
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. — Nieuwstad 12 — Postbus 22 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 5 juli 1984
46e jaargang nr. 17

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Ko/respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

MOTORSPORTGALA CENTRAAL TIJDENS FEESTWEEK

V.V.V. 80 jaar
Vanaf woensdag 18 juli tot en met zaterdag 21 juli organiseert het bestuur van de plaatselijke VW te Vor-
den een feesrweek met talloze attrakties. Voor het eerst zal er dan op vrydag 20 juli een groot motorsport-
gala plaatsvinden waarvan de organisatie in handen is van de motorclub "De Graafschapryders".
Dit motorsportfestijn speelt zich af in het centrum van het dorp. Hier zal een parcours worden gebouwd
met talloze hindernissen en dusdanig van opzet dat het publiek het gebeuren goed kan volgen.

De coureurs zullen starten bij de Am-
robank. Vervolgens richting Ruurlo
tot "De Herberg" waar rechtsomkeer
gemaakt wordt, daarna voor langs "De
Rotonde, Burgemeester Galleestraat.
Ter hoogte van bakker Wiekart zal
weer gekeerd worden en gaat het rich-
ting finish. Het ligt in de bedoeling dat
er in heats met vijf rijders gestart
wordt. Er zullen vijf ronden worden
gereden.

Het gehele parcours wordt omzoomd
door dranghekken. Het middenter-
rein wordt vrijgehouden. De finale
van dit motorsportspektakel vindt
plaats om 22.55 uur. In de pauze van
21.00-21.25 uur zal de Vordense fiets-
crossafdeling van "De G raafschap rij-
ders" zich presenteren.

De aktiviteiten die de VW in deze
week ontplooit staan in het teken van
het 80-jarig bestaan.

Woensdagavond 18 juli zal fotograaf J.
Dolphijn in de zaal van "De Herberg"
een aantal films vertonen over oud-
Vorden. Donderdag 19 juli, vrijdag 20
jul i en zaterdag 21 ju l i wordt er een
braderie gehouden. De heer L. Slütter
één der organisatoren toonde zich bij-
zonder kontent over de reakties van-
uit de middenstand. "Het heeft onze
verwachtingen verre overtroffen.

Op dit moment hebben ons al zestig
personen laten weten mee te willen
doen. Ik ben ervan overtuigd dat nog
meer zakenmensen zich willen aan-
melden", aldus de heer Slütter. De
braderie wordt muzikaal omlijst door
de "Eastern Jam Band". Deze band
zal op de eerste avond optreden als
een "street parade band".

De tweede avond (vrijdags) wordt ge-
speeld vanaf een podium dat op het
grasveld voorde Rotonde wordt opge-

steld. Op het marktplein wordt die da-
gen een kermis gehouden.
Zaterdag 21 juli wordt er op het Bur-
gemeester van Arkelplein een rom-
melmarkt annex kinderbraderie ge-
houden, welke om 10.00 uur begint.
Om 11.00 uur vindt er een playback
show plaats. Om 14.30 uur wordt er
nabij kasteel Vorden een vliegerwed-
strijd gehouden waarbij de jury onder
meer zal letten op de konstruktie van
de vlieger, de artisticiteit en het vlieg-
werk. Zaterdagavond wordt er om
18.00 uur voor de leden van de VW
een fietstocht georganiseerd welke
om 20.00 uur bij de bar-bodega 't Pan-
tofleltje zal eindigen. Hier vindt dan
een gezellige avond plaats waarbij de
Twentenaar Herman Finkers een
tweetal optredens al verzorgen. De
VW is bijzonder gelukkig met de me-
dewerking van de gemeente Vorden
inzake het verlenen van vergunnin-
gen, wegafsluitingen etc.

Geslaagd
Te Utrecht is Dhr. H.H. Wanders uit
Keyenborg geslaagd voor het diploma
belastingconsulent. Aan het examen

werd door 32 kandidaten uit het hele
land deelgenomen, waarvan 21 voor
het diploma slaagden.
De opleiding werd gevolgd aan het

Ned. College voor Belastingconsulen-
ten te Den Haag. Dhr. Wanders is
werkzaam bij Administratiekantoor
Klein Lebbink b.v. te Vorden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.QQ-12.3D uur en vrijdag van 13.3_0-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vokens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van l l . O O t o t 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A Bog-

• chelman: donderdag van l rüO tot 12.00 uur .

1. Bouwplannen waarvan het college
het voornemen heeft deze te verlenen
met gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van Gede-
puteerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer W.M. Wassink, Almen-
seweg 56, voor de verbouw van een
boerderij tot rundveestalling.
2. Aan de heer J.H. Willeweerd, Hoe-
tinkhof 99, voor het verbouwen van de
woning Ruurloseweg 63.
3. Aan de heer F. Klein Nengerman,
Almenseweg 59, voor de verbouw van
de boerderij aldaar.
4. Aan het gemeentebestuur van Vor-
den, voor de verbouw van de boerderij
nabij het Kasteel/Raadhuis.

Deze bouwplannen liggen tot 20 juli
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

•
2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nader
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.T. Rondeel, Ruurlo-
seweg 42, voor de bouw van een wo-
ning aan de Wilhelminalaan 8.
2. Aan de heer H. Regelink, Warken-
seweg 4, voor het vernieuwen van een
varkensschuur.
3. Aan de heer P. Hendriks, Beatrix-
laan 14 te Hengelo (Gld.) voor het
bouwen van een rekreatiewoning aan
het Schapenmeer 11.
4. Aan de heer H. van de Schoot, W.
Daniëlslaan 28 Santpoort-Zuid, voor
het bouwen van een rekreatiewoning
aan het Schapenmeer 12.
5. Aan de heer H.W.E. Plomp, St. Jan-
straat 36 te Keyenborg, voor het bou-
wen van een woning aan de Hoetink-
hof94.
6. Aan de heer F.F. A.M. Hogenkamp,
Berlagelaan 2 te Hilversum, voor het
bouwen van een woning aan de Hoe-
tinkhof94.
7. Aan de heer H.T. Duistermaat, Het
Hoge 46a, voor het bouwen van een
woning aan de Ruurloseweg 89.

3. Militaire oefeningen
Van 9 tot en met 12 juli zal er in deze
gemeente een militaire oefening wor-
den gehouden. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen. Tijdens deze
oefening zal er gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

4. Wijzigingen in de Algemene Politie-
verordening
In de raadsvergadering van 26 juni
heeft de gemeenteraad besloten om
enkele wijzigingen in de Algemene
Politieverordening aan te brengen.
Onder meer is bepaald dat het slui-
tingsuur voor terrassen bepaald wordt
op 11 uur, waarbij wel is meegedeeld
dat deze regeling soepel toegepast zal
worden.
Verder zijn er enkele bepalingen aan-
gaande honden gewijzigd. Thans die-
nen deze dieren in de bebouwde kom
het gehele jaar aangelijnd te zijn.
Voorheen gold dit voor de periode l
april-1 oktober.
Verder dienen de eigenaren c.q. ver-
zorgers van honden erop toe te zien
dat de onder hun hoede staande die-
ren hun uitwerpselen uitsluitend in de
goot deponeren. Mocht dit. onver-

hoopt niet gebeuren dan dient de ver-
zorger ervoor te zorgen dat de faeca-
liën zo spoedig mogelijk in de goot te-
recht komen dan wel in een bij hem in
gebruik zijnde vuilniszak of container.
Verder worden de kinderspeelplaat-
sen, speelweiden en plantsoenen ver-
boden terrein voor honden.

