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Sigarenspeciaalzaak Braam
Zoals wij vorige week reeds melden, opende donderdag 26 juni Siga-
renmagazyn Braam haar deuren. Wij drukken hierbij alsnog een foto
van de winkel af.

Naar Italië
De leden Frans Berendsen en Ab
Steenblik van de Touwtrekvereniging
Vorden zijn uitgenodigd voor een in-
ternationaal tournooi, dat gehouden
wordt in de Italiaanse plaats Varini.
I let tournooi is in het weekend gehou-
den.

Drie fietsen gestolen
Drie rijwielen werden opgegeven bij
de Rijkspolitie als te zijn gestolen. Een
van de drie karretjes stond op slot. De
fietsen verdwenen resp. in het Cen-
trum, op Het Hoge en aan de Mossel-
seweg.

Politienieuws

Zeldzame wespendief
In de omgeving van Het Onstein is de-
zer dagen een zeldzame vogel aange-
troffen. Aanvankelijk dacht men te
doen te hebben met een buizerd,
maar de Rijkspolitie raadpleegde een
specialist en deze constateerde te
doen te hebben met de in ons land
zeldzaam voorkomende wespendief.
De vogel bleek te zijn aangeschoten
en had diverse gecompliceerde breu-
ken. Het dier moest helaas dan ook
worden afgemaakt.

Aanplakken verboden
De Rijkspolitie heeft dezer dagen een
aantal reclame-biljetten en affiches
van evenementen verwijderd van een
aantal bomen op de Zutphenseweg en
de Dorpsstraat.
Het papier werd verwijderd op grond
van het bepaalde in artikel 12 A.P.V.
De aanplakkers, ditmaal toevallig alle
afkomstig buiten Vorden, krijgen een
proces-verbaal.

Materiele schade
Doordat mevr. K. uit Vorden niet
goed genoeg het verkeer op de rijweg
overzag, kwam zij in botsing met de
auto van de heer H. uit Klarenbeek
Mevr. K., die geparkeerd stond langs
de Dorpsstraat wilde richting Ruurlo
rijden en^ig niet de naderende auto
van de ̂ B H. Materiele schade aan
beide aS> s was het gevolg.

Expositie
Je btifajkt het maar
Ook deze zomer wordt er in de zaal
boven de AMRO-Bank, Raadhuis-
straat l in Vorden, een expositie ge-
houden van het werk van amateur-
schilders uit Vorden. Tevens is er ke-
ramiek te zien van leerlingen van
mevr. Wil Colenbrander en wordt er
kantkloswerk, weefwerk en bloem-
sierkunst getoond.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-23 23. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Sp reekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - S p r e e k u u r wethouder J.F.
Geerken: v r i j dagvan K l . O O t o t ] l .00 u u r voor Sociale/aken, van l 1.00 lol 12.00 u u r voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder I I . A . Bog-
chelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uu r .

1. Muziekonderwijs
Zoals u wellicht bekend is heeft de ge-
meenteraad in juni 1982 besloten om
ingaande l augustus 1984 de overeen-
komst met de Stichting Muziekschool
regio Zutphen te beëindigen. Ons col-
lege diende in de tussenliggende pe-
riode plannen te ontwikkelen om te
komen tot een andere vorm van mu-
ziekonderwijs in Vorden.
Hoewel wij over een alternatief plan
voor muziekonderwijs, voorgesteld
door de plaatselijke muziekverenigin-
gen en door de hoofden van scholen,
beschikken, hebben winnaar aanlei-
ding van op het laatste moment be-
schikbaar gekomen gegevens van de
muziekschool, geconcludeerd dat de
tijd nog niet rijp was om reeds nu een
beslissing t.a.v. het muziekonderwijs
te nemen.
In zijn vergadering van april 1984
heeft de gemeenteraad besloten aan
het bestuur van de stichting Muziek-
school regio Zutphen te verzoeken
om een verlenging van de overeen-
komst met de stichting van 2 jaar. In
deze 2 jaar zou dan met plaatselijke
verenigingen, hoofden van scholen,
muziekschoolbestuur e.a. gezocht
kunnen worden naar een goede voor-
ziening voor het muziekonderwijs in
de gemeente Vorden.
Het bestuur van de muziekschool
heeft inmiddels besloten het verzoek
van de gemeenteraad in te willigen.
Dit betekent dat de gemeente gedu-
rende 2 jaar dat de overeenkomst is
verlengd de muziekschool zal blijven
subsidiëren, waardoor leerlingen uit
de gemeente Vorden tegen het gel-
dende tarief lessen aan de muziek-
school kunnen (blijven) volgen.

Uiterlijk in mei 1986 zal de gemeente-
raad een definitieve beslissing over
het muziekonderwijs in de gemeente
Vorden memen.

2. Tydelyke verkeersmaatregelen
In verband met de te houden braderie
hebben burgemeester en wethouders
besloten de volgende verkeersmaatre-
gelen te treffen;
1. Op donderdag 19 en vrijdag 20 juli
1984 afsluiting voor alle verkeer behal-
ve voetgangers van een gedeelte van
de Zutphenseweg/Dorpsstraat vanaf
de Decanijeweg tot aan de Horster-
kamp; een gedeelte van de Raadhuis-
straat vanaf Het Hoge tot aan de
Dorpsstraat en een gedeelte van de
Burgemeester Galleestraat vanaf het
kruispunt Molenweg/het Jebbink tot
aan de Dorpsstraat; tevens zal vanaf
16.00 tot 17.00 uur een parkeerverbod
gelden voor de zuidzijde van bovenge-
noemde af te sluiten Dorpsstraat;
2. instellen van een parkeerverbod
voor een gedeelte van de Stationsweg,
vanaf de Molenweg/Wilhelminalaan
tot aan de Dorpsstraat en de Raad-
huisstraat vanaf de Vordense Beek tot
aan Het Hoge, voor de oostzijde van
die wegen.
Voor zover de tijden niet reeds eerder
genoemd zijn gelden de bovenge-
noemde verkeersmaatregelen op de
genoemde data van 17.00 tot 24.00
uur.

