: Gerda - Geert
Bryan, Ivo

Vorden: Absie - Benno
Vorden: Bert

Warnsveld, 28-augustus 1982
Korrespondentie-adres:
Langkampweg 1, 7251 PM Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van de Monuta
Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden. Condeleance en au-
labezoek woensdag 1 september van 20.00 tot 20.45

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de rouw-
dienst donderdag 2 september in de aula van de Monuta
Stichting en verzoeken u daartoe om 12.45 uur aanwe-
zig te zijn.

Aansluitend zal de begrafenis plaats hebben om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ook op 8 september

Ujstl

CDA
Samen verantwoordelijk

Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen
muzieklerares, Dipl. C. Amst. conserv.

Hervat maandag 13 september haar lessen (piano,
blokfluit, ensemble).
Christinalaan 12, Vorden, tel. 05752-2326.

Dansschool Houtman
Denkt u aan de inschrijving
a.s. vrijdag 3 sept. Dorpscentrum

van 7.00-8.30 uur
a.s. woensdag 1 sept. zaal Eijkelkamp

van 7.00-8.30 uur
Inschrijfgeld f 5,-

Aktuele kindermode

Ruurlo

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 6 t/m 22 september

Zaterdag 4 september sluiten wij om

half één

Slagerij Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. tel. 1321.

VOLLEYBALVERENIGING

„DASH" VORDEN

ATTENTIE! ATTENTIE!
De TRAININGEN beginnen weer vanaf vrijdag 3
september a.s. De leden, die NIET persoonlijk
bericht hebben ontvangen, kunnen bellen metTi-
neke Elbrink, tel. 1 381 (na 1 8.00 uur) om te we-
ten te komen wanneer men wordt verwacht.
Personen, die zouden willen gaan volleyballen bij
DASH, kunnen zich voor informatie wenden tot de
secr. Jopie van Hunnik, Christinalaan 13, tel.
3086 (na 13.00 uur).

Nufs blokfluit en Melodicaclub
AANVANG DER LESSEN

Vrijdag 3 september a.s.
Melodica's beginnelingen
Melodica's gevorderden

Zaterdag 4 september a.s.
Blokfluit beginnelingen
Blokfluit gevorderden groep 2
Blokfluit gevorderden groep 3

16.30-1 7.15 uur
16.30-17.15 uur

10.00- 10.45 uur
10.50- 11.35 uur
11.40- 12.25 uur

I

De lessen worden gegeven in het Dorpscentrum

Het Bestuur

i Wilt u leren

knippen of naaien
of misschien patroontekenen?

Wilt u worden opgeleid tot costumière, coupeuse,
enz.

In september starten de cusussen.

Voor informatie en opgave

Modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Burg. Galleestraat 4, Vorden, tel. 2733

Moeilijkheden? Verhin-
derd? Niet van plan te gaan
stemmen? Machtig dan ie-
mand in uw wijk, die wel
gaat en dat meteen even
voor U op de P.v.d.A. wil
doen!
Voor nadere informatie bel
G.H. van Oijen, tel. 2526.

REPARATIE
was- en afwasaut omaten
24 uur-service
Onderdelen di rekt leverbaar
DE WILD
Rie tbergers t raa t 34, /u tphe i i
Tel. 05750-15410.

Te koop: jonge konijnen hol-
landertjes.
H. Eskes, Deldenseweg 7, Vor-
den

Nieuwe kernwapens taboe!
Daarvoor staat de P.v.d.A.

W1JZONOL
transparant of dekkend

In grote én kleine verpakking.
Bouwverven voor de jaren 80!

Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, tel. 1523,
Vorden.

Iedereen moet een stapje
achteruit, maar wie reeds
aan de rand van de sloot
staat, stapt er dan wel me-
teen in. Voorkom dat en
stem P.v.d.A., lijst 2.

Bejaardentocht naar Urk
op a.s. maandag 6 september

De boot vertrekt om 8.30 uur vanaf de l Jsselkade
in Zutphen, zorg dat u op tijd aanwezig bent. De
boot ligt om 8 uur aan de Kade.
Degenen die zelf geen vervoer hebben worden
om 8 uur in Vorden bij de kerk verwacht. Degenen
die eigen vervoer heeft, laat die nog iemand mee-
nemen naar Zutphen vanaf het Kerkplein indien
mogelijk.
's Avonds is de aankomst in Zutphen om 9 uur en
niet zoals eerder vermeld in Vorden.

Heerlijk Vers Brood
van de Warme Bakker in vele variaties, haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1877

Avondcursussen in Vorden
Engels A

Frans A

Engels B

Frans B

voor beginners

voor half gevorderden

Inlichtingen bij Dorpscentrum Vorden

(na 16 augustus).