5. Ophalen huisvuil in het buitengebied
In het buitengebied werd het huisvuil
eenmaal in de twee weken opgehaald.
Met ingang van deze maand (juli) zal
dit langs de verharde wegen eenmaal
per week gebeuren, en wel op de
maandagen, zoals u gewoon was.

Langs de zandwegen in deze gemeen-
te blijft alles bij het oude.

6. Bestemmingsplan Vorden-Kom
1984, no. 2.
Zoals u uit de advertentie elders in dit
blad kunt lezen liggen vanaf a.s. vrij-
dag een aantal bestemmingsplannen
ter visie.
Het betreft hier:
- het ontwerp - bestemmingsplan
"Vorden-Kom 1984, no. 2" hetgeen be-
trekking heeft op een nog te realiseren
benzine-verkooppunt nabij de Wel-
koopwinkel aan de Stationsweg alhier.
Met de mogelijkheid van dit benzine-
verkooppunt was wel rekening gehou-
den bij de opstelling van het bestem-
mingsplan "Vorden-Kom 1980", zij
het dat de thans gekozen lokatie een
andere is dan die welke op de plan-
kaart van genoemd plan was aangege-
ven.
Het voorliggende ontwerp-plan ber
oogt dan ook realisering op de gewen-
ste plek mogelijk te maken.
- het door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde bestemmingsplan "de
Reehorst 1983". Dit bestemmings-
plan, dat werd vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 29 november 1983, heeft be-
trekking op camping "de Reehorst".
- het inmiddels onherroepelijk ge-
worden bestemmingsplan "De Gold-
berg 1982". Dit bestemmingsplan dat
werd vastgesteld bij raadsbesluit van
30 november 1982 en goedgekeurd bij
besluit d.d. 7 juli 1983 van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, heeft
betrekking op camping "de Gold-
berg".

Vordens Toneel
De toneelvereniging "Vordens To-
neel" heeft het blijspel "Wie kaatst...
die wint" in studie genomen. Het stuk
is geschreven door Hans van Wijn-
gaarden. De uitvoering van dit blijspel
zal plaats vinden op 24 november in
het Dorpscentrum.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Sigaren speciaal zaak
Braam geopend

Onder veel belangstelling is in de Burgemeester Galleestraat
te Vorden de sigaren-speciaal zaak Braam geopend. De ope-
ning werd verricht door Machteld, de dochter van de familie
Braam en door oom Henk Braam.
De zaak in Vorden is de tweede zaak die de familie Braam in ei-
gendom heeft. Sinds tien jaar beschikt men eveneens over een
zaak in Doetinchem.
De heer Braam had al een lijd gezocht naar een goed punt in
Vorden en heeft dan nu de beschikking over 45 m 2.
Er worden allerlei soorten sigaren en sigaretten verkocht als-
mede een kompleet assortiment pijpen waaronder de Big Ben
en Terminus pyp. Voorts wordt er lektuur en wenskaarten ver-
kocht.

Luisterrijk concert
Vordens Mannenkoor
en Egelanderkapel
Onder ideale weersomstandigheden
werd afgesloten zondag ter opening
van het V.V.V. zomerseizoen een con-
cert gegeven bij het kasteel Vorden.
Traditie getrouw neemt het Vordens
Mannenkoor hieraan deel, met al
weer voor het vierde achtereenvol-
gende jaar de voortreffelijk spelende
Egelanderkapel van Concordia.

Dirigent-Trompetist Joop Lauckhart
zorgt voor de goede sfeer in "Zijn" Ka-
pel, wat ditmaal zijn hoogtepunt kreeg
in het ritmisch klepperen met lepels
door één van de Kapelleden, spontane
bijval van het-publiek bleef dan ook
niet achterwege.
Het Vordens Mannenkoor was even-
eens uitstekend op dreef, het "Zon-
dagmorgen" met Bariton solo van Lu-
do Eykelkamp maakte veel indruk, en
het bekende "We Shell Overcome"
met piano begeleiding van Lucian
Venderink werd prachtig vertolkt.

Voorzitter G.W. Eyerkamp van de
V.V.V. Vorden, bedankte koor en Ka-
pel voor de geleverde presaties, en
wenste een ieder een warme zomer-
periode toe, Dirigent Bert Nijhof,
Joop Lauckhart en Pianiste Lucian
Venderink werden in zijn dankwoord
niet vergeten.

Schooljeugd
wederom op bezoek

bij de Rabobank
In de maand juni heeft de Rabobank
evenals vorig jaar rondleidingen ver-
zorgd voor de scholen in haar werkge-
bied. De hoogste klassen van 5 scho-
len hebben een ochtend of een mid-
dag op de bank door gebracht.
Zij konden kennis maken met het
bankbedrijf en kregen uitgebreide uit-
leg van de rondleiders.

Daarnaast werd een videofilm ver-
toond, waarin de vergelijking van het
bankwezen vroeger en nu sterk tot uit-
drukking kwam.
De kinderen zien door deze rondlei-
ding een bank eens van de andere
kant hetgeen een goede zaak is in onze
moderne tijd van computers e.d.
Gezien de positieve reacties, ligt het
voor de hand, dat er volgend jaar weer
rondleidingen zullen plaatsvinden.

Bepaalde tijden in het jaar worden
aangeduid met "komkommertijd". De
kranten worden dunner en riet over-
gebleven nieuws is oppervlakkiger.
Journal i s ten doen hun u i t e r s t e best
om de krant leesbaar te houden.
Voor deze zomer heeft men het geluk
dat er Olympische Spelen zijn, want
die zijn altijd wel goed voor min of
meer interessant nieuws.
Hoe zit het met de kerken in Vorden?
Ook geen nieuws....?
Ja, natuurl i jk worden er kerkdiensten
gehouden. Maar daarvoor kunt u te-
recht bij de rubriek "Kerkdiensten".
Na de diensten in de hervormde kerk
wordt nog steeds koffie gedronken.
(Zeer aanbevolen trouwens: heerlijk
vers en geen "Haagse bakjes"). En ook
is de kerk op dinsdag en woensdag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen..
O, ja; alle campings, het WV-kantoor
en de kerken beschikken over een fol-
der met informatie over de kerken in
Vorden. U kunt dus nooit zeggen:
'Tijdens de vakantie in Vorden zijn
we niet in de kerk geweest, want we
konden haar niet vinden".
Verder geen nieuws? Nee..., hoewel:
het voordeel van Het Boek van de
kerk is dat het ondanks komkommer-
tijd in het wereldse gebeuren niet
dunner wordt. De Bijbel blijft altijd
even dik, en dat is Groot Nieuws en
groot nieuws zal het altijd blijven. Dit
grote nieuws zal te horen zijn, ook in
de vakantie, in de kerken in Vorden.
Van harte welkom.

GEHUWD: W.S. Zeverijn en H. Ro-
senkötter
OVERLEDEN: H.L. Wesselink-
Dommerholt, oud 83 jaar.