3. Militaire oefeningen
Op 17 en 18 jul i aanstaande zal er on-
der meer in deze gemeente een mili-
taire oefening worden gehouden. Par-
ticulieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-

nen. Er zal geen gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

4. 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 E.A.S. von Mengden,
Ruurloseweg 81 te Vorden, voor het
plaatsen van 2 trekkershutten op het
noordelijk deel van de camping "De
Wientjesvoort".

5. Ophalen huisvuil in het Buitengebied
In tegenstelling tot hetgeen vorige
week in deze rubriek vermeld stond
wordt het huisvuil in het buitengebied
niet wekelijks op de maandagen maar
op de DONDERDAGEN opgehaald.

Dit zal vanaf donderdag 19 jul i gebeu-
ren. Wij verzoeken u hiervan goede
nota te nemen.

Nieuw is dit jaar dat er iedere donder-
dagmiddag een demonstratie gegeven
zal worden. De dames Netto en Vree-
man zullen de kunst van het kantklos-
sen laten zien, mevrouw Kamphorst
het maken van brooddeegfiguren,
mevrouw Ruiterkamp toont bloem-
sierkunst, mevrouw Vriend zal aqua-
relleren, mevr. Schipper geeft een
demonstratie stoelenmatten, mev-
rouw Terpstra zal kalligraferen, mev-
rouw Wassink komt spinnen en we-
ven, terwijl Mevrouw v. d. Berg haar
ontworpen Vaandel toont van de rij-
vereniging L. R. V.
Op de expositie zullen ook schilderij-
en te zien zijn van mevr. G. van Dijk-
Verstoep, Mevr. van Arkel en de her-
en H. Brinkhorst, J. van Dorssen en
E.F.A. Schut.
De tentoonstelling zal weer plaats vin-
den onder het motto "Je bekijkt het
maar" en wordt gehouden van 14 jul i
t/m 25 augustus. Behalve op zondag is
de expositie iedere middag geopend.
De toegang is gratis.
De opening zal op vrijdagavond 13 juli
a.s. worden verricht door de dichter
Jaap Zijlstra uit Vorden. Er zal bij de
opening muziek ten gehore worden
gebracht door Johan, Joop en Dick
Boerstoel en Christien Grootentraast.
De opening is niet slechts voor geno-
digden, ieder is er hartelijk welkom.

Mevr. Ruiterkamp-Kl. Lebbink ver-
zorgt de bloemsierkunst op haar be-
kende wijze.

Bezichtiging boerderij
Bouwmeester
In het kader van het
werd er een b e z i c h t i g i g e o r g a n -
seerd op de boerderij van de familie
Bouwmeester aan de Schuttestraat.
Hiervoor bestond een ruime belang-
stelling. De circa dertig personen wer-
den rondgeleid door de hd^Cevelam,
hoofd van de rundvee vowJchting, en
de heer Middelkoop hoofd van het
pluimvee consulentschap Gelder-
land.
Het gehele bedrijf werd bekeken, de
koeien en varkens, de kippen, alles
kwam aan bod. U itvoerig kwam de be-
drijfsvoering aan de orde, vooral nu de
superheffing op de melkopbrengst ac-
tueel is, waren de bezoekers hierin
zeer geïnteresseerd.
Tijdens het machinale melken kregen
de gasten een beker melk aangebo-
den, tevens een stukje kaas uit het
vuistje. Het valt de familie Bouw-
meester telkens weer op dat de me-
ningen omtrent de legbatterijen erg
meevallen. Deze rondleiding zal op 14
augustus a.s. worden herhaald.

Nieuws van de kerken
Een goede, bijna, traditie wordt ko-
mende zondag voortgezet. Er zal dan
op 15 juli a.s. om 19.00 uur een open-
luchtdienst gehouden worden achter
de Gereformeerde kerk.
Voor onze gasten: de Gereformeerde
kerk staat aan de Zutphenseweg, te-
genover het postkantoor in de kern
van Vorden.
Mocht het weer tegen zitten dan is er
de mogelijkheid om te „verhuizen"
naar het kerkgebouw.
Aan de dienst wordt meegewerkt door
de Duitse zanger Thomas Rave.
Waarschijnlijk zullen een aantal leden
van "Sursum Corda" (één van de Vor-
dense muziekverenigingen) de ge-
meentezang begeleiden. Het thema
van de dienst is "Vrolijk geloven". Dit
thema zal worden uitgewerkt door de
Gereformeerde predikant uit Vorden,
Ds. Jaap Zijlstra. Ook "in den lande"
geen onbekende.
Of u comfortabel zult kunnen zitten
hangt voor een deel van uzelf af. Men
kan zelf tuin of klapstoelen meene-
men. De dienst is georganiseerd door
de Hervormde Jeugddienst Commis-
sie en de Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep.

Op 12 juli a.s. zal op het orgel van de
Hervormde Dorpskerk een concert
gegeven worden door Dirk Jansz

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

/wart om 20.00 uur. Toegangsprijzen
f 5,-, kinderen, CJP-ers en 65-l--ers
f3,50.

De Dorpskerk is voor het publiek geo-
pend op dinsdag en woensdag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
14.00 tot 16.00 uur.

Bijzonder prettige vakantie toege-
wenst en misschien wordt het behalve
een rustperiode ook een periode met
bijzondere ontmoetingen.
Elke kerkdienst is zo'n "bijzondere
ontmoeting"; een ontmoeting met
God en met mensen die met u op weg
zijn door het leven. Daarom: van har-
te welkom.

Orgelconcert door
Dirk Jansz Zwart
Op donderdag 12 juli a.s. zal Dirk
Jansz Zwart een orgelbespeling ver-
zorgen op het Lohman-orgel van de
Vordense Dorpskerk.
Naast bekende werken van grote com-
ponisten speelt hij, traditie-getrouw,
ook werken van eigen bodem. Namen
als Cor Kee en Willem Vogel zijn voor
de meeste orgelliefhebbers geen on-
bekenden meer. Daarnaast speelt hij
werk van zijn vader en van hemzelf.
Het Vordense Lohman-orgel bestaat
dit jaar 150 jaar. Ter gelegenheid daar-
van is de originele bekroning weer ge-
plaatst op het orgel. Een boekje over
de geschiedenis van dit fraaie instru-
ment van de hand van Rudi van Stra-
ten is eveneens verkrijgbaar.
Het concert begint om 20.00 uur, na
afloop is er gelegenheid tot koffiedrin-
ken in de Voorde, het kerkelijk ont-
moetingscentrum.