Zondag 5 september

THE TRAMPS

Hengelo GId. telefoon 05753-1461

Alstublieft.
Van de Grote Groene Vakwinkel,

voor Huis enTuin, voor Mens en Dier.
TUIN-
HANDSCHOENEN
Vuil werk? Rozen snoeien?
Tuinhandschoenen kunt u
niet missen. Gemaakt van
varkensleer. Oersterk.
Normale prijs 6,35

TIST WASPOEDER
MET FRAAIE
THEEDOEK
10 kg fosfaatarm waspoeder,
nu met fraaie theedoek.

FORT KRUIWAGEN
Gelakt onderstel en 16 x 4
luchtbandwiel.
Normale prijs
90 literbak
91,25
Normale prijs
100 literbak
99,75

Welkoop
aktieprijs

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prij/.cn ink l . BTW, levering zolang de voorraad strekt .

Aanbiedingen geldig t/m 11 september 1982.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256



Uw VS markt is meer
dan lage prijzen alleen
Nolen sprits
groot pak van
12 stuks
van 1.49 voor 119
Roomboter
cocoskransen
pak a 6 stuks
van 1.39 voor 115
Mars
pak a 3 stuks
van 1.55 voor

139

Geldig van 2/9 - 4/9.

Schouder-
karbonade
heel kilo 6?*

'erse
raadworst

heel kilo
A98

Enkhuizer
mergpijpjes
pak a 5 stuks
van 1.39 voor

Cote d'or
chocotoffof
mixed toff
zak geen 2.09
maar nu

169
Dreft afwas
grote flacon
van 600 gram
van 2.98 voor

969
Smith
fritessticks
zout of paprika
van 1.25 voor

Q98
Choca
boterham-
vlokken
pak a 200 gram
van 1.09 voor

Ad v. Geloven
sateh
per pak
van 1.59 vóór

Gehakt h.o.h.
heel kilo

Magere
speklappen
heel kilo

Hamworst
150 gram 149
Champignon
gehakt"
100 gram

139
Katenham
100 g ram 198
Saks
150 gram Q89
Jphma selle-
riesalade
150 gram

Okay f/re
openhaard-
blokken
draagtas
a 4 stuks
van 11.95 voor

7?s
Ragebol
met steel
van 5.95
voor

Geldig van 2/9 • 1982 t/m 4/9
1982.
Ze zijn er weer volop.
1Kllo
honing zoete
Griekse
witte druiven
Rood in de kook.
2 Kilo
St Remy
Sroorc

Polly Crepe
toiletpapier
groot pak a 12 rol
van 3.57 voor

oorperen.
S KI 10
1e kwaliteit
Kiel-
aardappelen
(bintjes)

2.25

Veluws vol-
korenbrood
800 gram voor

Zachtepunt-
brooajes
zak van 10 stuks 1?9

Nu U terug bent van een fijne
vakantie, dan naar uw V.S.
Markt voor een paar nieuwe
kamerplanten, u zult verrast
zijn van onze sortering en danz

° P"5 ..... Deze week.

Witte kop en
schotel
set a 3 stuks
van 8.95 voor 5?s

5 Kilo
1e kwaliteit
Eigenheimers

298
2 Kilo
harde
Uien.

128
f ef nu volop Hollands fruit, het

3 Kilo
export kwaliteit
James Grieve
(zacht zure
nandappel)
en/of

3.98

Forse Goldcrest
nieuwe kamer-
conifeer t
van 12.50 voor
forse
Palm
van 12.50 voor
Forse
Neprolepis
varen
van 6.95 voor
Groof is onze uitgebreide sor-
tering snijbloemen, komt dat
zien.
2 Bos 1e kwaliteit
Tros Chrysanten
met gratis zakje
substral Per bos 3.50

,595

Coppelstock
jonge jene-
ver
1 literfles nu

Pollen ker-
senbrande-
wijn
1 literfles nu 125*
BolS
advocaat
fles 0.5 liter
nu voor

Goudse kaas
jong belegen
per kilo

Vruchtenkwark
4 smaken
2 kuipjes a
200 grom
van 1,96 voor

94S

169
Coberco
dagverse
vofle Yoghurt
1 literpak

439

Maandag

Haas en rib-
karbonade
500 gram

3 Kilo
Clapp's
Favourite

Kaasschaaf

(sappige hand
peer)Sunsilk

Shampoo's
fles a 250 ml.
van 2.19 voor

Slagers-
leverworst
ring 500 gram

Maandag:
500 gram
Zuurkool
uit vat

Omo
koffer a 2 kilo
van 5.98 voor

Dinsdag
750 gram Verse worst
en 750 gram Gehakt h.O. h.

badschuim
fles a 500 ml.
met gratis
stuk zeep,
van 5.49 voor

Dinsdag:
1 kilo geschrapte
Worteltjes en
peterselie

Superunie
korreloplos-
koffie
pot a 200 gram
van 5.95 voor Woensdag-.