Geslaagd
De heer T. Kamerling uit Vorden
slaagde aan de H.T.S. Autotechniek te
Apeldoorn als autotechnisch-inge-
nieur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 juli 10.00 uur: ds. W.M.
Weenink, Warnsveld.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 juli 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra, H.A.; 19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra,
H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 + 8 juli dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 + 8 ju l i H. van Baren, Lochem, tel.
05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 7 j u l i 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, Tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

TAFELTJE DEKJE
Maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Juli: mevr. Brandenbarg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNU MMER
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 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Kwaliteitsmeubelen en woningtextiel
nu opvallend goedkoper

ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT

DMnilxO l CL massief eiken met écht rundlederen kussens
van Nederlands fabrikaat. Leverbaar in roodbruin
en donkerbruin leder
Als 3-2 zits kombinatie

(als 3-1-1 zits 3395,-) Salontafel 135 x 65 cm 545,-.

2895.
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WANDMEUBEL
breed zeer
deeld
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Eiken 1 .45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
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4 massief eiken zadelzitstoelen +
eetkamertafel
130 x 85 cm
KOMPLEET
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OPRUIMINGS
PRIJS

MANOU MEUBELEN EN
BALI-BRUIN ESSEN

NU MET FORSE KORTINGEN

fol T.V. KAST

3 + 2 zits

eiken met
massieve
deuren

1595.
279,-

Met videoruimte nu voor 299,-

EIKEN SLAAPKAMER

895.
Bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes.
KOMPLEET 3-2 ZITS KOMBINATIE

1595

Deze royale

is bekleed met een prachtige kwaliteit
leather-look, dat dezelfde 'ademende'
eigenschappen als leder bezit 3 + 2 zits

SPIEGEL
eiken

~T" nu.
Eiken console 29,-

Et l HOEK Alpine wit
fraai gebogen stoelen met rietgevlochten zittingen.
De bijpassende kast heeft 2 laden, 2 dichte en
2 glasdeuren

SPREIEN
10% KORTING

STOEL
per stuk

TAFEL
0 105 cm

KAST

L N
l

TAPUT Hoge kwaliteit
en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad
Prijs p.m. vanaf

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

KWALITEITS-
MATRASSEN
voor lage prijzen.

SPIRAALMATRAS
met verstelbaar hoofd- en
voeteneinde. Met 25 jaar
garantie. Nu samen gekocht
met een matras uit
onze kollektie

KORTING
(op deze spiraalmatras prijzen)
15%

Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514
Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454-4190

* Gratis reservering en ZITZ/VK
verzekering voor latere levering

* Prima service en garantie naturel
* Ruim 4000 m2 toonzaal bruin

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br. vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

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

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten
onder begeleider.
Op afspraak.
Stoeterij
De Hessenkamp
Kerkhoflaan 5, Vorden
Tel. 05752-1737.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELFVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wecj n;i;ir Laren !->b ,

Zutphen Tel. 05750 13813

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat12,Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Mariet Romville
Salon Marie Louise
Ruurlo
Ook voor U heeft Holtslag Bouwmaterialen B.V. beslist de

„Het advies bij de aanschaf van mijn keuken heb ik
als bijzonder prettig ervaren. Er was een zeer royale
keuze-mogelijkheid, ook wat betreft de wand- en
vloertegels. De keuze voor AT AG apparaten is een
schot in de roos gebleken. Alle beschikbare ruimte
is voor honderd procent op praktische wijze benut.
Ook de nazorg, wat ik erg belangrijk vind, is bij
Holtslag in prima handen. Ik ben, nu najaren van
gebruik, nog steeds zeer enthousiast over mijn
Becker-keuken van Holtslag, en kan iedereen dan
ook aanraden bij Holtslag te rade te gaan ".

... Atag apparaten,
een schot in de roos..

KEUKEN naar Uw speciale wensen en Uw portemonnee.

Kom geheel vrijblijvend-onze verschillende keukens eens bewonderen. Momenteel heb-
ben wij speciale aanbiedingen zoals: Klassiek eiken gepatineerd, bijzonder stijlvol, met
oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en dito koelkast, grote servieskast (50 cm
breed), ombouwkast koelkast 60 cm, onderkasten en wandkasten, travertin-motief kunst-
stof werkblad met roestvrijstalen spoelbak met afdruipgedeelte; bovendien voorzien van
sierlijke krans- en lichtlijsten.
Voor de abnormale prijs van f 5.999,- (geldig zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 8 juli
1984).

Kunststof met eiken zijlijst geheel compleet, breedte 320cm f 2.250,-. Kunststof met gre-
nen lijst, kunststof werkblad, apparatuur naar keuze vanaf f 3.499,- Idem in massief eiken
lamellen vanaf f 3.999,-.
Alle genoemde aanbiedingen zijn uit te breiden naar keuze.

Nog enkele showroomkeukens moeten plaats maken voorde nieuwste 84/85 modellen,
werkelijk zeer interessant, mits de maten overeenstemmen met Uw keukenruimte (voor
eventuele kleinere kinderen hebben wij een apart speelhoekje).

Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 17.00 uur, vrijdag ook van
19.00 tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Tijdens de bouwvakvakantie geopend' s maandags t/m vrijdags' s morgens van 9 tot 12 uur.
Zowel showroom als voor het afhalen van materialen.

Tot ziens bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V,
Spoorstraat 28, Ruurlo. Tel. 05735-2000.

Bouwvakvakantie 1984
Onze winkel is de gehele bouwvakva-
kantie

open
Bestellingen wel voor de vakantie op-
geven i.v.m. de andere bestellingen
die ook klaargemaakt moeten wor-
den.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITtRWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel.: 05752-1523
Ruime parkeerplaats voor de winkel aanwezig.

P.S.: 's maandagsmorgens GESLOTEN;
's woensdagsmiddags OPEN.

Prachtige klederdracht kleurplaten van
alle Provincies.
Bij aankoop van minimaal f 5,- een plaat.

Tijdelijk plaat van Drente extra.

Zolang de voorraad strekt.

WEEKEND RECLAME:

Aardbeiensnit 7,25
Specialiteit: Zwanehalzen

Leonidas Bonbons
Banketbakkerij

J. WIEKART TEL 1750.

NU OLYMPISCHE PRIJZEN
BUSINGER

Tijdelijk hij Singer Olympisch voordeel t/m f 200,- op enkele
Singer naaimachines. Laat die kans niet voorbij gaan en sprint naar
uw Singer winkel want het levert u nu extra voordeel op.
Vertrouwde Singer naaimachines zijn er al vanaf f 449,- en met
volledige garantie.
Inruilen van uw oude naaimachine is al t i jd mogelijk.

SINGER BREEKT ALLE RECORDS

Fa. J. Kerkwijk
Dorpsstraat 20,
Ruurlo. Tel. 1384. SINGER

De Smid
organiseert voor U in zaal en tuin

Vakantie Barbecuebal
* Onbeperkt barbecuen
* Sa lade' s en sauzen
* Keuze uit alle soorten dranken

m.m.v. "Assorti"
Deze geheel verzorgde avond voor f 45,-per
persoon.

Zaterdag 7 juli. Aanvang 20.30 uur tot
00.30 uur. Reservering gewenst.
Kaarten in voorverkoop t.e.m. vrijdag 6 juli. Kaarten aan
de zaal tijdens de avond mits uitverkocht f 47,50 per
persoon.