Duitse zanger in
openluchtdienst
Zondagavond 15 juli'zal weer de tradi-
tionele openluchtjeugddienst worden
gehouden achter de Gereformeerde
kerk te Vorden. (Bij slecht weer in de
kerk zeil). Muzikale medewerking zal
worden verleend door de oorspronke-
lijk uit Duitsland afkomstige zanger
Thomas Rave en het Vordense Sur-
sum Corda.
De dienst, die georganiseerd is door
de gezamenlijke jeugddienstcomrriis-
sies, wordt geleid door ds. J. Zijlstra.
Het thema is "Vrolijk geloven". Men
wordt verzocht zoveel mogelijk zelf
een stoel mee te nemen.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K, KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. W.M.
Weenink uit Warnsveld.
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst
o.l.v. ds. J. Zijlstra. Openluchtdienst
bij de Geref. kerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. P.A. Bohl-
meyer te Ruurlo. 19.00 uur gezamen-
lijke openluchtdienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 + 15 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
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
14 en 15 juli dhr. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 14 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Weg-
chelaer, tel. 1566.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
J u l i : 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.

r-
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.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet.

Vakantie in eigen land heeft z'n voordelen
Kijk maar naar de super-scherpe prijzen van mijn aanbiedingen op

deze pagina. Daar doen ze het in het buitenland niet voor.
Trouwens, verderop in deze advertentie, blinkt nog meer voordeel.
Mijn vers-prijzen zijn zo laag dat ook hier de thuisblijvers weer gelijk
krijgen. En omdat ik toch in vakantiestemming ben, heb ik nog een

lijst artikelen bij elkaar gezocht die het leven van alledag makkelijk en
goedkoop maken. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Profiteer er maar lekker van.

Waarom moeilijk doen
als het makkelijk kan?

Profiteer er maar
lekker van.

Remia fritessaus
emmertje 1 kilo

Pfanni
aardappelpuree
driepak

Jemafor
huisvuilzakken
rol 20 stuks

Plastic
boterhamzakjes
5Q stuks van Zwart

Page zakdoekjes
10 x 10 stuks

Koeleman appelmoes
pot 720 gram

Martini
rood, wit, dry of rosé

0.75 liter

Calvé vis
of vlees

diverse smaken
fles 0.25 liter

o no Nutricia chocomel
Ur«JO blikje 0.25 liter

1,79

3,49

0,59

1,59

5,30

2,29

Yogho Yogho
aardbei, framboos, perzik,
kersen, literpak

Bon-o-mei karnedrank
aardbei, framboos, bramen,
perzik, literpak

Hero cassis
literfles

Raak cola, drink
of sinas
literfles

Zeiler Schwarze
Katz Q.B.A.
fles 0.7 liter

Ryvita knackebröd
wit of bruin, pak 200 gram

Cruesli
naturel of met appel, 340 gram

Bambi babyluiers
pak 30 of 36 stuks

Heinz witte bonen
in tomatensaus, blik 420 gram

Unox leverpastei
3 blikjes a 56 gram

1,29

1,49

1,59
1,89

0,89

6,75
0,89
3,25

12,98
1,09
1,59

Smiths junior chips,
wokkels,
fritessticks
of chipito's
3 zakjes naar keuze

Bona margarine
kuip 500 gram

0,98

2,63

Koopmans
pannekoekmix
speciaal, pak 400 gram
nu met aktie gratis vliegen
boven Nederland
het wedstrijdformulier
vindt U in het pak

Gulden Krakeling
minikoeken
pak 8 stuks

Mars
nu met koelelement, 3 pack

DIEPVRIES

1,49

l Jslollies o on
eigen merk, pak 12 stuks ^mgmmm\M

Ook de;e week weer
volop vers in de aanbieding

noerdag 12. vrijdag 13 en zaterdag 141 Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14,,

BIEFSVJK
100 GRAM

SPERCIEBONEN
SOOGRAM

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Donderdag 12, vri)dag 13 en zaterdag 14 juli

Runder-
gehakt

VOLKORENBROOD
GESHMN

CA. SOOGRAM

Stok-
brood

9,95

Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juli

Schouder
karbonade

MAGERE
FRAHSEKWARK

450 GRAM

Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juli

Tomaten

8,98 Granny Smith O 98

Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juli

j QQ Doré's
f nieuwe oogst o Jlfl

aardappelen j £|Q

F JNE VLEESWAREN EXTRA AANBIEDING

ca. 400 gram per stuk

Jong belegen
/|CJ komijnenkaas Ij CJJj

ZWAH GELDERSE
G f KOOKTE WORST
P f R S TUK
250 GRAM

Casselerrib
100 gram

Paarderookvlees
100 gram

OUWEHAND
HARING
POT 200 GRAM

1,79
DAGKOOPJES

Woensdag 18 juli
HaH om haH gehakt i*

1 DD Maandag 16 en dinsdag 17 juli

fUU

O
Hamburgen
Varkenslever 500 gram

,,,

6,95

4,95
2,45
038

Alleen bij Leo Stein: Rioja Faustino V
1 fles, rode Spaanse wijn 1978 van 10,95 voor O/ÏS D

Bovengenoemde aanbiedingen zi|n geldig van 11 |uli Vm 17 juli 19W, tenzi) anders vernield Pnpvwingmgen en/of urtvwkoctit voorbehouden

Pisang Arnbon Sonnema Beerenburg
1 fles 14, 95 liter 16,95

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

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Warnsveld - 05750-22576 Vonten - 05752-2308



Hierbij willen we iedereen be-
danken voor de vele cadeau's,
felicitaties e.d. die ons huwe-
I ij ksf eest tot een onvergetel i j ke
dag hebben gemaakt

THEO EN GERLANDA
ZWEVERINK

Hengelo Gld.

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van
zwem- en Polo-

vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald.