Snijzult
100 g ra m MARKTforse blanke

Bloemkool
Lambrusco
1980
een voortreffe Woensdag

Varkens-
lijke rode Ita-
//<aanse wijn
nu per fles

Diamant vet
pak a 500 gram
van 2.15 voor Bloedworst

150 gram

VE ENENDAAL SUPERMARKl EN BV
Oeldlgvan2/9-8/9'82. \ ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLO ) RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN

l



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 2 september

44e jaargang nr 25

Burgemeester Vunderink voltrok »°ud

huwelijk tussen Jonkheer Ferdinand en
Jonkvrouw Esmeralda

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

Veel Vordenaren zullen bekende gezichten ontdekken bij het zien van de/e toto's van de Vordense jaarmarkt,
gemaakt omstreeks het jaar 1930. Hoewel uit het aantal hoeden en petten te zien is dat het aantal mannelijke bezoekers
groot is ontdekken we toch nog een aantal dames in klederdracht met plooi- of knipmuts.
Achter de koeien poseren de heren van de marktcommissie.

De vakantiespelen die gedurende drie dagen aan het Wiemelink te Vorden zijn gehouden, hebben een waardig slot gekregen.
Nadat de eerste dag was besteed aan het bouwen van het "negende" kasteel te Vorden met de daarbij behorende huizen zoals
koetshuis, theehuis, jachthut en het rentmeestershuis, dit alles onder fraaie weersomstandigheden, werd een dag later vanwege
de regen uitgeweken naar het Dorpscentrum. Hier werden de kinderen in de gelegenheid gesteld om zelf middeleeuwse kleren
te maken. Tevens werd het wagenspel Hansje Lekkerbek opgevoerd.

Intussen was er ook een jonkheer (Ferdi-
nand) en een jonkvrouw (Esmeralda) ge-
kozen. Op de slotdag van deze vakantiespe-
len togen de kinderen fraai uitgedost in een
optocht door het dorp richting gemeente-
huis.

Daar aangekomen trad Burgemeester Mr.
M. Vunderink op als ambtenaar van de
Burgerlijke stand. Hij voltrok het huwelijk
tussen Ferdinand en Esmeralda. In zijn
toespraak tot het kersverse bruidspaar zei
de heer Vunderink dat het huwelijk wel zo
lang zou duren als dat het kasteel zou
standhouden. Weer terug op het Wieme-

link werd het bruiloftsfeest gevierd. De
kinderen werden volop getrakteerd zodat
de stemming uitstekend was. Tijdens deze
spelen werd ook nog een talentenjacht ge-
houden waarbij bekende Nederlanders
werden geimiteerd. Vooral de persiflage
van Andre van Duin werkte op de lachtpie-
ren. De leiding liet zich evenmin onbe-
tuigd.
Aan alles komt een einde, zo ook aan dit
bruiflofts feest. In de namiddag mochten
de kinderen alle bouwwerken afbreken en
op een hoop gooien. De Vordense brand-
weer stak de boel aan om het vervolgens
weer te blussen.

Daarvooiü^d burgemeester Vunderink de
vakantie^Bbn officieel afgesloten. Hij had
grote waardering voor de organisatoren
van deze spelen, waarvan verschillende
medewerkers vrije dagen hadden opgeno-
men, teneinde de jeugd al die tijd te kun-
nen amuseren. Burgemeester Vunderink
hoopte d^kien op de ingeslagen weg zou
voortgaa^P*Een goed voorbeeld voor an-
dere te organiseren aktiviteiten", aldus de
burgervader.
In totaal hebben ruim 200 enthousiaste
kinderen aktief aan de spelen deelgeno-
men, daarbij geassisteerd door circa 60 vrij-
willigers.

Nog steeds blijken 3 van
de 4 kinderen op schoenen te
lopen die qua lengte, breedte of
inhoud schadelijk zijn voor de
ontwikkeling van hun voeten

Op onze nieuwe elektronische
groeivormmeter zie je direct
of die schoentjes nog passen.