CAFÉ-BAR

QrriiHfFKeyenbor9'OIIIIU Tel. 05753-1293



!! Grandioze opruiming!
A.s. vrijdag 6 juli, half negen start onze grote zomeropruimmg
Enorme koopjes in al onze afdelingen.

20-80% korting op dames-heren-kinderkonfektie

Koopjes in: ondergoed, beha's, nachtkleding, huishoudgoed

Restanten winterkonfektie voor

Eerst koopjes halen....
dan op vakantie.

Op niet afgeprijsde goederen

spotprijzen
Modecentrum

10% KORTING! Ruurlo

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR - OOK OPEN VAN 6-7 UUR

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN
TERRAS- EN TUINMEUBELEN EN
COMPLETE ZONWERING
PROGRAMMA.

Ter introduktie geven wij

10%KORTING of gratis montage.

CAMPINGSTOELEN,
LIGSTOELEN, COMPLETE

TERRASSETS, PARASOLS, TAFELKLEDEN,
STAPELSTOELEN, TUINTAFELS, ENZ. ENZ.

Vele bekende
merken, o.a.:

Acamp
en
Erhart!

BURG. GALLEESTR. 44
VORDEN

TEL. 05752-3298

Openingstijden
14 00-18.00 uur iedere dag

Vrijdags koopavond
Zaterdags van 9.00-17.00 uur
en verder volgens afspraak

de Timmerieë M
nR EST AURA NT & CAFÉ

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Wij hebben 6 heerlijke bereidingen voor-

FOREL
FOREL "CELESTA"

(koud, op een salade met komkommer,
gegarneerd met tomaat en olijf)

FOREL "A LA PARISIENNE"
(koud, met salade en garnalen)

Deze koude gerechten kosten 13,25

FOREL MET NANTUA SAUS
' (gekookt, met tomaat en een romige vissaus)

FOREL "PRENTANIERE"
(gekookt, op groente met gekookte aardappels)

FOREL "A LA BRETONNE"
(gebakken, met garnalen en champignons)

FOREL "AUX AMANDES"
(gebakken met amandelen en tomaat)

Deze warme bereidingen worden
geserveerd met aardappelen en groente voor 16,~

Onbezorgd
op vakantie?

Dan eerst alles
goed regelen bij
de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik

alles prima geregeld. Bij mijn
eigen Rabobank.

Peseta's voor mijn ver-
blijf in Spanje, wat franse
francs voor de doorreis en
reischeques als reserve.

En niet te vergeten 'n
goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabo-
bank, voor 'n kleine vergoeding,
op waardevolle spulletjes, die ik
niet graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en
regel alle vakantiezaken bij de
Rabobank. Altijd in de buurt,
snel aan de beurt.

Rabobank C9
geld en goede raad

In het Dorpscentrum van Vorden be-
ginnen in september weer cursussen

Engels
* Frans

Duits
en bovendien een cursus voor het

Middenstandsdiploma
Informatie ligt voor U klaar in het Dorpscentrum.
U kunt zich daar ook opgeven.

ROL -UIKI N

Bel of schrijf

HÖLTSLAG

bouwmaterialen B.V

Spoorstraat 2SJ

CITROEN * RUESINK * RUURLO * HAAKSBERGEN

7983 Ford Escort stationcar Bravo
1983 Visa Special
1983 Visa G T LPG
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982 2CV6 Special
1982CXAthenaLPG
1982 GSA Special Break

Altijd alle .
uwe Citroen

modellen m

1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982Austin Mini Metro
1982 GSA Pallas
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa Super E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG

1981 Renault5 GTL
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1980 GSA club matic
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Mercedes 200 D
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GS A Club

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

DeVenterkampil, Ruurto tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA
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"De Deurdreajers"
blikten terug op
voorbije carnavalsfeesten
In "De Olde Smidse" hield de carnavalsvereniging "De Deurdrea-
jers" haar jaarlijkse algemene vergadering. Uit de jaarverslagen van
secretaris M. Westerik en penningmeester mevr. G. Helmink bleek
dat het carnavalsseizoen 1983/84 goede resultaten had te zien gege-
ven.
Het bezoek aan de evenementen was groter dan voorgaande jaren,
vooral de Play-back-show voor de jeugd heeft zeer goed bezoek te
zien gegeven.

Deze Play-back-show zal volgend sei-
zoen dan ook weer op de agenda prij-
ken, en de te winnen prijzen zullen
groter zijn. Ook de loterij heeft goed
gedraaid. Bij de bestuursverkiezing
werd de heer E. Eykelkamp als voor-
zitter herkozen. Ook de president de
heer G. Eijkelkamp zag zijn mandaat
verlengd.
De contributie voor leden werd be-
paald op f45,- per jaar, donateurs be-

talen een minimum van f 10,-. Op
voorstel van een kascommissie werd
de penningmeester gedechargeerd
voor haar werkzaamheden. In de
nieuwe kascommissie werd benoemd
de heren Henk Jansen, Luth Harm-
sen en Hans v.d. Linden.
Het programma voor het seizoen
1984/85 is in grote lijnen bekend. De
pronkzitting (Prinsenbal) zal plaats
vinden op 17 november; over het

nieuwjaarsbal in 1985 zoekt men nog
naar een nieuwe formule.
Vrijdag 15 februari wil men een
schoolkarnaval organiseren. Zaterdag
16 februari de play-back-show en dan-
sen in zaal Schoenaker.
Zondag 17 februari volgt in zaal
Schoenaker dan het kindercarnaval,
terwijl 's avonds het bekende café-car-
naval plaats vind in "De Herberg".
Het bekende Frühschoppen zal mis-
schien worden verplaatst naar de zon-
dag.
Maandag 18 februari volgt in "De
Herberg" een grote carnavals-avond.
De sluiting van de carnaval heeft op
vastenavond plaats in zaal Schoena-
ker.
Om 24.00 uur, waarna er gelegenheid
is voor broodje vis na.

Carnaval 1984/85 zal dan zijn besluit
hebben, echter is er op zondag 24 fe-
bruari dan nog het bekende "kladden-
opmaken". Overigens behoudt de or-
ganisatie wijzigingen in het boven-
staande programma zich voor.

Ook dit jaar zullen de leden van "De
Deurdreajers" zich weer belasten met
de huis-aan-huis-collecte voor de Ne-
derlandse Hartstichting.

G J. Hendriksen, voorzitter
Medlertol-feest, óók schutterskoning
Precies na drie ronden schieten was het voorzitter G J. Hendriksen die het restant van de vogel naar bene-
den schoot. Voor hem had H J. Klein Geltink reeds de staart naar beneden gehaald, Guus Hummelink de
kop van de taaie vogel en de heren W. Neerlaar en B. Weenk reeds de rechter en linker vleugel.
Het Medlertol-feest werd reeds vrijdagochtend ingezet met spelletjes voor de jeugd van Medler en Kra-
nenburg. Op het terrein van de Touwtrekvereniging Vorden werden vele spelletjes gedaan.
Bij de kleuters verwierf Rik Kamper-
man de eerste plaats. Guido Mullink,
Marloes Aalbers en Wouter Groot
Nulend kregen resp. de 2e, 3e en 4e
prijs.