Sig. Speciaalzaak

BRAAM
Burg. Galleestr. 10a, Vorden
Groot assortiment in pijpen,
sierpijpen, aanstekers etc.

Te koop: alle soorten kool-
planten, peterselie, seldery,
sla, prei, andijvie en nieuwe
aardappelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons ge-
daan en betekend heeft, gmg plotseling van ons heen
mijn lieve man, onze vader, grootvader en overgrootva-
der

JAN WILLEM KUENEN
echtgenoot van G. Hoekman

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: G. Kuenen-Hoekman
Vorden: D. Wolters-Kuenen

Hengelo (O): G. Landeweer-Kuenen
H. Landeweer

Vorden: G. Kuenen
M. Kuenen-Langwerden

7251 JC Vorden 8 juli 1984
Galgengoorweg 5

De leraarde bestelling vindt plaats op vrijdag 13 juli op
de Algemene Begraafplaats te Vorden om 13.00 uur.

De rouwdienst zal plaatsvinden in de Ned. Herv. kerkte
Vorden om 12.00 uur.

Vader is opgebaard in de aula van „Het Nieuwe Spittaal"
te Warnsveld. Bezoekuren dagelijks van 15.30tot 17.00
uur.

Gelegennheid tot condoleren na de begrafenis in "de
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 19 juli het ophalen
van het huisvuil in het buitengebied wekelijks op de
donderdag zal plaatsvinden in plaats van op maandag.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 juli t/m 1 augustus.

jkl/

bloemsierkunst ^fC

Grady Klamper
DORPSSTRAAT 19, VORDEN. TEL. 1436.

Openluchtjeugddienst
zondag 15 juli 19.00 uur achter de

Geref. kerk (bij slecht weer in de

kerk)

m.m.v. zanger Thomas Rave en

Sursum Corda.

VAKANTIE
van 13 juli t/m 27 juli.

Voor dringende gevallen Fa. Ordelman
en Dijkman, Hengelo. Tel. 1285.

*
Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorden - Tel. 1656

KERMIS
m

Herberg"
VORDEN

Donderdag 19 juli Disco Show
m.m.v. o.a. Jan Steenman
Aanvang 21.00 uur.
Entree f 7,50 (kaarten in voorverkoop)

Vrijdag 20 juli: Op deze avond kunt u rondom de Herberg meegenieten
van de WV-straatmotocross.
Vanaf 21 .30 uur: in de zaal

dansmuziek
GRATIS ENTREE.

met het orkest "ASSORTI"

Zaterdag 21 juli: GROOT OPENLUCHT-
en ZAALFESTUN
orkest "TRANSIT"
Barbeque vanaf 23.00 uur
Rodeo-kampioenschap op mechanische stier om de
Herberg Trophee, voorrondes aanvang 19.30 uur
Finales ca. 23.00 uur.
Entree f 7,50 inklusief eventuele deelname aan rodeo
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar

Zie NU
onze

etalages ÜtuiïFASHION

Komt
kaarhangt weei vooi PARKEREN VOOR DE DEUR VORDEN - BURG. GALL ÏESTR. 3

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

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

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

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

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Grote opruiming!!
Tenniskleding 40% korting
Zwemkleding 40% korting
Rijkleding halve prijs
Trainingspakken 25% korting
Polystel hengels halve prijs
Niet afgeprijsde sportartikelen

10% korting

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Demonstratie
drijfmest injectie
H.H. Landbouwers,

Vrijdagmiddag a.s. om 14.00 uur komt loon-
werker BAKS uit Borculo met de drijfmestinjec-
teur op het bedrijf van H.J. GRAASKAMP, Ruurlo-
seweg 46 te Vorden.

Dhr. Willemsen, specialist werktuigen van het
Consulentschap zal de uitleg verzorgen.

U bent van harte welkom.

A.B.T.B.
C.BT.B.
G. M. V. L. af d. Vorden

Op24julia.s. is er voor leden
en belangstellenden gelegen-
heid het

Stierenmestbedrijf
van de heer BJ. Groot Jeb-
bink, Almenseweg 41, vanaf
18.00 uur te

bezichtigen.
De besturen

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Vehuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-202^
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Schoolboeken bestellen,
L«ga bellen
Tel. 05752-3100

ELKE DAG
vers geplukte
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

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

Nu ook zeer voordelige
rolgordijnen
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Advocatenkantoor Gerritsen-
Dijks-Visscher-Lammers BV

Lasondersingel 37
Postbus 76
7500 A B Enschede, tel. 053-335466

en

Advocatenkantoor
Mr. G.G. Vermeulen

Keizerstraat 33
Postbus 6105
7401 JC Deventer, tel. 05700-12900

oefenen per l juli 1984
gezamenlijk de rechtspraktijk uit
onder de naam

Advocatenkantoor Gerritsen
- Vermeulen & Partners BV
KANTOOR ENSCHEDE:
Mr J. W. M. GERRITSEN
Mr H. DIJKS
Mr Drs W. VISSCHER
Mr M. INGRID HÜTTIG

KANTOOR DEVENTER:
Mr G. G.VERMEULEN
Mr R. M. J. LANT1NG

Adressen en telefoonnummers van beide kantoren
blijven ongewijzigd.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN



Wegens vakantie zijn wij ge-
sloten van 21 t/m 28 juli a.s.
Schildersbedrijf-verf handel
J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden.
Tel. 1567.

Te koop: nieuwe aardappels
en dun en dik openhaard-
hout.
Tel. 05752-6646.

Te koop: goed fototoestel
weinig gebruikt.
Tel. 05752-2986.
Na 5 uur bellen.

Te koop: „Banger" Crossfiets
6-10 jaar. + g.o.h. bankstel +
2 stoelen. Kleur beige.
Tel. 05752-2782.

Sig. Speciaalzaak

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a, Vorden
Voor al uw rookartikelen ook
eigen merk sigaren.

Te koop: alle soorten kool-
planten, sla, selderie, peter-
selie, prei en andijvieplan-
ten, bieslookpollen en jon-
ge konijnen, kleurdwergen
en Vlaamse Reuzen.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.