Loop even bij ons binnen om de *
voeten van uw kind te laten nameten.
Een kleine moeite voor een belang-
rijke Zekerheid. Onze nieuwe elektro-
nische groeivormmeter geeft in
duidelijke cijfers exakt de vereiste
lengte- en wijdtematen aan. Is uw
kind aan nieuwe schoentjes toe, dan
vindt u volop keuze in onze collectie
bovenstebeste Bunnies, volledig ver-
antwoorde en evengoed vlotte,
vrolijke kinderschoenen, met 5 wijdtes
in de maten 19 t/m 42. Zijn er geen
nieuwe nodig, dan graag tot ziens bij
de volgende meting.

bovenstebeste
bunniesJ

M'-2)KKINK

Voetbal
Vorden I heeft een oefenwedstrijd tegen
Drempt Vooruit met 2-1 gewonnen. Peter
Hoevers en Chris Hissink scoorden de
doelpunten. Vorden II verloor met 3-4 van
Drempt.

Vordens Tennis Park
De tennisvereniging "Vordens Tennis
Park" organiseert op zondag 26 september
voor haar leden een gezelligheidstoernooi,
welke 's morgens begint. Tot 20 september
kan men zich hiervoor opgeven.

ledere dinsdagmorgen yoga in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internat ional .

2 sept.: Bejaardenkring Dorpscentrum

5 sept.: Orientatierit V.A.M.C. de Graaf-
schaprijders. Start Schoenaker.

X sept.: bloemschikkursus Floralia

GIRO SPAARREKENING
tot f 5.000,- per kalendermaand vrij opvraagbaar,
daarboven een maand opzegging
alleen girale opname mogelijk

Kantoren te: Barchem, Lochemseweg 12; Ruurlo. Borculoseweg 4;
Vorden, Decanijeweg 3.

Zwemvierdaagse met
250 deelnemers
De zwemvierdaagse te Voroden heeft dit
jaar circa 250 deelnemers getrokken. Tij-
dens dit zwemfestijn werd een afwisselend
"randgebeuren" georganiseerd. Zo gaf de
kanovereniging DKV uit Deventer een de-
monstratie "kanowaterpolo" wedstrijd te
beste.
Atlantis uit Zutphen gaf een demonstra-
taie met modelboten. De meeste lol had
men echter bij de spuitbaldemonstratie
van de Vordense brandweer. Zelf mee-
doen en elkaar nat spuiten zo luidde het de-
vies.
Na afloop van de zwemvierdaagse werden
er prijzen uitgereikt aan de twee jongste
deelnemers te weten de zes jarige Heidi
Vruggink en Heleen Kistemaker. De prij-
zen voor de oudste deelnemers werden be-
haald door de heer en mevrouw Eggink uit
de Kerkstraat.

Diplomazwemmen
Onder het toeziend ook van KNZB official
mevrouw A. Kistemaker werd in het
zwembad te Vorden voor de laatste keer in

dit seizoen diplomazwemmen gehouden.
Zes jongelui slaaagden voor het A-diploma
en zes voor het B-diploma, één voor D; 6
voor C; één voor E en één voor F.

Volleybalvereniging Dash
De trainingen van de volletbalvereniging
Dash beginnen a.s. vrijdag 3 september
weer. Hebt u interesse om eens nader ken-
nis te maken met het volleybal, bezoek dan
eens te trainingsavond (zie advertentie).

Onderlinge damcompetitie
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub DCV werd bij de jeugd een
begin gemaakt met de onderlinge dam-
competitie. De uitslagen waren: E. van
Ernst - B. Voortman 2-0: H. Berenpas - M.
BoerkamO-2:M.Boersbroek-R.SlütterO-
2.
Bij de senioren werd alvast gespeeld Huls-
hof - Lankhaar 0-2: De indeling van de
voorronde groepen is als volgt: groep I:
Wesselink, Masselink, Gaaskamp, Lank-
haar, Hulshof, Breuker, Hoenink, Hiddink
en Lamers.
Groep II: Krajenbrink, G. Wassink, Slüt-

ter, Hoekman, Rossel, Wentink, Esselink
en SLoetjes.

Groep III: Ruesink, van Rikxoort, Wiers-
ma, A. Wassink, ter Beest, Klein Kranen-
barg. Buist, Wensink en Brummelman.

De bovenste vier van elke ronde plaatst
zich voor de finale Hoofdklasse. De ge-
speelde wedstrijden uit de voorronden blij-
ven staan in de finale.

Sluiting Zwembad
Het zwembad "In de dennen" te Vorden
zal zondag 5 september worden gesloten.