De uitslagen van de overige deelne-
mende leerlingen was als volgt:
Ie en 2e klas: l.SuzanneNijenhuis, 2.
Lizet Gotink, 3. Diane Groot Nulend
en 4. Rene Kamperman.
3e en 4e klas: 1. Nijnke Gotink, 2.
Geert Groot Nulend en 3. Gerben
Mullink.
5e en 6e klas: l. Dennie Dieseraad, 2.
Suzanne Harleman, 3. Wim Bielder-
man en 4. Gonnie Roekevisch.

De kinderen ontvingen allen tracta-
ties en maakten gebruik van de draai-
molen. Jammer was het dat enige ma-
len moest worden geschuild voor een
fikse regenbui.

Vrijdagavond trad in de bedrijfshal
van de Medo voor het voetlicht de to-
neelafdeling van Jong Gelre uit Ruur-
lo. Met veel verve en élan werd het
blijspel "Vogeltje" gebracht. De talrij-
ke aanwezigen wisten het gebodene
zeer te waarderen.

Op de tonen van Het Medler Trio
werd vervolgens gedanst tot in de eer-
ste uurtjes van zaterdag.

Weer werkte verrassend mee

Hoewel het er zaterdagmorgen, toen
de vogel werd geplaatst het er aller-
minst uitzag, dat de diverse volksspe-
len ongehinderd doorgang konden
vinden, was het 's middags droog en
zonnig toen de heer J.F. Geerken,
wethouder der gemeente, het feest
opende.
Na zijn toespraak maakte de commis-
sie met de muziekvereniging Concor-
dia een kleine rondgang door de
buurtschap, waarna de koning van het
vorig jaar, de heer P. Marjee het eerste
schot loste, gevolgd door het schot van
wethouder Geerken.
Onderwijl hadden ook de commissie-
leden de inschrijving bij de volksspe-
len geopend en de talrijke deelnemers
hebben geanimeerd om de prijzen bij
de diverse spelen kunnen kampen.

's Avonds om acht uur vond in café
Eijkelkamp de huldiging van de nieu-
we schutterskoning van 't Medler
plaats en werden de prijzen voor de
volksspelen uitgereikt.
Na afloop hiervan volgde een zeer
geanimeerd slotbal in de hal van de
Medo. Het Madigo-combo zorgde
hier voor voortreffelijke muziek. En
toen het einde in zich kwam en de eer-
ste bezoekers zich opmaakten huis-
waarts te keren, viel de regen opeens

in bakken uit de hemel. Maar het
Medlertol-feest had nagenoeg van het
natte zomerweer geen hinder onder-
vonden.
De uitslagen van de diverse volksspe-
len zijn als volgt:
Belschieten: Anneke Woltjer, J. Meu-
leveld, Guus Hummelink, H. Hulstijn
en E. Gotink.
Doeltrappen: Jan Hendriksen, Reinier
Hendriksen, Andre Klein Geltink, G.
Weenk en J. Gotink.
Schyfschieten: J. Meuleveld, G. Kor-
negoor, D. Hartman, H. Meijerink en
R. Norde.
Pyitjesgooien: mevr. Stokkink-Walge-
moet, mevr. R. Knoef, Gerry Ruiter-
kamp, mevr. H. Wassink en Henrike
Dekker.
Flessentent: G. ten Have, Dennie Die-
seraad, Reinier Hendriksen, André
Knoef en Ina Wentink.
Ringgooien: Janny Klein Geltink,
mevr. Brummelman, mevr. Stokkink,
mevr. Hendriksen-Wesselink en
mevr. Fokkink-Zweverink.
Korfbalgooien: E. Eijkelkamp, Gerrit
Weenk, Jan Hendriksen, Reinier
Hendriksen en Henk Brummelman.
Dogcarrijden: E. Eijkelkamp,G. Hen-
driksen, mevr. Harink-Fokkink, mevr.
Meijerink en A. Woltjer.
Ballero: Mini Gotink, EricNijenhuis,
Jopie Hulstijn, mevr. Knoef en mevr.
Fokkink-Zweverink.

Verloren en
gevonden
voorwerpen
Gevonden:
1. parker ballpoint rood/bruin; 2.
nieuwe mollenklem; 3. 3 smalle en l
brede armband; 4. blauw/grijze das;
5. bruine fietstas ̂ aanhaakmodel) inh.
fietsgereedschap, plastic doos met
kaas, krentebollen etc. beige porte-
monnee f. 500,-; 6. Union damesfiets;
7. blauw windjack, maat 50; 8. rode tas
(sportbroek en schoenen); 9. doublé
dameshorloge; 10. klein kontaktsleu-
teltje auto; 11. beige meisjesjas met
rits; 12. stoffen herenjas (legergroen +
ritsen); 13. jonge herdershond bruin/
geel, paar maand oud; 14. bruine fiets-
tas, inh. papier; 15. sleutel met bruin
label; 16. paar sportschoenen, merk
Inter maat 33; 17. kettinkje met sterre-
beeld leeuw; 18. l groen/rode valpar-
kiet; 19. roze quartzhorloge (dames);
20. 2 sleuteltjes merk Erdo; 21. bril,
merk Bartham w4 Titan (zwart mon-
tuur); 22. sleutelbos; 23. l paar blau-
we schoenen; 24. rode regenjas (adi-
das); 25. Mechelse herder (kruising),
teef/licht bruin nog vrij jong; 26. l pa-
relketting rrtet zilveren ketting; 27.
zwarte handschoen; 28.3 sleutels; 29.

zwart sleuteletui; 30. wieldop Peugeot
205; 31. bankbiljet f 10,-; 32. sleutel,
merk Corona; 33. Drentse Patrijs of
Duitse staander (langh.).
Verloren:
I. oranje honderiem; 2. leesbril; 3. ro-
de klapportefeuille inh. betaalpas en
pas 65+; 4. zwart kalf (6 weken); 5.
zwart lederen shagomslag; 6. bruine
portemonnee inh. f23,- fiets en auto-
sleutel; 7. zwarte portefeuille met wit
elastiek, inh. rijbewijs, kentekenbe-
wijs DX-95-PG, aanvullingsblad en
geld f. 260,-; 8. bruine leesbril; 9. sleu-
telbos; 10. klep van aanhangwagen;
I I . herenbril (donker montuur); 12.
wieldop van Fiat; 13. giro-pasje; 14.
damesportemonnee f. 50,-; 15. licht-
bruine leesbril; 16. bril met donker-
bruin-montuur; 17. kinder jas m. 74
rood/blauw/wit; 18. zwarte porte-
monnee f. 120,-; 19. sierdop auto grijs
kleurig 4 hoekig (rond); 20. bruine
windhond, ras Cirnecco, teef; 21. brui-
ne portemonnee f. 25,-; 22. zwema-
bonnement; 23. make-up tasje, con-
tactlens; 24. NS vrijkaart; 25. Gouden
trouwring, inscriptie "Maarten 27-7-
'79 6-6-'80; 26. bruine tas; 27. zwart
beursje met rits en draaglus f. 7,-; 28.
bril rookkleurig merk: Rodenstock
Smokey 142 Tobias; 29. Rood lederen
damesportemonnee f. 150,- en pasje
bondsspaarbank; 30. pieper van au-
toalarminstallatie nr. 64; 31. donker

blauwe jas (binnenvoering rode bad-
stof); 32. zij fietstas, zwart/rood inh.
regenpak en kaart van Gorssel); 33.
gouden armband met Zeeuwsknopje
met groene steen.