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

Te koop: Vrijst. woonh., lan-
del. gel. op 2100 vierkante me-
ter eig. gr. en schuur, m. st. bij-
geb. (gesch. v. praktijk/ktr).
Beide CV. Dubb. autoberging.
Bevr. Lindeseweg 15, Vorden.
Tel. 05752-6782.

met
Televisie

reparaties
— - direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813

Voor

kleding reparatie
kunt u terecht bij:

Julianalaan 34, Vorden.
Tel. 1670.

Vrijstaande woningen
Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

OPRUIMING
Nieuwe en gebruikte gas-,
olie-, kolenhaarden en ka-
chels. Gevel kachels,fornui-
zen, kachelpijpen en mica.
Gevraagd: gas en kolenka-
chels, gevelkachels.
Service en garantie.

UW ADRES:

Jansen,
Bleekstraat 1, Hengelo G ld.,
tel. 05753-1360.

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

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.Liit-
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

AUTOBEDRIJF

TEGER bv
STATIONSSTRAAT 18, RUURLO. TEL 05735-1426

Fiat 127 1050 CL metaal blauw 3 drs 1978
Fiat 127 900 L geel 3 drs 1978
Fiat 127 900 L beige 2 drs 1976
Fiat Ritmo 85 S beige 30000 km 1982
Fiat Ritmo Diesel 3 drs blauw 90000 km 1982
Fiat Ritmo 60 C 3 drs blauw 45000 km 1983
Fiat 131 2.0 TC metaal bruin 76000 km 1982
Fiat 131 1.6 Cl metaal bruin 30000 km 1982
Fiat 132 1.6 metaal bruin met LPG 1978

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nisdat met ingang van maandag 16 juli 1984, gedurende
één maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage ligt een ontwerp-wijziging van de voorschriften,
behorende bij het ontwerp bestemmingsplan "Vorden
1975/1984, nr. 1",zoalsdat vanaf 14 mei 1984 geduren-
de één maand ter visie heeft gelegen.

De betreffende wijziging beoogt binnen de bestem-
ming "Handel en Nijverheid, klasse B" gelegen direct
ten zuiden van het gedeelte spoorlijn tussen de Almen-
seweg en de Ruurloseweg, ook gebouwen ten dienste
van commerciële dienstverlening mogelijk te maken.

Bezwaren kunnen door een ieder - gedurende genoem-
de periode - schriftelijk worden ingediend bij de ge-
meenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

Vorden, 12 juli 1984
De burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken, loco.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voorne-
mens om met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan de
heer W.F.G. Busch, Dorpsstraat 14 te Laag Keppel voor
de verbouw van een gedeelte van het pand Burg. Gallee-
straat 23 te Vorden tot fitness-centrum.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf maandag 16 juli a.s. gedu-
rende één maand voor een ieder ter inzage ter gemeen-
te-secretarie, met de mogelijkheid binnen die termijn
schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college.

\
Vorden, 12 juli 1984
Burgemeester en wethouders, voornoemd,
De secretaris. De loco-burgemeester,
J. Drijfhout. J.F. Geerken.

SPECIALE AANBIEDING
FIAT PANDA 45 PRIMA
kleur zwart met veel
extra's 30000 km 1983

lYllGI geschrapt

Bloemkool
Galia meloen
Komkommer

1,75
1,45
1,98
0,85

Opel Record
1.7 N bruin metaal met LPG 1980
Citroen 2CV6 spec. blauw 23000 km 1980
Renault 5 TS geel 1979
Renault 6 L beige 1977
Simca Horizon
met LPG metaal bruin 1978
Renault 20 TL met LPG beige 1977

UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1017. m

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

-oocs-oo-o -̂ooooo-ooooooo-ooo-

STOP! GRANDIOZE OPRUIMING
Bij:

RUURLO

Veel confectie voor halve prijzen of minder
Kostuums voor 150,- Japonnen v.». 39,-
Jacks v^ 39,- Zonnejurkjes «* 29,-
Pantalons voor 39,- Rokken ».a. 25,-
Zomercolberts voor 85,- Blouses , . 15,-

Vele koopjes in kinderkonfectie
Jacks va 15,- Broeken
Bermuda's en shorts ,.,. 10,-

v.a. 19,50

10% korting op niet afgeprijsde artikelen

Kwaliteits matrassen
10% korting

PAREL
nu met

POLYETHER
MATRASSEN

komfortabel

gezond

hygiënisch

duurzaam

UITVOERINGEN

LAVENDEL

OLEANDER

SERING

PIMPERNEL

l HER
SG 40 ZACHT

SG 40

SG 30

MATRASDIKTE

ca 16cm

ca 16 cm

ca. 15 cm

ca 13 cm

,1 STIKT

beide zijden

beide zijden

beide zijden

beide zijden

WINTERKANT

schapenwol

schapenwol

-

interieuradviseur
•

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichrnond. Tel. 05754-517

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

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

Te koop:

nieuwe aardappelen
Scheffer, Delden.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Vorden

19 juli: * Kermis
* Braderie
*AVRO'sToppop

20 juli: * Braderie
* Straatmotorcross
* Motorsportgala

Zaterdag 21 juli: parkeerterrein Amro-bank

1 o oo uur Kinderbraderie/ ruilbeurs
11.00 uur: Pldy B&Ck SHOW, zorg voor goede

startklare bandjes, originele kleding enz.

14.30 uur: Vlïegen/Vedstrijd 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.

Kinderbraderie Vliegerwedstrijd

Aankruisen aan welk onderdeel U deelneemt.