"De Graafschaprijders"
De Vordense auto en mqtorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag 5
september een orienteringsrit voor auto's,
motoren en bromfietsen. De rit die is uitge-
zet door de heren G. Versteege en J. Men-
nink heeft een lengte van 45 kilometer. Er
wordt gereden volgens het KNMV regle-
ment. Voor de toerrijders is er een eenvou-
diger reglement samengesteld. De start
van de rit is bij café Schoenaker.

Keuze uit de aanwisten
van de bibliotheek
Volwassenen:
INNEN, H. Alarm! Luchtaanval: AM-
BLER, E. In de greep van de angst: CAPO-
I I , T . Ontbijt b i j TifTany: STYRON, W.
Sophie's keu/e: BIJLSMA, R. Bijbelse
kernwoorden: BUREN, JOH. F. van.
Dichterschap en dialect : K F U N I N G , I ) ,
en D.J. EPPINK. Management en organi-
satie: PAUKE. T. Een ongewenst verlan-
gen: EERENBEEMT, N. VAN DEN. Het
boek der openbaring: BRENS, J. Ut mae-
ken van Roderlo: D I E F E N U A C II, W.W.
Spelen met geluidsbanden, WARMOND,
E. Tegenspeler tijd: ROOK, R. Houtka-
chels: HILLESU, E. Het denkende hart
van de barak: PIRSIG, R.M. /.en en de kus t
van het motoronderhoud: KROOK, H.
Rugzakwandelen in Europa: DYER, W.W.
Geen zee te hoog: ENT, M.Th. C. VAN
DER. Zo schrijft u een Duitse brief: Archi-
tektuur en Volkshuisvesting: YEATS,,
W.B. Geef nooit het hele hart.

Jeugd:
KSSTNER, E. De vliegende klas: Rt -
CHEIS, K. Ga naar huis en vergeet alles:
KLAAUW, B. VAN DER. Luchthaven
Schiphol: DOES, G. en L. VRIJDAG. Al-

les over fietscross: LEAF', 1). Bee Gees:
SCHOU I I N , A . Devrouwmetdehonde-
kar: KI ISÏ l .RMANS, P. Twee konings/o-
nen, l l ' C H S l UWER, A. De vergeten
tuin: PELGROM, E. Een /al vol geld.

Amnesty International
A.s. maandag is het weer de eerste maan-
dag van de maand en dan hervat de werk-
groep Vorden haar maandelijkse schrijfa-
vond in het Dorpscentrum.
HEt Internationaal Secretariaat in Londen
stelt aan de hand van /orgvuldig vergaarde
gegevens een lijstje samen met drie of vier
gevangenen waarvoor een extra inzet ge-
vraagd wordt. De werkgroep stelt n.a.v. de-
ze gegevens beleefde brieven op en iede-
reen, ook niet-leden, kan zo'n brief komen
overschrijven.
Doordat niet één, maar duizenden mensen
laten merken dat de rechten van de mens
een zaak is die iedereen aangaat komen er
medemensen vrij of worden beter behan-
deld. Op de schrijfavond is altijd een werk-
groepslid aanwe/.ig om U ten dienste te
staan.
Het contactadres van de werkgroep Vor-
den is mevr. J. Terpstra, Mispelkampdijk
30, tel. 2301.



Komfortabel, degelijk en
betaalbaar

Juist de extra hoge en harde zit bepaald het komfort van dit buitengewone, massief eiken bankstel.
Dat uitgevoerd is in een uitstekende kwaliteit bloemstof.

1345 -Als 3-1-1 zits: I^^^TVf
(geldig zolang de voorraad strekt)

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, tel. 05752-1514

3500 m2 meubeltoonzaal
reservering en verzekering voor
latere levering is gratis

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even op!

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-13033
PORTAS-deuren-vakbedniven overal in Nederland en in vete Europese landen.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine cellen. Deze cellen zijn
te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen wij
voor U partijen vlees of groenten in vriezen. Vraag in-
lichtingen bij:

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo, tel. 05735-1418

Lochemse
Schouwburg
Oosterwal 15 -Tel. 05730-1081

IQ jaar uw thuis om uit te zijn
Deze week worden onze seizoenprogramma's over het theaterseizoen 1982-1983
huis-aan-huis verspreid in Lochem en omgeving.
Indien U onze brochure niet mocht ontvangen, belt of schrijft U ons dan even. Wij sturen U
gaarne kosteloos alle informatie. Ons seizoenprogramma kunt U ook dagelijks afhalen bij
de schouwburg kassa, waar U tevens alle informatie kunt verkrijgen over de voorstellingen
en over de abonnementen.