P.K.V. nieuws
Tijdens de gehouden vergadering in
zaal „De Herberg" werden de volgen-
de datums vastgesteld.
Jong Dieren Dag: 24 augustus in de
Landbouwschool; Koekaktie vrijdag
14 en zaterdag 15 september; Jubi-
leumtentoonstelling: 28,29 en 30 sep-
tember in zaal „De Herberg".

Wandelen met het
LV.N. in Vorden
Zaterdag 7 juli houdt het I.V.N., afde-
ling "De Oude IJsselstreek" een wan-
deling rond kasteel Vorden, gelegen
in "Het Vordense Bos". Het Vordense
Bos biedt één en al afwisseling met
schitterende doorkijkjes. Het kasteel
met de fraaie bijgebouwen ligt als een
parel in het bos, omringd door eeu-
wenoude bomen.
Cultuur en natuur reiken elkaar de
hand in het "Vordense" en nodigen u
uit om te komen kijken.
Plaats van samenkomst: Parkeer-
plaats van Kasteel Vorden.

Dammen
Komende donderdag gaat in Wester-
haar het 34e juniorenkampioenschap
van Nederland van start. Onder de 10
deelnemers bevinden zich Johan Kra-
jenbrink en Wieger Wesselink. De
kampioen van vorig jaar, de Huisse-
naar Gérard Jansen is te oud voor
deelname. De vicekampioen, Hen-
drik van der Zee behoort wel tot het
deelnemersveld, en is een der belang-
rijkste kandidaten voor de titel.
De deelnemers zijn: Erik Brunsman
(Almelo, 19 jaar), Eddy Budé (Bruns-
sum, 18 jaar), Johan Krajenbrink
(Vorden, 18 jaar), Jos van Krieken
(Boxtel, 18jaar),GepLeeflang(Doe-
tinchem, 18 jaar), Maarten Nas (Box-
tel, 17 jaar), Bert Raven (Veenoord, 18
jaar), Casper v.d. Tak (Wassenaar, 18
jaar), Wieger Wesselink (Vorden, 17
jaar) en Hendrik v.d. Zee (Leeuwar-
den, 17 jaar).

Trefferc '80
Ter afsluiting van het seizoen organi-
seerde de Vordense Tafeltennisvere-
niging "Treffers '80" voor de eerste
keer het clubkampioenschap. Er werd
in vier poules gespeeld zowel jeugd,
senioren en meisjes en dames bij el-
kaar.
De nummers één en twee gingen over
naar de finale, terwijl de nummers
drie en vier elkaar weer in de verlie-
zersronde tegen kwamen.
Kampioen werd S. Hovenkamp die in
de finale M. Knippen versloeg. De
derde plaats was voor F. Hovenkamp.
In de verliezersronde wist jeugdspeler
M. Kemper de eerste prijs te behalen.
Hij liet diverse senioren achter zich.
Voorzitter H. Dieters reikte na afloop
de prijzen uit .

Deldens buurtfeest:
koud maar wel gezellig
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het buurtfeest in Delden
nu reeds dit weekend gehouden. De reden hiervan is dat de medewer-
kenden aan het toneelstuk in de vakantieperiode niet behoeven te re-
peteren, hetgeen anders met het feest eind juli, wel het geval is.
Het bijzondere aan de toneelavonden is, zowel vrijdagavond als zater-
dagavond was de tent nabij café Het /waantje goed gevuld, dat alle
medewerkenden uit het buurtschap Delden afkomstig /i jn. Alleen re-
gisseur Henk Rouwenhorst is een "vreemde eend" in de by t. Hy is af-
komstig uit Ruurlo.

Motorcross
Zaterdag 7 juli zullen de motorcros-
sers van Hamac uit Harfsen en "De
Graafschaprijders" elkaar ontmoeten
op het Delden-circuit te Vorden.

Het toneelspel in drie bedrijven geti-
teld "De verloofde van mijn vrouw",
werkte danig op de lachspieren. Het
werd uitstekend gebracht, alleen jam-
mer dat het zo koud was. Dit laatste
was wel de redenen dat de consump-
tietent met de warme hap het uitste-
kend deed. Enkele dames uit het
buurtschap die de afgelopen dagen
druk in de weer zijn geweest met het
klaarmaken van de ballen gehakt en
andere lekkernijen (de opbrengst
komt de buurtvereniging ten goede)
hadden dan ook alle eer van hun werk.
Wat betreft het toneelgezelschap,
hieraan werd medegewerkt door: T.
Schippers, H. Broekgaarden, Wilma
Rossel, M. Pelgrum, Wim Bannink,
Frida Pelgrum, Henk Hukker, Els-
beth Regelink, Hermien Tiessink,
Henk Rouwenhorsl, Gerrit Rossel
(souffleur), Betsie Verstege en Wil-
mien Nijland (grime).
Zaterdagmiddag werden, eveneens
bij Het Zwaantje, de traditionele
volksspelen gehouden. Bij het vogel-
schieten werd de voorzitter van de
buurtvereniging Wim Oldenhave, ge-
holpen door de wind, schuttersko-
ning. Hij zat na het schieten alweer op
de stoel toen een windvlaag de vogel
"vleugels" gaf en het dier alsnog naar
beneden tuimelde.

2. H. Eilander r.vleugel; 3. B. Dijkman
l.vleugel; 4. B. Bloemendaal kop; 5. H.
Groot Roessink staart.
Schieten vrye baan: l . E. Steenman; 2.
F. Hummelink; 3. E. Schouten.
Idem vaste baan: 1. G. Schefler; 2. B.
Rossel; 3. H. Broekgaarden.
Paalklimmen: 1. G. Schefler; 2. H.
Broekgaarden.
Stoelendans: 1. Joke Kornegoor; 2.
Marian Groot Roessink; 3. Harald
Groot Roessink.
Zaklopen jongens: 1. Jochem Ems-
broek; 2. Edwin Schouten; 3. Herbert
Harmsen.
Behendigheidswedstrijd meisjes: l .
Monique Schouten; 2. Irma Korne-
goor; 3. Angela Oostendorp.
Kegelen: 1. B. Bloemendaal; 2. B.
Bloemendaal; 3. H. Schefler.
Vogelgooien: 1. Anja Hummelink; 2.
Marga Hummelink; 3. Doortje Hum-
melink.
Dogcarrüden dames: 1. Marga Hum-
melink; 2. Wilma Oldenhave; 3. Mo-
nique Schouten.
Korfbalgooien: 1. H. Schefler; 2. R.
Denkers; 3. H. Broekgaarden.

Zaterdagavond, na afloop van het to-
neelstuk, was er een gezellig bal met
medewerking van het "Gelders Trio".

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Kom snel!! Kom snel!!

Wij zijn in het bezit gekomen van een
partijtje merkfietsen.
Deze verkopen wij met

1O% korting
Kom kijken in de kelder van onze showruimte.

FIETSSPECIALIST

Reind Z we verin k
IEKINK 8 - HENGELO GLD. - TEL 2888

Holtslag
Ruurlo
heeft weer eens wat:

1e soort

BETONKLINKERS
voor erfverharding en/ of sleuf silo
Nu voor maarf 195,- excl. BTW peMOOOst. bij volle wa-
genladingen.