Play Back Show



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 12 juli 1984

46e jaargang nr. 18

'Graafschaprijders'
verslaan 'HAMAC
Op het "Delden-Circuit" te Vorden
werd zaterdagmiddag de eerste uit-
wisselingswedstrijd'motorcross verre-
den tussen de teams van 'De Graaf-
schaprijders' uit Vorden en de 'HA-
MAC' uit Harfsen. Het werden bij-
zonder goede en sparenende wedstrij-
den, waarbij 'De Graafschaprijders'
aan het langste eind trok, door de
meeste clubpunten te vergaren.
In de A-Klasse werd Hans Hagen van
HAMAC winnaar voor Rob Groot
Tjooitink van 'De Graafschaprijders';
3. Michel Ritse; 4. Jan Klein Brink; 5.
Wim Zweverink allen van De Graaf-
schaprijders, waardoor deze in totaal
397 punten haalde tegen 'HAMAC'
346 punten.
In de C-klasse (overige rijders): ging
de persoonlijke zege eveneens naar
Harfsen. Winnaar werd Henny Wul-
link voor Gerrit Bosch; 3. Jos Bour-
gondien 'HAMAC'; 4. Jan Koop 'De
Graafschaprijders'; 5. Gerrit Norde
'HAMAC'. Het puntenverschil in de-
ze klasse was miniem. 'De Graaf-
schaprijders' behaalden 230 punten
en HAMAC 228.
In totaal behaalden de Vordenaren
627 punten en de crossers uit Harfsen
574 punten. De return zal plaatsvin-
den op zaterdag 22 september in Harf-
sen.

Operation Friendship
gereed voor
Amerikanen
Operation Friendship Vorden is ge-
reed voor de ontvangst van een groep-
je Amerikanen, die volgende week
zullen arriveren op Schiphol.
Een groep van in totaal 53 Amerika-
nen komt naar Nederland, waarvan er
tien zullen afreizen naar Vorden en
omgeving.
Zij worden ondergebracht bij gastge-
zinnen alwaar de Amerikanen, die uit
verschillende staten uit Amerika ko-
men, drie weken zullen verblijven.
Het bestuur van Operation Friend-
ship Vorden heeft de nodige voorbe-
reidingen verricht om een programma
voor de Amerikanen op te stellen.
Het benodigde geld voor het pro-
gramma heeft Operation Friendship
voor een groot gedeelte bijeen weten
te vergaren door het houden van een
auto-was-actie. Leden van Operation
Friendship hebben bij familie en ken-
nissen auto's gewassen om zodoende
geld bijeen te brengen.
Operation Friendship heeft begin dit
jaar geprobeerd een bloemen actie te
organiseren, maar de gemeente wei-
gerde hieraan medewerking te verle-
nen, door het niet afgeven van een
vergunning. Dit gebeurde op grond
van het feit dat er te vaak een beroep
op de burgerij wordt gedaan, en een
bloemenactie zou teveel van het goe-
de zijn. Een verzoek om herziening
richtte niets uit, zodat het Operation
Friendship bestuur zich bezinde op
andere acties.
Een boerenkoolavond, gehouden
voor de bij O.F. betrokken mensen le-
verde een aardig bedrag op en teza-
men met het geld van het autowassen
is Operation Friendship er in geslaagd
om een redelijk bedrag bijeen te krij-
gen voor het programma.
Het programma heeft tot doel om de
Amerikaanse gasten kennis te laten
maken met de Nederlandse leef- en
eetgewoonten en natuurlijk wordt ook
het Nederlandse landschap bekeken
en wat daar al zo op gebouwd is.
Op het programma staan o.a. een ont-
vangst op het gemeentehuis te Vor-
den, de achtkastelentocht per fiets,
bezichtiging van Zutphen, Kampen,
Amsterdam en het Nieuwe Land in
Lelystad.
Voorts worden er tal van ontspanning-
sevenementen georganiseerd, te be-
ginnen met een kamp-weekend.
De hele groep Amerikanen komt op
25 juli in Ermelo bijeen waar een
'Dutch Day' gehouden wordt.
Het programma te Vorden wordt be-
sloten met een afscheidsavond, die in
Sinterklaassfeer gehouden zal wor-
den.

Jong Gelre

Staring avond
Voor de eerste maal zal dichter en do-
minee J. Zijlstra voor de Vordense
VW a.s. donderdagavond de traditio-
nele Staringavond verzorgen. Hij
volgt hierin ds Krajenbrink op die tot
en met het vorige jaar de avond rond
de bekende Vordense dichter op
waardige wijze wist te presenteren.
Op deze avond zullen leven en werk
van A.C.W. Staring uitvoerig belicht
worden. De hqer Dolphijn staat de
heer Zijlstra terzijde met een dia-
klankbeeld over Vorden en omgeving.
Tevens worden de deelnemers door
de eigenaar van kasteel De Wilden-
borch ir. Staring door het park geleid.

Optreden
folkloristische

de derde beurt was het het kampioen-
steam van Bekveld dat de winst letter-
lijk naar zich toe trok.
Al met al een geslaagde sportdemon-
stratie op 't Medler.

dansgroep

De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal tijdens de braderie in Vorden op 19
en 20 juli aanwezig zijn met enkele re-
kordwedstrijden waaronder het stape-
len van bierkratten.

Nabij kasteel Vorden vond een folklo-
ristisch optreden plaats van de Vor-
dense dansgroep De Knupduukskes.
De heer G. Eijerkamp, voorzitter van
de VW, kon dertig man welkom he-
ten, wat hem tegenviel gezien het
mooie weer.
Deze folkloristische avond werd door
tante Gerda (zus Klumper) op amu-
sante wijze aan elkaar gepraat. Er wer-
den o.a. De St. Bernhard wals, De
Foxhond, De Klapdans voor het voet-
licht gebracht. Dit alles onder de mu-
zikale begeleiding van de accordeo-
nist van de Knupduukskes.
Ook de gasten werden voor de "Hoak-
se Berge" uitgenodigd om die mee te
dansen.
De volgende folkloristische avond bij
de boerderij zal zijn op 26 juli a.s. dan
met medewerking van de boerenka-
pel "De Achtkastelendarpers".

Zomertocht VRTC
Op zondag 22 juli organiseert de Vor-
dense Rijwiel en Toerclub De Acht-
kastelenrijders haar jaarlijkse zomer-
tocht. De recreatieve route heeft een
lengte van ongeveer veertig kilome-
ter.
Men kan starten in Vorden bij café het
Zwaantje en in Hengelo G. bij Wolbe-
rink. Elke deelnemer ontvangt een
herinnering.