STIJL BLIJFT M
In onze nieuwe kollektie vindt u talrijke ideeën voor uw herfst en wintermode

Step-mantels van 129,50 - 249,
ChmtZ mantelS met bontvoering v a 1 69,'

Lodenmantels v a 189,-
Wollen mantels entweeds va285,-
Santessa eurocurl mantels en jasjes 745,- - 629,-
Step-jacks v a 115,-
IM. Alcantara jasjes en mantels 225,- - 295,
Modecentrum

Vrijdags koopavond tot 9 uur
ook open tussen 6+7 uur

Ruurlo

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

De veilige
Houtkachel
0 Uitstekent l
primaire luchttoevoerschirif.

(5)Het vuurrooster en de
gemakkelijk te reinigen
asla® Het secundaire lucht
inlaatspruitstuk zorgt voor-
de optimale(T)tweede ver-
branding van de rookgas-
sen en onzuiverheden.

©U kunt dit proces volden
door het contrólevenst er.

©De wanntowisselaar onttrekt hef
laatste beetje warmte, voorde schone lucht de
schoorsteen ingaat

Dankzij het revolutionaire
Jotul-systeemvan

de Dubbele Verbranding

J0TUL
201

TURBO

J0TUL
OF NORWAY

baiéndseti
Zutphenseweg 1 5 Vorden

*«
** eFv

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Nicolientje uni baddoeken
Het merk zegt genoeg. Na 1 keer wassen een dijk van een baddoek en
deze week voor de zeer speciale weektopperprijs van * f*

WEEKTOPPER 3 stuks l U,~

Sportsokken
Een zware witte sok met badstofzooi en
ringel om de boord. Een ijzersterke sok
voor een zeer speciale prijs slechts per paar 3,50

Dames mantels
Een prachtige poplin mantel met teddy
voering van een bekend Nederlands merk.
De adviesprijs van deze 11 Cl
jas is 219,- bij ons kost hij slechts l / «J ,'

Kinder velours sweaters
met mooie appliques opgeborduurd
Een fijne sweater voor een wel zeer zacht
prijsje. De adviesprijs is 29,50 en 1 Q QEZ
kost bij Tuunte slechts l «J,«f ü

Far West kinder
corduroybroeken
Ons eigen merk FAR WEST is weer volop voorradig
en de bekende zware kwaliteit is er natuurlijk
ook weer. Er zijn 5 prima kleuren in het bekende
jeansmodel. De adviesprijs van deze QQ rr\
grandiose broek is 39,50 Tuunteprijs £.«J,üU

Heren kolberts
We kochten een partij kolberts voor een scherpe prijs.
We bieden ze U nu zeer voordelig aan. Kolberts
van normaal 139,- en 169,- gaan bij Tuunte
de deur uit voor de abnormale |-Q rt\
lage prijs van slechts ü3,ï)U

Campri regenpakken
Het bekende regenpak voor groot en klein
Pracht kwaliteit, waterdicht, deze week een zeer
speciale prijs. De adviesprijs is 79,50

WEEKTOPPER _

volwassenen U ö, U U kinderen Ho,«lU

#&
&

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag



Ook op 8 september

lijst 1

CDA
Samen verantwoordelijk,

Te koop: toercaravan merk:
De reu - casbah GT met voor-
tent. Bj. 1973. Vraagprijs
4250,-.
Tel. 05752-2011

Te koop: eetaardappels en
suikerbietenkoppen.
Briefjes inleveren voor maan-
dag 6 september 20.00 uur.
G.H. Steenblik, Nieuwenhuis-
weg 4, Vorden.

Verbouw adviezen
Schoolstr. 17

Vorden
tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

GEMEENTE VORDEN
WEGENLEGGER

Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat op 22 juni 1982, nr. WV91 7/5-
WVG/4102, door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land vastgestelde eerste wijzigingslegger van wegen
met bijbehorende overzichtskaart, in rood gewijzigd
overeenkomstig het ontwerp van de voorgenomen wij-
zigingen, vanaf 3 september 1982 voor een ieder ter in-
zage zal worden gelegd ter gemeente-secretarie van
Vorden, bureau Gemeentewerken.
Uiterlijk tot op de dertigste dag na bovengenoemd tijd-
stip van ter inzage legging staat aan ieder belangheb-
benden en aan de Commissaris der Koningin in de Pro-
vincie Gelderland tegen deze vaststelling van de eerste
wijzigingslegger beroep open op de Kroon.
Het beroep moet worden ingediend bij voorgenoemde
Commissaris der Koningin, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 26 augustus 1 982
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
De burgemeester. De secretaris (loco)
M. Vunderink. J.LA. Doornbos

aten-look
irs in vario-stijl,

van het
allernieuwste
second hand

leer.
Styled by

WUL INK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

met
Televisie

reparaties
—,- direct

illi; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Stoffen voor zelf maak mode,
dan naar

;»°S>x&
S&X1

RU l" l N K Dealer:
LJ^JI IA vV.G. de Vries

Het Vaarwerk 18
Vorden,

ZEILMAKERIJ
ZONWERING 415455

De allerbeste schoolspullen
voor uitgeperste prijzen.