Deze aanbieding kan ook op afroep be-
steld worden.
Tel. 05735-2000.

Opruiming
behang 1984

Collectie 1984 wat in voorraad
is, 3 rol behang halen 2 betalen
de hele maand juli 1984.

Restanten behang vanaf 50 et.
per rol.

Natuurlijk bij Schildersbedrijf

J.M. UITERWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel.: 05752-1523
Ruime parkeerplaats voor de winkel aanwezig.

P.S.. 's maandagsmorgens GESLOTEN;
's woensdagsmiddags OPEN.

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05 7 54-517.

Te koop: Renault 12, bj. '75,
g.o.h.
Tel. 05752-1447.

Contact
graag

gelezen

CONFECTIE EN MODE

cÉL^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ official dealer.
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



Op biologische boerderij „de
Heiderboom", aardbeien te
koop. Bestelling mogelijk.
Helderboomsdijk 2, Vorden.
Tel. 05752-6490,
na 18.00 uur.

Te koop: jonge aardappelen
Klein Bramel,
Reeoordweg 2, Vorden.
Tel. 1534.

Te koop: aanhangwagen, 2
meter lang en 1 meter breed.
Tel. 05752-1561, na 17.00 uur.

A.s. zaterdag 7 juli, grote
ophaalaktie van uw opruim
spullen. Voor de Pretty Markt
van zwem- en polover. Vorden
'64. Wij halen alles bij u aan
huis op.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br. vanaf
29.95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

AUTORIJLES
Theorieles (computer)

Autorijschool
„Oortgiesen'

Altijd voordelig. Tel. 2783

Te koop:

nieuwe aardappelen
Scheffer, Delden.

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15 - Keyen-
borg - Telefoon 05753-1395.

Wijnmakersartikelen

VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat12,
Vorden,
tel. 05752-1391

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL. 05735-1426

Te koop: 4 jarig rijpaard.
Zadel mak. Vader is Nominaal.
Voorvader Pericles.
Tel. 05750-18892.

Boeken bestellen, L»ga
bellen
Tel. 05752-3100

Voor

kleding reparatie
kunt u terecht bij:

Julianalaan 34, Vorden.
Tel. 1670.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uu r-service
Onderdele/i direkt leverbaar
DE WILD
Kietbergerstraat 34, Zutphen
"el. 05750-15410

'rijwei direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
.pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Opruiming*»*

Schoenen
Lederwaren

KKINK
Nieuwstad \ 4 - Vorden - Telefoon 05752-2386

voor iedereen
W.P.N.

Grote premiekeuring
van het
Warmbloedpaardenstamboek

op donderdag 5 juli 1984

en op

Zaterdag 7 juli 1984
Grote regionale

keuring afd. Oost

Welsh Pony Stamboek

te
HENGELO GLD.

Aanvang 9 uur.

Terrein de Hietmaat

A.S. ZATERDAG 7 JULI
Grote ophaalaktie van uw op-
ruim spullen voor de

Pretty Markt
van zwem- en polover. Vorden
'64 Wij halen alles bij u aan
huis op.

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel).
Steenblik, Nieuwenhuisweg4,
Vorden.

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam u te huur bij:

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

19 juli: * Kermis
* Braderie
*AVRO'sToppop

20 juli: * Braderie
* Straat motorcross
* Motorsportgala

Zaterdag 21 juli: parkeerterrein Amro-bank

1 o oo uur Kmderbraderie/ ruilbeurs
1 1 .00 uur: l I3y D3CK OlIOW, zorg voor goede

startklare bandjes, originele kleding enz.

1 4.30 uur: nabij kasteel Vorden

Schrijf nu reeds in door onderstaande bon in te vullen. Uiterlijk 14 juli inleveren bij

foto Dolphijn of bij Drukkerij Weevers.

BON:

Naam:

Adres:

Leeftijd: meisje/jongen

ledere jongen of meisje tot de leeftijd van 15 jaar mag mee doen.

Leuke prijzen beschikbaar. Een deskundige jury zal komen beoordelen.

i Kinderbraderie Vliegerwedstrijd ! Play Back Show

Aankruisen aan welk onderdeel U deelneemt.

interieuradviseur

K6K6n ITI33r... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs

Voor complete
woninginrichting
naar

interieüradviseur
m

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

woonatfvtextn

MAJ
WÉ| naaten wtjlevmn

De betere benz/ne
tankt u het beste bij ons

U weet: Shell benzine is niet duurder, maar wel beter
dan 'n doorsnee-merk. Bij ons zit erASD in, dat uw motor
sehoonhoudt en daardoor benzine bespaart en problemen
voorkomt..

Bovendien kunt u op ons station terecht voor aller-
lei andere kleine en grote zaken. Zoals motorolie, auto-
accessoires, snoep, sigaretten en noem maar op.

En natuurl i jk
bent u bij ons aan het
goede adres voor de
nieuwe Shell Kadobon.
't Ideale geschenk voor

SHELL KADOBON

iemand die je geholpen
heeft met 'n verhuizing
of een lift.

SHELL TANKSTATION KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORD1-N

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22016

VOOR 'N ZACHT PRIJSJE.

Stepy T. Gladde, naadloze strapless beugel-
beha met 'n perfecte pasvorm. In het materiaal is
veel katoen verwerkt, dus voelt
vriendelijk aan. In wit en huid.
A, B en C 70-85 D 70-80

l IIIUICI IUUI IO

19,95
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Om 2 krop

Tuinbonen
Aardbeien

0,98
1,25

_ 1 , 9 8
Hollandse kersen soogram 3,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 16, VORDEN. TEL 1617.

Gaat U op vakantie?
Denk aan Uw reisverzekering!

Europa-dekking zonder enig eigenri-
sico voor f 1,50 p.p. per dag.

Bel ons op of kom even langs. U kunt de
papieren dan direct meenemen.

Een fijne vakantie gewenst!!!

Janssen-lauckhart
ASSURANTIEKANTOOR
Ruurloseweg 20, 7251 LK Vorden, tel. 05752-1460.



UIMTOP
WIJ GAAN
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\

REORGANISEREN!
de Bootst

sorfe/>nng
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onze kortingen zijn nu extra aantrekkelijk

232^0



Voor ons was 8 juni een onver-
getelijke trouwdag.
Wij danken een ieder voor de
vele felicitaties en kadoos, die
we van u mochten ontvangen.

FRANS EN RENSKE
HIEMSTRA

Lindeseweg 8, Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze man, vader, grootvaderen
schoonzoon

Derk Antony
Lenselink

betuigen wij u allen onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
J.W. Lenselink-Norde

Burg. Galleestraat 16,
Vorden.

Op 12 juli hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid om te feliciteren van 19.30-22.00 uur in
zaal Schoenaker, Kranenburg.

JOHAN WESSELINK

Eikenlaan 23,
72 51 LT Vorden

W.J.C. Haas, huisarts

GEEN PRAKTIJK
van 9 juli tot en met 27 juli.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met A t/m K wordt waargenomen
door Dr. Vaneker, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam be-
gint met L t/m Z wordt waargenomen
door Dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
1255.