Ploeg Oldenhave
kampioen touwtrekken
Voor de vierde achtereenvolgende
maal vond afgelopen woensdag op de
akkomodatie van de Touwtrekvereni-
ging Vorden de strijd plaats om het
predikaat "Touwtrekkampioen van
Vorden".
Dertien ploegen hebben het talrijke
publiek touwtreksport van goede klas-
se laten zien. Om de kampioensbeker
wordt elk jaar stevig getrokken. En
meer en meer hebben de deelnemen-
de ploegen zich verzekerd van de me-
dewerking van een ervaren coach,
vaak lid of oud-lid van een touwtrek-
vereniging.
Er werd in twee poules getrokken en
van elke poule gingen de drie best ge-
plaatsten over.
Uit poule A gingen over naar de finale
de ploegen Vaalverink, Black Power
en de Graafschaprijders. Uit poule B
plaatsten zich de ploegen Oldenhave,
Lindese Boys en De Vriendenclub.
In de finale-partijen ging het er erg
spannend aan toe. Uiteindelijk was
het de ploeg van Oldenhave die met
de eerste prijs ging strijken. Lindese
Boys werd een goede tweede, terwijl
ook de Graafschaprijders zich niet on-
betuigd lieten. De gedeelde vierde
plaats ging naar de Vriendenclub,
Black Power en Vaalverink.
Als scheidsrechters waren uitgeno-
digd de heren Fons Slütter en Hans
Ravesloot van De Bisons.
Voorzitter G. Barink gaf bij het geheel
deskundig commentaar. Na afloop
nam de coach van de ploeg van Olden-
have met plezierde kampioenswissel-
beker in ontvangst. Ook voor de twee-
de en derde geplaatste ploeg was een
fraaie beker beschikbaar gesteld.
De Fair-play-cup werd toegewezen
aan de ploeg van Veldwijk. Veldwijk2,
daar deze buurtvereniging twee teams
had gezonden.
In de pauze gaven de teams van Vor-
den en Bekveld een schitterende de-
monstratie-partij. De eerste beurt
werd beslist in het voordeel van Vor-
den, maar in de tweede beurt trok het-
team van Bekveld de stand gelijk. In

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van mnd. 16 juli t/m wnd. 1 aug.

Profiteer nu
Alles moet weg.

A.s. vrijdag en zaterdag op alle artike-
len

25% korting
Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
ZUTPHENSEWEG 5, VORDEN. TEL 1334

Onze

OPRUIMING
begint

maandag 16 juli
Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
BURG. GALLEESTRAAT 26, TEL. 1421

Contact
wenst U een

prettige
vakantie

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 t/m 22 juli.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

G ESKES
DELDENSEWEG 7, DELDEN.

Royale keus in

Zwembroeken en -slips
Meisjesbadpakjes
Zwembanden
Duikbrillen
Zwemvliezen

Martei
JotUnfftmél

WAPEN- en SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden.

yy Vorden
zomerprograrrmna
1984

.V.V. KANTOOR:
'ondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vordl^Telf.

05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het Markt-
plein om 13.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 p.p., beneden 13
jaar f 1,50. Te beginnen woensdag 27 juni laatste tocht woens-
dag 29 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fiet-
sen te huur. Fa. Kuypers, tel. 1393; Fa. Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Voetbalvereniging Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vor-
den.

DONDERDAG 12 JULI:
De welbekende Staringavond meteen korte wandel ing naar het
kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de eigenaar ir.
Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving. Deze avond wordt verzorgd door de Vor-
dense dichter Jaap Zijlstra. Dia's door J. Dolphijn. Kosten
f 3.00 incl. koffie met koek in de pauze.

ZATERDAG 14 JULI:
Acht-Kastelen-Wandeltochten 8, 16, 24, 32, 40 en 48 km.
Startplaats Vorden, café rest. De Herberg, Dorpsstraat 10.
Starttijden 08.00-10.00 uur, 40 en 48 km; 09.00-12.00 uur,
24 en 32 km; 10.00-14.00 uur, 8 en 16 km.

ZONDAG 15 JULI:
Openluchtdienst achter de Geref. Kerk. Aanvang 19.00 uur. Or-
ganisatie: jeugddienstcommissies in Vorden. Interk. Jeugd-
werkgroep Vorden.

MAANDAG 16 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00
P-P-

DINSDAG 17 JULI:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50 p.p. Geen
honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V. kantoor. Aan-
vang 19.00 uur.

DINSDAG 17 JULI:
Orgelconcert in de Hervormde Kerk. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs f 5,00; 65 plussers + CJP f 3,50.

WOENSDAG 18 JULI:
Film en foto expositie "Vorden". Aanvang 20.00 uur in De Her-
berg, Dorpsstraat 10. Toegang gratis..

19, 20 EN 21 JULI
Kermis op het Marktplein. AVRO's TOPPOP disco-show met
o.a. DJ. Jan Steenman in de Herberg op 19 juli. Aanvang 20.30
uur. Kaarten in voorverkoop

19 EN 20 JULI:
Braderie in de Dorpsstraat. Aanvang 18.00 uur.

VRIJDAG 20 JULI:
VW Straatmotorcross. Training 18.30 uur; Aanvang 21.00 uur;
Plaats: Dorpscentrum.

ZATERDAG 21 JULI:
Kinderrommelmarkt in Vorden. Aanvang 10.00 uur.

ZATERDAG 21 JULI:
Vliegerwedstrijd. Aanvang 14.30 uur. Nabij Kasteel Vorden.

ZATERDAG 21 JULI:
Zaal De Herberg, Dorpsstraat 10. Groot Openlucht en Zaalfes-
tijn. Aanvang 21.00 uur. Rodeo-kampioenschap op mechani-
sche stier.
Orkest 'Transit". Barbeque vanaf 23.00 uur open. Inschrijving
en kaartverkoop eetcafé De Herberg.

ZONDAG 22 JULI, MAANDAG 23 JULI:
Openstelling Park Kasteel de Wiersse. Rozen, pergola en Bor-
ders. Openingstijden 10.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs f 3,00
p.p. Kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren gratis. Honden worden
niet toegelaten, ook niet gelijnd.

ZONDAG 22 JULI:
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders. Zomertocht 40 km. Vertrek
van 13.00-14.00 uur bij café 't Zwaantje, Hengeloseweg 14,
Vorden en bij café Wolbrink, Bleekstraat 3 te, Hengelo Gld.