L&G
heeft het!

Gèodriehoeken

• OnCnO met capuchon

A

0,75

6,75

Fantasie cahiers Q Q_
4 stuks van 5,50 voor U,«7U

etc.!!

LOGA Raadhuisstr. 22 Vorden Tel. 05752-3100

De snelste manier om te leren dansen is door nu in te schrijven bij:

Dansschool Veelers
Tramstraat 37 7241 CH Lochem Tel. 05730-1836

Ruurlo
op donderdag 2 september van

18.15 -19.30 uur m de Luifel

Vorden
op zaterdag 4 september van

18.00- 20.00 uur in het

Dorpscentrum

Lochem
op vrijdag 3 september en op

zondag 5 september van

17.00 -19.00 uur in de Dansschool

, <Dflnsfn
!S9lfZlfR

Clubs voor scholieren
jongeren tot 35 jaar

verloofde en gehuwde paren

Tevens dagelijks inschrijving mogelijk per telefoon na 16.00 uur

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie
Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP-VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -

hout- en compostmachines - verticuteermachines -
heteluchtkanonnen - grondboren -

hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) -TEL 05753-20 26

PEDICURE
G. Wentink, Hane-

kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

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

A.S. BRUIDSPAREN

Voordat u ja zegt,
„tegen de fotograaf77

Kijk dan eerst ons demonstratie-album
in, zodat U weet wat U mist als U toch

die andere kiest.

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld)

Telefoon 05753-2386

Voor natuur- en reformartikelen

Stemmen is zilver, P.v.d.A.
stemmen is goud.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

II AT is H ET

Spaar energie met
voorzetramen

spaar 43 m3 gas
per m per sezoen

TOLK IIUC
TOLDIJK ZutphenEmmerikseweg 17

TEL.05755=1655

kursus
volksschilderkunst

Op 17 november starten we

weer met de kursus volks-

schilderkunst (beginners).

Inlichtingen en opgave

bennie hormsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Jonge Florijn
15,25

Bootzrum
12,95

Gildester vieux
15,45

aanb. t/m'8 sept.

Vïnotheek SMTT
Dorpsstraat 10, tel. 1391

HEIJINK
Het adres voor al uw doe-het-zelf artikelen.
Bouwhout A - 1 e en 2e soort

Alle soorten lijstwerk en betimmeringen

Ronde stokken in alle maten

Schroeven, spijkers, knoppen enz.

Tevens alle soorten lijmen en beitsen

Alles op kreatïef gebied

o.a. nylon, draad en meeldraden om bloe-

men te maken

1 060 soorten kralen, vlinders, blaad-

jes, draad, sluitingen enz.

Tevens houtsnijwerk en figuurzaagwerk

Alles op verfgebied voor uw hobby's

Volksschilderkunstverf en olieverven

Eigen lijstenmakerij, keuze uit 200 soorten

Doe-het-zelf -centrum-hobbyhuis

"De Spannevogel
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. (Bij de kerk)
Telefoon 05753-1484

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

Café-Restaurant

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

Yoga in Vorden
Gratis kennismakingsles. Ook voor ou-
deren.
Dinsdagmorgen 21 september 10.30
tot 11.30 uur in het Dorpscentrum.
Slaapzak meebrengen.

Theo de Gans
Gediplomeerd leraar.

YOGA-VEDANTE

Inlichtingen tel. 08338-3143.

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
'gewone" prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDHN

Telefoon 05752-1312

Sportschool Smit Vorden
Lesrooster vanaf 3 september

Judo
Maandag: 1 8.30 - 1 9.30 uur wedstrijdtraining
vanaf 1 9.30 uur vrije training
Zaterdagmorgen: vanaf 8.30 uur.
Trainers: Dhr. D. L. Smit 2e dan en Dhr A.J. Kamperman
1 e dan.

Karate
Dinsdagavond vanaf 1 9.30 uur
De karatelessen worden verzorgd door Dhr. J. Posthu-
ma, 2e dan. Tel. 05750-26381 .

voor moeder en peuter

Woensdagmorgen vanaf 1 0.00 uur.
Deze lessen worden verzorgd door mevr. J. Wullink.
tel. 05752-2281.

Yoga
Woensdagavond vanaf 1 9.30 uur.
De yogalessen worden verzorgd door mevr. A. Bron. De
cursus start 1 5 september a. s. en bestaat uit 1 2 lessen

Voor inlichtingen en opgave

Sportschool Smit
Molenweg 43, Vorden. tel. 05752-1816

of op bovengenoemde telefoonnummers



Wat dit land nodig
heeft is een

brutale kruidenier
Meer dan honderd
prijsverlagingen!
Deze week gaan er meer dan honderd prijzen omlaag.
Er is tijdens de vakanties brutaalweg doorgewerkt
en onderhandeld met fabrikanten over lagere
inkoopprijzen. En dat lukte. Want met steeds meer m
klanten kun je een vuist maken.
Week-in-week uit steeds diezelfde lage prijzen, daar
moeten we voor vechten, maar dat zit ons in het bloed,
Bovendien hebben we iedere week wel een interres-^
santé partij van het een of het ander (ja, op-is-op, daP
wel). We stellen ons niet verlegen op, neen , een bru-
tale kruidenier doet iets voor z'n klanten.

Halfvolle koffiemelk
1000 gram

Heinz witte bonen
in tomatensaus, half blik
Delmonte tomatenpuree
blik 150 gram
Santusa bijenhoning
pot 450 gram
PCD-pindakaas
pot 370 ml
Duyvis brosnoten
Barbecue of Rodeo

'1*4

COS>

**•>>«*
»ier

Mac Leans tandpasta
extra grote tube 75 ml,
rood of blauw

Brado bak en braad
pakje 200 gram

Superieur margarine
pakje 250 gram

Diepvries spinazie
pak 450 gram, Vri j Produkt

Grijs toiletpapier
4 rollen a 250 vel

Tissue toiletpapier
4 rollen a 200 vel, Vrij Produkt

Vloeibare zeep
flacon 1 liter

Biscuit fourré
vanille of chocolade, rol 19 stuks

Zoute pinda's
zak 250 gram
Vissticks
pak 10 stuks .
Tissue keukenrollen
2 stuks, Vrij Produkt
Patat frites
kilo
Mini-frites
kilo
Aluminiumfolie
rol 25 meter, Vri j Produkt

Zonnebloemolie
hele liter, Vrij Produkt

Mergpijnjes
pak 5 stuks

Runderlappen
mals, mager, kilo
Gehakt speciaal
mager, kilo

Kuikenbouten
vers, kilo .

Maar, restant ver-
pakkingsmateriaaf.
Daaro

nn ctukspak 100 stuKb
p*<if»lfprsCream i*racn« »

pak 200 gram
Kabeljauwfilets
pak 400 gram
Wortelen
extra fijn, pot 0,72 liter __

Remia fritessaus
emmer 0,6 liter

Augurkjes
zoetzuur, pot 0,72 liter

Kwak zachte zeep
pot 500 gram

Purina katmenu
blik 850 gram
Blue-Band halvarine
kuip 500 gram
StokbroodTolet wc poeder

430 gram vacuüm verpakt
Cricket aansteker
2 stuks

Slagersleverworst
ring 500 gram

Raiders
pak a 3 stuks
Roggebrood

Page papieren zakdoekjes
10 pakjes a 10 stuks
Boterhamkorrels
licht of donker, 300 gram
Doperwten

licht of donker, 450 gram
Gebroken sperziebonen
pot 0,72 literzeer fi jn, heel blik, vri j Produkt

Gouda's Gloriemargarine
pakje 250 gram
Heinz sandwich spread
pot 300 gram

Gouda's Glorie
frituurvet, pak 500 gram

Bruine bonen
heel blik
Kapucijners
heel blik
Cazador sherry
medium dry, 0,68 liter
Homburg leverpastei
blik 200 gram
Robertson Engelse
marmelade
pot 450 gram
Smith's chips
paprika of naturel, zak 120 gram

Piek schuurpoeder met
bleekmiddel
450 gram
Varkenssaté
3 stokjes
Sun vaatwas
kilo
Rode kool
pot 0,72 liter

Rode bietjes
pot 0,72 liter

Abee huzarensalade
bakje 150 gram

Fay celstofluiers
pak 30 stuks

Niet in alle filialen
verkrijgbaar. Prijzen geldig
tot en met 4 september a.s.

35

J
D PRUSSUG

Mieuwstad 5, Vorden Stationsplein 31, Zutphen
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