In onze opruiming
Dames muil
in skai en linnen
nu

erensandaal
met voet bed
nu 49,-

10% KORTING op alle schoenen buiten de opruiming

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

K] DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GE1D

GELDIG VAN 5/7 T/M 7/7

Varkens lever
per kg

VOOR DE BOTERHAM

Kookworst
eigen gemaakte, 150 gram

5,25

1,49
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Houten Hordeur
op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Gedurende 2 weken
vakantie van ma. 2
juli t/m 16 juli.

Timmerbedrtjf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Grote begonia
Boeket zomerbloemen
5 Geraniums

5,00
gemend 4,3 U

9,75

A.s. zaterdag 7 juli
Grote ophaalaktie van uw op-
ruim spullen voor de

Pretty markt
van zwem- en polover. Vorden
'64. Wij halen alles bij u aan
huis op.

Recreatiebungalow aan het
Brielsemeer op boerenerf, 4
pers.; alle comf.;
Tel. 01810-3354.

Herberg"
Wij zijn nu ook elke donderdag weer

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Wegens vakantie

gesloten
van 10 juli t/m 21 juli.

Schoenmaker/j

Al. Visser H.K. van Gelreweg - Vorden.

Komt U maar...
het hangt weer voor U klaar PARKEREN VOOR DE DEUR VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

Vanaf heden zijn wij ook dinsdag de

gehele dag

m
Chinees R

Tao-Sing
Chinees Restaurant

Dorpsstraat 28,
Vorden, tel. 1905

bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Zie onze etalage vanaf maandag 9 juli.

Echte koopjes

Jonge Hartevelt 1 6,95
Sonnema Beerenburg 1 6,95

1 8,95Fmd Later

Van de Tap
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Zoete Spaanse 2 i,ter P0t 1 0,95
Medium Dry, 2 liter pot ____________ l 2,95

Pale Dry, 2 liter pot ..... l 2,95

Vinotheek Smit
SLIJTERIJ- WIJNHANDEL

Nieuw adres: Burgem. Galleestraat 12
Vorden -Telf. 05752-1391

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
I. met ingang van vrijdag 6 juli 1984, gedurende één

maand, voor een ieder ter visie ligt:
a. het ontwerp-bestemmingsplan "Vorden-Kom
1984, no. 2" (betreft wijziging lokatie van een nog te
realiseren benzine-verkooppunt nabij de "Welkoop"
winkel aan de Stationsweg);
b. het bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland d.d. 26 juni 1984, no. RO84.144/5-ROV/
G5209 goedgekeurde bestemmingsplan "de Ree-
horst 1983" (betreft camping "de Reehorst").

Bezwaar/beroep.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan:
- tegen het onder a genoemde ontwerp-plan door
een ieder schriftelijk bezwaren worden ingediend bij
de gemeenteraad van Vorden, postbus 9001, 7250
HA Vorden;
- tegen het ontwerp b genoemde plan alleen nog
door de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en de
gemeenteraad van Vorden, beroep worden aangete-
kend bij de Kroon.

II. het door de gemeenteraad van Vorden bij zijn besluit
van 30 november 1982 vastgestelde- en door Gede-
puteerde Staten van Gelderland d.d. 7 juli 1983
goedgekeurde bestemmingsplan "de Goldberg
1982" (betreft camping "de Goldberg") inmiddels
onherroepelijk is geworden. Genoemd plan ligt voor
een ieder ter visie.

Vorden, 5 juli 1984

De burgemeester, voornoemd,
J.F. Geerken, loco.

Bejaardentocht
Dit jaar vindt de tocht plaats op maandag
20 augustus. Wij gaan nu met de bus.
Vertrek 's morgens om 8.30 uur vanaf
Kerkplein, terug plm. 20 uur.

Route:
Vorden, Holterberg, Ootmarsum, de Lut-
te, koffie pauze. Via aantrekkelijke route
naar Overdinkel voor koffietafel. Na het
Twentse landschap komen wij in de Ach-
terhoek. Thee pauze in Erve Kots Lievel-
de.
Hierna naar Hotel Moors in Zeddam voor
borrel + diner.

Kosten p.p. incl. 2x koffie,
koffietafel + kroket, diner, bus 45,-

Opgave voor 28 juli bij:
Hassink, tel. 1332;
Helmink, tel. 1514;
Kluvers, tel. 1318.

Namens het Comité
G. Remmers, G.W. Eijerkamp



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

MAGERE PARIZER TUI U Rn KI f KI BOfR*Nwiï JONG BELEOEN
HAMIAPPEN BOTERHAMWORST GESNEDEN KAAS
KILO 100 GRAM 2 KILO CA. 800 GRAM KILO

SLAGERIJ

Woensdag 11 juli

Half om half
gehakt
kilo

Donderdag 5 en vrijdag 6 juli

Frikandeau
500 gram

Zaterdag 7 juli

Kippebouten
kilo

Maandag 9 en dinsdag 10 juli

Saucijzen
500 gram

GROENTE EN
FRUIT

Donderdag 5, vrijdag 6 en
zaterdag 7 juli

6,95

6,95

6,95

kilo 2,48
Hollandse
snijbonen O QO
500 gram bf wU

3,49
Gelderse schijven /l QC
5 stuks ^fWW

Radijs
2 bossen 1,48
Maandag 9 en dinsdag 10 juli

FIJNE
VLEESWAREN

Zwan achterham
100 gram

Bacon
100 gram

Katenschinken
100 gram

Johma
Russisch ei
bak 650 gram

Waspeen 1 no
500 gram l f • U

BROOD1,89
1 7Q Minibroodjes 1 OQ
1 f * ** 10 stuks l f UU

1,59 ZUIVEL

4,98 Blanke vla
liter 1,69

Amstel bier __.
wegwerpflesjes j\ <n
10 x 0,2 liter "f «J W

Wicky appel- of
sinaasappeldrank 1 QQ
5 pakjes è 0,2 liter l f W U

Reddy
zonnebloemolie O QQ
literfles

De Kempenaer
stokbrood 1 OQ
per stuk ca. 200 gram l f (b* W

De Kempenaer
harde of volkoren
broodjes
pak 4 stuks

Witte reus
koffer 2 kilo

Schepijs
literbak

1,29

4,98

1,69

Hier alvast een garantie
voor een geslaagde vakantie.

1,69 Ss.""*11' 2,98
2,49

Koeleman Augurken
pot 720 ml.

Conimex Ketjap Manis
fles 250 ml.

Conimex Sambal Oelek
50 gram

Wajang Nasi Groente
zakje 50 gram

pak 1 kilo

Lassie Toverrijst
pak 400 gram

Unox Smac
200 gram

Honig Mix voor nasi
pakje

0,89
0.69

10,22
1 RQ

1,89

Houdbare halfvolle melk
liter

Imelco houdbare
chocoladedrank
liter

aardbeien-,
of chocoladedrank
3 -x 0,2 liter

Pepsi cola
literfles

Tintte bronwater
literfles

Summer Sun appel- of
sinaasappelsap
literpak

Renco limonadesiroop
sinas, fles 0,6 liter

Heinz Komkommer- of
sandwichspread
pot 400 gram

Golden Wonder
Pizza Quick saus

2.79
0,91

0,89

1,89
1,28
0,59

1,29

2,49

2,59
Alleen bij Leo Stein:

Jonge Sols, 1I 1 7,45 Bessen Jenever, 1 1 1 4,95 Stegeman, 500 gr. 1 ,98

is het vignet van onze dub 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308