MAANDAG 23 JULI:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van
Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,00
P-P-

DINSDAG 24 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer Men-
nink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

WOENSDAG 25 JULI:
Touwtrekken Camping Toumooi. Aanvang 19.30 uur. Terrein
clubhuis T.T.V. Vorden, Ruurloseweg 110. Halfweg Vorden-
Ruurlo.

DONDERDAG 26 JULI:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" met
medewerking van de boerenkapel "De Achtkastelendarpers".
Entree f 2,50 tot en met 12 jaar f 1,50. Aanvang 20.00 uur bij
Kasteel Vorden. Bij slecht weer in de boerderij.

VRIJDAG 27 TOT EN MET ZONDAG 29 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelen evenement georganiseerd door de
V A.M.C, de Graafschaprijders. Plaats van handeling: in en
rondom café Schoenaker, Ruurloseweg 64.
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Hengelose kermis 1984 -14 en 15 juli

Met het alom bekende jaarlijks G ROT E TUINFEEST
bij café-discotheek „De Zwaan"

Met medewerking van de succesvolle formatie Liberty

's Woensdag en vrijdagsavonds in het café het Hanska Duo
Tijdens de kermis is onze discotheek ook geopend.

Tot ziens en veel plezier. H. Waenink en medewerkers.

sportief geprijsd.

Slazenger, 13,50 nu 9,95

Tennisrackets siazenger nu 9,95
Paardrijbroeken beige, div. maten co
Herenmaten 140,- ................... nu OU, —

Dames 130,- ........................ nu 00,—

Jeugd 99,- ......................... nu 49,—

J3(]6rSJ3CKS in div. maten en modellen

Knickerbockerkousen
Jagers overhemden

ShOrtS dames en heren

Tennis- en vrijetijd ...... vanaf «J,Uü

Tennisrokken met 50% korting
KoelbOX Curver, 25 liter ......... nu 1 8,95

voetbalschoenen oukia ieder nu 1 5,-
sportschoenen Adidas met25% korting
Trainingspakken div met 50% korting
aanvang donderdag a. s.

Met nog veel meer knalprijzen, bij

Marte
<tr<ri<> lothnfftnll

Wapen- en Sporthandel Zutphenseweg 9, Vorden.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Dit volkoren meergranenbrood
is uiterst zorgvuldig samengesteld
uit hoogwaardige tarwe en rogge.

Deze zijn geplet en worden
door de bakker als geheel

verwerkt

U krijgt dan dit fijne brood, dat:
Een uitgekiend aroma heeft

Licht verteerbaar is
Hoge voedingswaarde heeft (volledige korrel)

Door zijn vezelrijkheid de spijsvertering aktiveert
Langer mals blijft.

WEEKENDAANBIEDING

Aardbeienpencees

m brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Rogier en Matthijs laten u we-
ten, dat zij een zusje hebben
gekregen

Wij noemen haar

MARLOUS
BAS EN ANJA
OONK-PARDIJS

9 juli 1984
Het Kerspel 10
7251 CV Vorden.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD
Voor uw vakantie: beach
voor het veilig opbergen
uw geld, sleutels en sierraden,
100% waterdicht f 6,25.
Autan insectenspray f 9,10
Autan insectenstift f 5,15

WAPEN EN SPORTMAN

"j DE KEURSWGER
GOED VOOR MINDER GEID

GELDIG VAN 12-7 t/m 14-7 ,

Varkens frikandeau
mooie blanke 1*ï Clfl
(gesneden v/d ham) per kg l Of wO

VOOR DE BOTERHAM:

Schouderham 1 Rt.
100gram l /DO

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

eigen gemaakt

steedr doeltreffend!

Vorden, tel. 1272

TEAR CRAFT
RUIMT OP
Profiteer daarom van onz
aanbiedingen
o.a. Rijststro-kaarten
(Bangladesh) van 7,50
voor 5,-.

Tassen (Bangladesh) van 8,50 voor 5,- 9,- voor 5,- enz.
Borden (Fillipijnen) van hout, vierkant, rond, groot en klein v
12,50 voor 7,50 en van 8,50 voor 8,-
Komt en kijkt!
Bij Anny Wiltink (Wildenborch), Schoolhuis 2, Tel. 6748
Ans Heida, Hoetinkhof 211, tel. 1970.
BELT U EVEN?

In onze opruiming
Corduroy en linnen

MOLIÈRES
nu 25,-

BOOTSCHOEN
Maat 36 t/m 45
nu 16,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

1983 Visa Special
1983 Visa GTLPG
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982 2CV6 Special
1982 CX Athena LPG
1982 GSA Special Break

Door inruil verkregen
Volvo 343 L, automaat rood, 40.000 km
Volvo 343 DL, automaat blauw, 20.000 km.
Volvo 345\OI_S, groen mett. 25.000 km
Volvo 343 DL, wijnrood, 8.500 km
Volvo 343 DL, wijrood, 22.000 km

1979
1983
1981
1983
1983

Volvo 364 GLE Sedan, groen mett. 18.000 km...

Volvo 244 GL, LPG/trekhaak geel, 78.000 km
Volvo 245 GL, LPG trekhaak rood mett., 63.000 km
Peugeot 305 GLS, blauw mett., 60.000 km dec.
Peugeot 305 SR, beige, met tweed bekleding en schuifdak
16.700 km
Peugeot 304 SLS Break, f 2.500,-
Ford Escort, f 2.500,-
Chrysler avenger, f 2.500,-
Daf 46, f 2.000,-
Fiat mirafiori, f 1.000,-

1981
1981
1981

1982
1977
1976
1978
1975
1976

VOiLVO
AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

Te koop: nieuwe aardappe-
len bij:
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

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

1000 gulden verdienen?
of een waardevolle andere prijs?

Koop dan een lot van de Vordense markt.
Voor wederverkopers verkrijgbaar bij

H.J. KONING, Wilhelminalaan 18.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

Altijd alle ..
Nieuwe Citroen

modellen m

1982 CX 2500 diesel break
1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982 Austin 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 Renault 5 GTL
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1980 GSA club matic
1980 BMW 320 automaat
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Honda Accord
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1977 VW Golf diesel

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo tel. Ó5735-1
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA


