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Honderden kinderen namen deel
aan zwem-rekreatiedag te V orden

De grote zwem- en rekreatiedag, die zaterdag in het zwembad "In de Den-
nen" te Vorden werd gehouden is zeer suksesvol verlopen. Het uitermate
fraaie zomerweer was daar natuurlijk voor een groot deel debet aan.
De kommissie "Organisatie zomeraktiviteiten zwembad In de Dennen" is
weken in touw geweest met de voorbereidingen voor deze dag. Deze kom-
missie, onder voorzitterschap van chef-badmeester Martin Westerik, be-
staat uit "De klub van 13", badpersoneel en enkele afgevaardigden van
de zwem- en poloklub "Vorden '64".

Deze rekratiedag was in drie gedeelten
gesplitst. Het begon 's morgens met al-
lerhande spelen zowel in het zwembad
alsmede op de zon- en speelweide. Een
en ander was volgens een speciaal route-
schema opgesteld, waarbij de kinderen
bij elk spel punten konden behalen. Het
was een leuk gezicht de jeugd verwoed
bezig te zien met als doel zoveel moge-
lijk punten te scoren. Tussen de middag
werd een uurtje gepauzeerd opdat de in-
wendige mens versterkt kon worden.

Tegen half twee werd met het middag-
programma begonnen. In feite een
voortzetting van de spelen zoals die in
de morgenuren werden gehouden. De
organisatie verliep vlekkeloos. De jeugd
werd op gediciplineerde wijze een gehele
dag bezig gehouden, hetgeen beslist een
kompliment waard is. De aanwezige
EHBO kon deze zaterdag eveneens
volop genieten want zij behoefden bijna
niet in aktie te komen. Voor de deelne-
mende kinderen werden per leeftijds-

groep prijzen beschikbaar gesteld, veelal
aangeboden door de plaatselijke winke-
liers. De hoofdprijs te weten 10 gratis
lessen paardrijden bij stoeterij "De Hes-
senkamp", werd gewonnen door Gerrit
Jan Kroeze.

Zaterdagavond werd er een modeshow
gehouden, waaraan men met zelf
ontworpen kreaties kon deelnemen.
Suzan Sonneveld praatte het geheel op
gezellige wijze aan elkaar. Evelien
Harmsen, verkleed als een klein zigeu-
nerinnetje werd door de jury met de eer-
ste prijs beloond. Marjan Groot Jeb-
bink werd tweede; terwijl de derde prijs
werd gewonnen door Ineke Wiltink.
Deze modeshow trok veel publiek dat de
jeugdige deelnemers met een gul applaus
beloonde.

Direkt aansluitend op de modeshow
volgde de verkiezing van "Miss In de
Dennen". Deze miss-verkiezing was in
twee leeftijdsgroepen gesplitst, te weten

de groep tot dertien jaar en een groep
van do^en jaar en ouder. Onder de
laatst^Aep enkele dames in de leeftijd
30-40 jaar die echt wel durfden te wed-
ijveren met hun jongere kandidaat-
missen.
In de leeftijdsgroep t/m 12 jaar werd
Karin^^ntjes gekozen tot ''Miss In de
Dennl^p980". Renate Rouwenhorst
werd tweede, terwijl Karin Helmink de
derde prijs kreeg toebedeeld.
In de leeftijdsgroep boven de twaalf jaar
werd uiteindelijk Irma Olthof tot "Miss
In de Dennen" gekozen. Yvonne Lich-
tenberg werd tweede en Monique Hart-
man derde.

De voorzitter van de bad- en zwemin-
richting "In de Dennen", de heer L. de
Boer, viel de eer te beurt de gelukkigen
te feliciteren, hetgeen met enkele flinke
klapzoenen gepaard ging. Al met al een
leuk gebeuren, deze Miss-verkiezing, die
geamuseerd door het publiek werd gade
geslagen.
De avond werd verder doorgebracht op
het terras voor de kantine met bingo,
disco-muziek van de heer Aaldering,
waarbij het natje en het droogje uiter-
aard niet ontbraken.
De kommissie "Organisatie zomerakti-
viteiten In de Dennen" heeft met deze
dag aangetoond een uitstekend schot in
de roos te hebben gelost.

Zomerweer direkt van
invloed op Achtkastelen-
fietstocht
Het fraaie zomerweer is woensdagmid-
dag in Vorden direkt merkbaar geweest
bij de wekelijkse fietstocht langs de acht
kastelen. Onder leiding van de heer G.
Remmers namen er dit keer 157 perso-
nen aan deel, die genoten van het vele
natuurschoon waaraan Vorden zo rijk
is.
De avondwandelingen die tot dusver

verschillende keren letterlijk in het wa-
ter vielen, zullen, zo hoopt de plaatselij-
ke VVV thans ook van de verbeterde
weersomstandigheden profiteren.

Gelderse avond een sukses
De Gelderse avond nabij boerderij "Het
Schimmel" is traditiegetrouw geslaagd.
Gelukkig bleef het droog, zodat de va-
kantiegangers hebben kunnen genieten
van gedichten en stukjes in het Gelderse
dialekt (verzorgd door ds. Krajenbrink),

terwijl na de pauze de boerendansgroep
het beste beentje voorzette.

Oriënteringsrit
"De Graafschaprijders"
Zondagmiddag organiseerde de Vorden-
se auto- en motorklub "De Graafschap-
rijders" een oriënteringsrit met een
lengte van ca. 60 kilometer. De rit die
was uitgezet door de heren G. Verstege
en J. Luyten voerde de deelnemers door
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ad.3. Wet Arob-pubttkaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling l ter sekreta-

rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
— de heer F. Bannink, Stationsweg 2 te
Vorden, voor het vergroten van een ko-

zijn in de voorgevel op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K, no. 4201, plaatselijk bekend
Stationsweg 2.

— de heer R.G.F. Wagener, Venne-

mansweg 2 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een schuur tot paarde-
stal met opslagruimte, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie B, no. 2197, plaatselijk bekend
Vennemansweg 2.

Verkeersmaatregelen
In verband met herstraatwerk is de
Smidsstraat in de periode van 4 augus-
tus tot en met 15 augustus 1980 gesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

Vorden en omgeving. In totaal werd er
door 49 personen aan deelgenomen.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. J. Mennink, Ruurlo
15 str; 2. B. Regelink, Vorden 33 str; 3.
A. J. Weevers, Hengelo 63 str.
B-klasse: 1. M.L. Braakman, Eefde 96
str; 2. G.G.J. Rekers, Almelo 137 str; 3.
H.B.J. Horsting, Vorden 157 str.
Toerklasse: 1. G.J. Bergsma, Ruurlo l
str; 2. W.R. Broeks, Lochem 3 str; 3.
G.J. Bakker, Zutphen 3 str.
Motoren toer: 1. J.H. van Dijk, Soest-
duinen 93 str.
De prijzen werden uitgereikt door de
heer DJ. Rouwenhorst. De bekers voor
de beste prestaties voor leden van "De
Graafschaprijders", beschikbaar ge-
steld door de oliemaatschappij O.K.,
waren voor J. Mennink, H.B.J. Hors-
ting en W.R. Broeke.

Vakantiegangers op
bezoek bij boer Mennink
In het kader van het VVV zomerpro-
gramma konden de vakantiegangers in
Vorden de boerderij van de familie
Mennink in de Wildenborch bezichti-
gen. Dit gebeurde op een tijdstip dat er
op de boerderij volop aktiviteit heerste,
zoals bijvoorbeeld bij het melken van de
koeien. Terwijl de heer A.G. Mennink
sr. een explikatie gaf lieten Reint Men-
nink en zijn vrouw daadwerkelijk zien
wat er zoal op een boerderij gebeurt. De
circa 60 vakantiegangers genoten volop.

"De klomp en de goudvis''
De toneelvereniging T. ̂ |W uit de Wil-
denborch is druk bezig^j^de voorbe-
reidingen voor de uitvoering in septem-
ber, wanneer het jaarlijkse Oranjefeest
wordt gehouden. Ditkeer staat een blij-
spel op het programma getiteld "De
klomp en de goudvis". 4K*

Opa Bakema
in Wichmond
Op 9 augustus is het echt weer zover.
Dan presenteert de alom bekende en
"enige echte" Opa Bakema het 4e be-
ginnersfestival in Vierakker/Wich-
mond. Dit festival wordt georganiseerd
door Youandi en wordt gehouden op
het sportveldje van de R.K. lagere
school in Wichmond.
De volgende groepen zullen optreden:
Dudes uit Vorden; Requiem en Needie
(beiden uit Eerbeek); Yellow Teeth uit
Gorssel; Autumn's Daughter uit Eefde;
Frits uit Bathmen en de Valentino's uit
Vierakker.

Avondwandelingen
Aan de maandagavond gehouden
avondwandeling in Vorden namen on-
danks het warme weer zeventien vakan-
tiegangers deel. Onder leiding van de
heer H. Weustenenk werd er gewandeld
in het buurtschap Linde.

Ballon in Vorden geland
Zaterdagmiddag om kwart voor twee
landde in Vorden de luchtballon "Vrou-
we Antje". Dit gebeurde tussen de pin-
ken in een weiland van de heer L. Groot
Bramel naast de voormalige stortplaats
aan de Hamelandweg. De ballon, ge-
sponsord door het Nederlands zuivelbu-
ro uit Aken (met het opschrift "Kase
aus Holland") was in de omgeving van
Recklinghausen opgestegen. Als piloot
fungeerde herr dr. E. Mayer uit Keulen.
De bemanning, bestaande uit vijf heren
en een dame waren bijna 4 uren in de
lucht en legden een afstand af van bijna
100 kilometer. De landing trok
uiteraard veel bekijks.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zwemvierdaagse
In de week van 25-29 augustus wordt er
in het zwembad "In de Dennen" te Vor-
den de jaarlijkse zwemvierdaagse ge-
houden.

Vakantiegangers
De raad van kerken te Vorden en Kra-
nenburg heeft een folder gemaakt voor
de vakantiegangers in Vorden, die op
de campings verblijven. Namens de ga-
zamenlijke kerken wordt hun daarin een
prettige tijd toegewenst, en worden zij
uitgenodigd de kerkdiensten te bezoe-
ken. In een overzicht worden de tijden
van de diensten in alle kerken aangege-
ven.

Jeugddienst in de Dorpskerk
Een groepje jongeren, die niet met va-
kantie zijn, heeft voor a.s. zondag (3
augustus) een Jeugddienst voorbereid.
Het onderwerp van deze Jeugddienst is
door de vakantie-tijd geïnspireerd, maar
wil tegelijk een motto zijn voor het ge-
wone leven. Het luidt: Geniet er van.
De liederen, die gekozen zijn, passen he-
lemaal bij dit onderwerp. In deze Jeugd-
dienst zal ds. Veenendaal voorgaan.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 3 augustus: 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal, Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 3 augustus: 10.00 en 19.00 uur,
de heer F. de Vries, Emmen

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus dokter
van Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus: H.
Donker, Hengelo, tel. 05753-2191; J.
Knippers, Eibergen, tel. 05454-1543.
Za/zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 2 augustus 12.00 uur tot
maandag 4 augustus 07.00 uur, dokter
Wegchelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, tel. 1262; graag bellen
vóór 8.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-

jjebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

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 ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

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

DIVERSEN

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse

17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.

11 augustus, Hervatting repetities Vor-
dens Mannenkoor in het Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training wielerklub
Achtkastelenrijders
24 augustus: toertocht wielerklub,
Achtkastelenrijders; 40 en 80 km
9augustus: avondwandeling Kranen-
burgs Belang

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVER:

DE SNOEKBAARS

zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
Vorden-Hengelo G.
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
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Heerlijk gekruide

VARKENSROLLADE 1
heel kilo

OÜHhNKbL 500 gram

BRETONS GEHAKT ,<0

098

375

698
JOHMA SELLERYSALLADE 100 gram 115
BOERENLEVERWORST Per stuk 300 g, 1 58
ONTBIJTSPEK 100 gram 98

COBURGERHAM 100 gram 198

MAANDAG 4-8

SPEKLAPPEN Kiio
DINSDAG 5-8

VERSE WORST gr0f ot r.jn k.io
WOENSDAG 6-8

GEHAKT (H.O.H.) KMO

498

698

648

groenteman

Geelvlezige bloemige

MALTA AARDAPPELEN 2 v» kilo 245
TOMATEN heel kilo 195

2 FORSE KOMKOMMERS 125

GROTE WATERMELOEN
halve 195 koel serveren 375
Nu volop rozen

10 STUKS MERCEDES ROZEN 395

Terug van vakantie
vul nu uw kamerplanten aan

SCHEFFLERIA 550

DIEFFENBACHIA 450

NEPHROLEPIS VAREN 550

DIVERSE HANGPLANTJES 225

KAAPSE VIOOLTJES 225

BOLS

Bessenjenever of
kersenbrandewijnl 1 Cfl
fles 1 liter l UU

Florijn vieux
fles 1 liter
geen 1 595 maar 1475

uccueunAAi CIIDCDMADITTCM DU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLD.)VI iNliNDAAL SUPEnmARKTEN BV RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN

«ASSW
ttff»

sliftorij

Oetker

TAARTBODEM QQ
van195voor ^^^^

Duyvis
FUIFNUMMERS,
PRETLETTERS
OF LACHBEKJES
van 1 59 voor

Driehoek

AARDBEIENGEBAK
pak 6 stuks 159

Van Melle

FRUTELLA
pak 3 rol van 1 25 voor

PINDA ROTSJES
melk of puur
150 gram

115

135

109

139
_

_„«- Tcriiiiio niirio ir

/ *
9 / MERGPIJPJES no

|r £ pak 5 stuks ÎK
0 W van 125 voor W U

Haust

PANEERMEEL ft C
ra van 78 voor UU

JM CLASSE ROYAL
PILS i EnMEE™ krat 24 fles i •%•
van 936 voor f UU

PINK ZALM soera oon
blik 240 gram f f U
van 285 voor mmtm%0

MICKY KATTENVOER OF •• f*
ASTOR HONDENVOER *ÏU
blik van 79 voor U W

BIC ROLLERPEN
4 kleuren
van 1 95 voor

VLITSTIFTEN AAE
uitwasbaar J J^\
pak 24 stuks 395 te£>U

Tip-Top

SCHOOLAGENDA
1980-1981 van 475 voor

BUREAULAMP
met pennenbakje
van 2495 voor

BUREAUBUTLER
voor pennen etc. 625

249
1695

475
RINGBAND 9AQ
17-rings van 325 voor £4«f

INTERIEURS
150 vel gelin. of ruit 229 139
Varkenslederen

SCHOOLTAS 4QQR

MARGARINE
kuip 500 gram
geen 145

MAAR NU 129
MELKBOLLEN
zak 10 stuks
van 245 voor 1
WEENSE SNIJDER
800 gram
gratis gesneden 159

Schwarzkopf

ZEVEN KRUIDEN
SHAMPOO

3-vaks van 6750 voor

200 ml,
, t i 4 soorten

geen 295
maar nu 175

Fantasie

KAFTPAPIER
3 m x 50 cm 89
SCHRIFTEN
80 blz. pak 3 stuks 259 175

HOLS DONATIN
baal 21'2 kilo
van 665 voor 575

WERELDGLOBE
25 cm met verlichting
van 4750 voor 3495

Plastic

KNIJPCITROENEN
van 59 voor 49

KLADBLOC
100 vel, 2 stuks

VOLOP KEUS UIT
DIVERSE

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG



Voor alle belangstelling, feli-
citaties, bloemen en kado's in
welke vorm dan ook, die ons
40-jarig huwelijk tot een mooi
feest hebben gemaakt, willen
wij allen heel hartelijk bedan-
ken.

G. J. Ar f man
J. Arfman-Mennink
Vorden,
Wildenborchseweg 21

Gevraagd: hulp in de huishou-
ding voor l ochtend per week.
Mevr. Keyser, Vordenseweg
39 Warnsveld tel. 05752-2647

Te koop: BMW R60/5 Bj.
1973 incl. orig. BMW koffers
(f 750,-) en 2 nieuwe dempers
(/ 300.-). Prijs ƒ 4000,-
T. Lauckhart, Ruurloseweg
20, Vorden, tel. 05752-1460

Te koop: l ha. hooi of kuil-
gras. G.J Makkink, Heeg-
herhoek 6, Vorden

Te koop: enige prachtige
/wart bles schapen en lamme-
ren.
Regelink, Warkenseweg 2,
Vorden

Te koop: andijvieplanten.
K Hoetin k. Het Hoge 13

Te koop: prima eetaardappe-
len, parel.
W. Klein Bramel, Reeoord-
weg 2, Vorden, tel. 1534

RIJDT FONGERS

Op 11 augustus staan wij
weer voor u klaar voor een
deskundig advies bij de
aanschaf van een toer-,
sport-, trim- of racefiets,
en voor uw reparaties

Uw tweewielerspecialist:
Barink, Nieuwstad 26,
Vorden

Te koop: jonge aardappels.
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Vorden, telefoon 6865

Te koop: jonge aardappelen,
parel en lekkerlander.
D. Pardijs, Ganzensteeg 3

Alle befjes helpt zei de mugge
de mest op de kale wei
at 't anders werkelijk helpen

zal
wie hebt zat onder onze var-

kensstal

H. Graaskamp, Ruurloseweg

Te koop: nieuwe aardappelen,
parel, bij H. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
05752-6876

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Vrouw van 53 jaar zoekt ken-
nismaking met een beschaafde
heer van dezelfde leeftijd.
Brieven onder nr. 22-1

Goede bijverdienste
Ochtendbladkombinatie
Trouw/de Volkskrant zoekt
met spoed een bezorger(ster)
in Vorden. Min. leeftijd 15 jr.
Opgave: de heer P. Balvert,
Hanekampl7, tel. 1910

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Te huur na 15 augustus: sta-
caravan te Borculo. Ind. 2
slaapkamertjes, w.c., kook-,
eet- en zithoek. Voor vakantie
of tijdelijk wonen.
Telefoon 085-217007 b.g.g.
05457-1202

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

MARINUS VAN ENZERINK
en
FRIDA VAN DE PEPPELBRUGGE

geven u mede namens hun familie ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk. De
voltrekking zal plaats hebben te Vorden
op 5 augustus 1980.

De bruidegom vertrekt van Stationsweg
6 om 18.30 uur. Daarna wordt de bruid
gehaald op Raadhuisstraat 21.

We gaan met ons allen naar de boerderij
van het Kasteel waar het huwelijk zal
worden voltrokken door de ambtenaar
van de burgelijke stand

U brengt geen kado mee. maar betaalt de entree;
daarvoor krijgt u koffie met krentewegge en een
brandewientje met een kluntje en viert met ons samen
ouderwets bruiloft op de boerderij 't Schimmel.

/Min hln i l kenn iv ie geven van hun \oor
nemen om in het huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatsvinden op
woensdag 6 augustus a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis "Kasteel Vorden"

De huwelijksinzegening begint om
19.00 uur. De dienst zal worden geleid
door ds. J. Veenendaal in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren is er na de kerkdienst tot
22 30 uur in hotel Bakker te Vorden

Vorden, Maandagweg4
Vorden, Hengeloseweg 16
Wij gaan wonen:
Offenbachstraat 28, 6961 CB Eerbeek

(in plaats van kaarten)

WILLY BEEFTINK
en
GEERT HEERSINK

geven u kennis van hun voornemen op
donderdag 7 augustus om 14.15 uur in
Kasteel Vorden in het huwelijk te treden.

Zutphen, juli 1980
Beukerstraat ^3

Receptie van 15.30-17.00 uur in hotel Bakker te Vor-
den.

(in plaats van kaarten)

JAN BOSCH
en
PETRA BARTELS

vervullen op vrijdag 8 augustus a.s. om
10.15 uur trouwhartig de romantische
hoofdrol in het gemeentehuis Kasteel
Vorden.

Kerkelijke inzegening van hun huwelijk
om 14.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. Veenendaal.

Daarna staat, tussen 15.30 en 16.30 uu r.
onze huwelijksreceptie op het pro-
gramma.

Plaats: café-restaurant ,.'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden Hartelijk welkom!

Noteert u ons toekomstig adres alvast?
Schuttestraat 7 te Vorden

HANS HIESTAND
en
ANS PELGRUM

trouwen op 8 augustus a.s. om 11.30 uur
in het gemeentehuis "Kasteel Vorden"
te Vorden.
Ons huwelijk wordt om 12.30 uur
kerkelijk bevestigd in de N.H. kerk te
Vorden door ds. Veenendaal.

Dagadres: hotel "In de Groene Jager",
Barchem (gem. Lochem)
Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

Augustus 1980
Tuinstraat 10, Lochem
v. Hogendorplaan 42c, Doetinchem

Toekomstig adres (tijdelijk):
v. Hogendorplaan 42c, 7003 CS Doetinchem

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750 13813

HETTY OSKAMP
en
MAARTEN BRONDER

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op vrijdag 8 augustus 1980 om
14.00 uur in "Kasteel Vorden" te Vor-
den.

Ds. J.R. Zijlstra zal ons huwelijk beves-
tigen om 14.45 uur in de Gereformeerde
kerk te Vorden.

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Juli 1980
Het Vaarwerk 6, Vorden
Van Suchtelen van de Haarestraat 128-1
Amsterdam

Toekomstig adres: Lintelostraatól, Zutphen

Op 5 augustus a.s. hopen wij onze 25e trouwdag te
vieren.

BETSIE EN HERMAN STEGEMAN

Wilt u ons komen feliciteren, dan bent u van harte
welkom van 16-17 uur in "de Herberg", Dorpsstraat.
Vorden

Vorden, juli 1980
Rondekampweg l

(in plaats van kaarten)

Op donderdag 7 augustus hopen

J.W. BIJENHOF
en
J.Z. BIJENHOF-BRUINS

met kinderen en kleinkinderen hun
40-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op woensdag
13 augustus van 20-22 uur in hotel Bak-
ker te Vorden.

Juli 1980
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden

Heden heeft de Heer tot Zich genomen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA BIELDERMAN
weduwe van B:J. Zweverink

in de gezegende ouderdom van 90 jaar

Vorden : H.G. Memelink
Zweverink

Hengelo (Gld.): A. J. Zweverink
H. Zweverink-Olthof
H.J. Zweverink
G.A. Zweverink-

Maalderink
klein- en achterklein-

kinderen

Hengelo (Gld.), 24 juli 1980
Ruurloseweg 84

De begrafenis heeft op dinsdag 29 juli inmiddels
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GOD HEEFT U LIEF!
Hij gaf zijn Zoon als offer voor uw zonden.
Daarom roepen wij u toe:

Laat u met God verzoenen!
Iedereen hartelijk welkom op onze huisbijeen-
komst, woensdagavond 19.30 uur.
Gods Woord staat centraal.

Fam. Postma, Ruurloseweg 6

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 4 tot en met 9 augustus

Levensmiddelenbedrijf

De heer Slagman is met vakantie van 1 tot
16 augustus

Mocht u tijdens deze periode geen gehoor krij-
gen op ons nummer 1511 dan kunt u bellen de
heer Esselink, telefoon 05430-5188.

Technisch installatiebedrijf

Slagman en Esselink b.v.
Het Hoge 35, Vorden, telefoon 05752-1511

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

VOORAiUW

Wapen- en Sporthandel

ttttdt doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden •
Telefoon 2219

Wij maken van oud
weer nieuw

- staslstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Huur
Mister Steam
en reinig zelf 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 is te huur bij:

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat in verband met herstraatwerk
van de Smidsstraat, deze straat in de periode van 4
augustus tot en met 15 augustus, of zoveel korter of
langer als nodig is in verband met de uit te voeren
werkzaamheden, gesloten zal zijn voor alle verkeer
behalve voetgangers.
De omleiding van het verkeer zal door verkeersbor-
den worden aangegeven.

Vorden, 29 juli 1980
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
J.L.A. Doornbos

de burgemeester,
mr. M. Vunderink

De laatste

schoenen en sandalen
voor zeer zonnige zomerprijsjes
bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Deze week

NIEUWE
Stuntaanbiedingen

op onze

textiel en mode
afdeling

Uw zaak

TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 4 tot en met 9 augustus

B. LAMMERS
Meubelen - Tapijten - Lederwaren
Burg. Galleestraat 26 - telefoon 1421

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAev
Kantoor: Christinalaan 10. Vorden, tel. 05752 1468

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Afdansen (na een cursus).
Spelenderwijs leert u dansen.

Gezelligheid kent geen tijd.

Veel leerlingen zijn na afloop van de cursus
erg enthousiast en willen doorgaan,
dit kan, vraag alles, wat u niet weet,

bij de inschrijving aan uw

dansleraar Th.A. HOUTMAN



Nieuwstad 5 - Vorden
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Druk en gezellig op volks- en
Oranjefeest Medler
Jan Willem Fokkink opnieuw schutterskoning

Jan Willem Fokkink van de Wiersserbroekweg is een geluksvogel. Nadat
hij vorig jaar (na loting) schutterskoning van het Volksfeest Medler werd,
lukte het hem j.l. zaterdag opnieuw de titel voor 1980 te prolongeren door
nu met een welgemikt schot de vogel naar beneden te halen. Het gebeurde
allemaal op het 54ste Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol te Vorden,
dat dank zij het fraaie weer, de grote belangstelling en de animo voor de
spelen een groot sukses is geworden.

Voorzitter Gerrit Norde was
buitengewoon tevreden: "We hebben
nu letterlijk alles mee zitten, de toneel-
avond was goed bezet en ook de grote
saamhorigheid van de ingezetenen is een
faktor voor het welslagen van ons
feest."
De jeugdige feestkommissie, die al en-
kele jaren met enthousiasme het feest
organiseert ziet hierin een stimulans op
de ingeslagen weg voort te gaan.

KINDERFEEST
Vrijdags werd, voorafgaande aan het
eigenlijke Volksfeest, de kindermiddag
gehouden voor kleuters en leerlingen
(van 4 tot en met 12 jaar) van de Samen-
werkingsschool Kranenburg en Omstre-
ken. Het ouderkomité had voor de
jeugd een leuk programma in elkaar ge-
zet. Van één tot drie uur werden er aller-
lei spelletjes gedaan op het terrein bij
het klubhuis van de touwtrekvereniging
Vorden en tussen de bedrijven door
kreeg men diverse traktaties. Ook kon-
den de kinderen gratis draaien in de
draai- en zweefmolen. De uitslagen in de
diverse leeftijdsgroepen waren als volgt:
Balgooien, ringwerpen, busgooien, bal-
lero en pijpje blazen:
Eerste prijzen: 4 jr. Barbara Hui t ink
(214 p.); 5 jr. Nancy Rutgers (248 p.); 6-
7 jr. Bert Schotman (259 p.); 8 jr. Alexa
Fröger (322 p.); 9 jr. Dinand Hartman
(380 p.); 10 jr. Karin ten Have (404 p.);
11 jr. Ard ten Pas (398 p.); 12 jr. Robert
Bos (423 p.).
Tweede prijzen: 4 jr. René Kamperman
(209 p.); 5-6 jr. André Snellink (234 p.);
7-8 jr. Annet ten Pas (310 p.); 9 jr. Mir-
jan Reintjes (342 p.); 10-11 jr. Richard
ten Pas (383 p.); 12 jr. Gerrit Reintjes
(370 p.).
Derde prijzen: 4 jr. Arjan Berenpas (197
p.); 5 jr. Oscar Bleumink (188 p.); 6-7
jr. Bianca Huitink (220 p.); 8 jr. Yvonne
Nijenhuis (204 p.); 9 jr. Erik Hulstijn
(312 p.); 10 jr. Angela Bos (354 p.); 11
jr. Ton Schotman (375 p.); 12 jr. Harry
Bakering (315 p.).

TONEEL"ONS GENOEGEN"
Vrijdagavond werd het feest ingezet met
de opvoering van het blijspel "Hoekse
en Kabeljauwse Twisten" in de grote
feesthal van de MEDO door de toneel-
vereniging Ons Genoegen uit Barchem.
Volksfeestvoorzitter G. Norde sprak in
zijn openingswoord een hartelijk wel-
kom tot loco-burgemeester de heer Bog-
chelman en echtgenote, benevens tot het
toneelgezelschap.
Hij wees er op dat men voor het eerst
gebruik mocht maken van de werktui-
genhal van de Werktuigenvereniging

MEDO en dat men in de toekomst
steeds in dit gebouw terecht kon met de
feestelijkheden. Er waren weliswaar be-
hoorlijke aanloopkosten in dit eerste
jaar (onder meer door een tussenschot
in de hal) maar het is een pracht akko-
modatie, aldus de voorzitter, die hier-
mee zeer verheugd was.
Ons Genoegen vertoonde hierna op su-
blieme wijze het drie-bedrijvige blijspel
en kreeg een spontaan applaus van de
meer dan 350 belangstellenden. De
voorzitter dankte Ons Genoegen en de
regisseur voor het puike spel en bood al-
len bloemen aan. In de pauze was er nog
een goedgeslaagde verloting; bijna alle
1500 loten werden aan de man gebracht.
Na afloop werd er tot in de kleine uur-
tjes gezellig gedanst op muziek van The
Blue Danio's.

ZATERDAG VOLKSFEEST
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest
werd zaterdag gehouden en om l uur
officieel geopend nabij café EykelKajnp.
Voorzitter Norde sprak een welkom tot
allen, speciaal loco-burgemeester Bog-
chelman en was verheugd over de grote
belangstelling en het ideale weer. Ook
de muziekvereniging Concordia was als
vanouds trouw present. Loco Bogchel-
man prees de goede onderlinge ver-
standhouding van de Medler ingezete-
nen, waarna men gezamenlijk naar het
feestterrein rondom de MEDO-hal ging.

SCHUTTERSKONING
Voor de volks- en kinderspelen bestond
een grote belangstelling. Bij het vogel-
schieten loste Jan Willem Fokkink (die
in 1979 na loting koning werd) het eerste
schot, gevolgd door de heer Bogchel-
man. Er gaven zich nog 68 schutters op,
maar de vogel bleek zo vast te zitten, dat
men tegen vier uur besloot om na afloop
van de vierde ronde te gaan loten.
De verrassing was groot toen bij het
268ste schot Jan Willem Fokkink de vo-
gel met een voltreffer omlaag haalde.
De verdere uitslag bij het vogelschieten
was:
2. Bernard Fokkink (kop); 3. Ivo Eykel-
kamp (r. vleugel); 4. Teun Brummelman
(1. vleugel); 5. Henk Fokkink (staart).

Hendrik Bogchelman reed als vanouds
mee met de dogcar als bijrijder, terwijl
de heer Abbink uit Lochem nu de plaats
(als dogcarrijder) van Gerrit Groot Jeb-
bink had ingenomen.
Bij het dogcarrijden met ringsteken ga-
ven zich vele dames op en een aantal
moesten nog kampen om de prijzen. De
uitslag werd tenslotte:
1. Ria Bakering; 2. Ria Fokkink; 3.

mevr. J. Brummelman-Kamperman; 4.
mevr. G. Wolters; 5. mevr. Hendriksen,
Wiersserbroekweg.

VOLKSSPELEN
De uitslagen van de overige volksspelen
waren:
Pijltjesgooien dames: 1. Gerry Hendrik-
sen; 2. Jannie Klein Geltink; 3. mevr.
Brummelman; 4. Henriet Fokkink; 5.
Anita Kommerkamp.
Ringgooien dames: 1. mevr. Knoef; 2.
mevr. Brummelman; 3. mevr. Bakering;
4. Gerry Hendriksen; 5. mevr. van In-
gen.
Belschieten: 1. H. Tyink; 2. A. Hen-
driksen; 3. H.J. Hulstijn; 4. L.P. Wie-
ringa; 5. H. Meyerink.
Flessentent: 1. H. Bats; 2. D. Klein Gel-
tink; 3. Bernadet Schuurmans; 4. G.B.
Norde; 5. J. Gotink.
Doeltrappen: 1. Richard Klein Brinke;
2. Reinier Hendriksen; 3. Jan Hendrik-
sen; 4. Gerry Hendriksen; 5. Ap Knoef.
Korfbalgooien (dames en heren): 1. B.
Mullink; 2. mevr. Fokkink-Wensink; 3.
A. Horstman; 4. Ab Knoef; 5. Erik
Eykelkamp.
Schijfschieten: 1. Jan Gotink; 2. Henk
Meyerink; 3. D.G. Nijenhuis; 4. R.W.
Norde; 5. H. Tyink.

De prijzen werden zaterdagavond om
acht uur met een toepasselijk woord
door de voorzitter uitgereikt. Ook de
schutterskoning Jan Willem Fokkink en
zijn echtgenote (als koningin) werden
op tradi^^ele wijze gehuldigd.

KINDERSPELEN
Voor de kinderspelen voor alle school-
gaande kinderen was een goede animo.
De dames Norde-Nieuwenhave, mevr.
G. Nijejj^s en Erik Knoef.hadden al-
lerlei leiMRpelletjes uitgedacht. De uit-
slagen waren:
Jongens en meisjes tot 6 jaar (vlagste-
ken): 1. Jeroen Dimmendaal; 2. Gerben
Mullink; 3. Martijn Dimmentaal.
Jongens en meisjes 6 en 7 jaar (Fles vul-
len): l. Huberto Eykelkamp; 2. Yvonne
Nijenhuis; 3. Yvonne Norde; 4. Ninke
Gotink.
Jongens en meisjes 8 en 9 jaar (Was op-
hangen): 1. Ester Sessink; 2. Ingrid
Temmink; 3. Monique Dalebout; 4.
Martin Mesland.
Jongens en meisjes 10, 11 en 12 jaar
(Zaklopen): 1. Greta Norde; 2. Angela
Bos; 3. Ria Bakering; 4. Robert Bos.

Behalve de prijswinnaars kregen ook de
andere kinderen nog een traktatie en
bonnen voor gratis draaien en een ijsje.
Kermis-exploitant Wiecherink uit Win-
terswijk deed met zijn attrakties - de
draai- en zweefmolen - goede zaken,
evenals de schiettent van de heer J.
Meyer uit Borculo.

Zaterdagavond werd het 54ste Volks- en
Oranjefeest Medlertol besloten met een
druk bezocht Oranjebal met muzikale
medewerking van The Canon Ball.

Dia-avond Achterhoeks
boerenleven
Vanwege het warme zomerweer trok de
dia-avond over het Achterhoekse boe-
renleven niet zoveel belangstelling als
verwacht. In totaal waren er ca. 40 va-
kantiegangers naar de boerderij bij kas-
teel Vorden gekomen om te kijken en te
luisteren naar wat de heer G. van Roekei
zoal over het Achterhoekse leven van
vroeger wist.

KNIPTIP

Kijk 's door een leeg
diaraampje als u een
foto gaat maken.
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

Wielerronde in Wichmond
De R.T.V. V ierakker-Wichmond zal voor de vijfde maal in haar bestaan
de Ronde van Wichmond organiseren. Traditiegetrouw zal dit gebeuren
plaatsvinden tijdens de feestweek in Wichmond op 27 augustus.
Daar de wielerronde in deze feestweek valt, wil de organisatie graag het
plaatselijk karakter behouden en daarom zal men slechts plaatselijke
ingezetenen tot de wedstrijd toelaten. Daarnaast zal er voor het eerst ook
een wedstrijd komen voor licentiehouders.

De avond zal geopend worden met de
start van de jeugd, voor een afstand
over 6 km.

Daarna zal een zeer buitengewone kate-
gorie aan de start verschijnen, n.l. de
bakfietsenrace. Aan dit onderdeel ne-
men zo'n zeven ploegen deel, elk be-
staand uit vier leden, waarvan elk lid
één ronde dient af te leggen. Er zal ge-
streden worden om de Grote Fietsbak
Wisseltrofee van Foto Cor Dinius uit
Zutphen. Daarnaast is er nog een prijs
beschikbaar gesteld voor de meest origi-
nele bak f iets.

Vervolgens zullen de plaatselijke ren-
ners, o.a. leden van de organiserende
vereniging, elkander de eer betwisten
over een afstand van 18 km. Aan boven-
genoemde wedstrijden kunnen alle inge-
zetenen uit Vierakker en Wichmond
meedoen. Zij kunnen zich hiervoor
opgeven bij L. Taken, Dorpsstraat 5,
Wichmond. Inschrijving is mogelijk tot
9 augustus.
Als slot zal een wedstrijd onder auspi-
ciën van de K.N.W.U. voor liefhebbers
en veteranen worden verreden. Deze ka-
tegorie zal op het parcours Dorpsstraat
zo'n 40 km moeten afleggen.

\\aterballongooien
Doe a.s. woensdagavond (6 augustus)
mee met deze nieuwe sensatie op sport-
gebied en probeer een ballon, gevuld
met water over een zo groot mogelijke
afstand te gooien naar uw vriend, buur-
man, tante of chef, al naar gelang wie u
mee laat doen als compagnon.
Vangt u liever zelf, neem dan een goede
werper mee en probeer de ballon onbe-

schadigd in ontvangst te nemen. Het
koppel dat de met water gevulde ballon-
nen onbeschadigd over de grootste af-
stand weet te gooien, gaat met een knots
van een beker naar huis. Verder worden
er onder de deelnemers nog een paar
schitterende prijzen uitgeloot.
Deelnamekosten zijn ƒ 3,- per koppel.
Iedereen, dus Vordenaren, niet-Vorde-
naren, jongens, meisjes, dames, heren,
opa's en oma's en diegenen die daar nog

tussen zitten kunnen meedoen. Geef u
nu direkt op bij: Fred Fransen, de Bon-
gerd 3. Ook bij de plaatselijke horeca
kunt u zich laten inschrijven. Woens-
dagavond 6 augustus vóór aanvang is er
de laatste mogelijkheid om in te schrij-
ven bij de wedstrijdleiding op de Bleek.
Zorg echter voor tijdige inschrijving,
want maximaal 200 koppels kunnen er
maar worden ingeschreven. Ieder kop-
pel mag drie keer gooien. Ondanks de
hoge temperaturen is minimaal zwem-
kleding verplicht. Het geheel zal opge-
luisterd worden met muziek.
Extra prijzen beschikbaar gesteld door
bedrijven en/of personen zijn natuur-
lijk van harte welkom.
Tot woensdag op de Bleek.

Fred Fransen

P.s.: Voor diegenen die al geruchten
hadden gehoord over het eventuele
eierengooien, kan ik mededelen dat dit
definitief niet doorgaat. Waterballon-
gooien is echter een uitstekende alterna-
tieve sport.

Brandweerdemonstraties
in Vorden
Donderdagavond 31 augustus staat er
aan het Wiemelink te Vorden een spek-
takulaire gebeurtenis op het program-
ma. In het kader van het VVV zomer-
programma organiseert de plaatselijke
brandweer demonstraties. Tevens zullen
er wedstrijden tussen teams van de ver-
schillende campings worden gehouden.

Touwtrekstrijd om Grote Prijs
van Vorden

v**-
Bekveld winnür in 640 kg en bij jeugd

Het kan verkeren, de bondsploeg van Bekveld uit de 640 kg klasse is
woensdagmiddag j.l. winnaar geworden tijdens de touwtrekwedstrijden
om de Grote Prijs van Vorden. Het team van Vorden - dat mede-favoriet
is - moest in een enerverende beslissing de punten aan de mannen van Pe-
ter Berenpas laten. Door de plaatselijke touwtrekvereniging Vorden wa-
ren deze traditionele wedstrijden georganiseerd in nauwe samenwerking
met de plaatselijke VVV, die het evenement in haar zomerprogramma had
opgenomen. Er kwamen ditmaal geen plaatselijke ploegen in de arena
maar louter bondsploegen, die meespelen in de zomerkompetitie van de
NTB, terwijl men ook precies het reglement van de NTB handhaafde.

De wedstrijden werden gehouden op De
Bleek; er werd door vier bondsploegen
in de 640 kg. klasse en vier jeugdploegen
aan deelgenomen. Ook bij de jeugd
bleek Bekveld de beste papieren te heb-
ben en werd winnaar.
Namens het VVV-bestuur sprak de heer
G. Koerselman een kort welkomst-
woord, waarna voorzitter Jan Knoef
voor de mikrofoon begeleidend kom-
mentaar verzorgde. Er was een groot
aantal bezoekers, merendeels vakantie-
gangers die zodoende de echte onverval-
ste touwtreksport konden beleven.
Onder het jurerend oog van bondsarbi-
ter Frans Berendsen kwamen eerst Vor-
den en EHTC (Hall-Eerbeek) met hun
640 kg teams binnen de touwtrek-arena.
Vorden won met niet al te veel moeite de
eerste trekbeurt, waarna EHTC even
terug kwam, maar Vorden over de lang-
ste adem beschikte.

Peter Berenpas leidde Bekveld tegen
Oosterwij k (640) eveneens naar een 2-0
zege. De ontmoeting Vorden-Bekveld
(640) was buitengewoon spannend.
Bekveld won de eerste beurt, maar taai
volhouden van de Vordenaren bracht de
stand op 1-1. Nadat EHTC met 2-0 van
Oosterwijk had gewonnen, Bekveld met
deze cijfers EHTC versloeg en Vorden
ook punten vergaarde tegen Oosterwijk
(2-0), waren Bekveld en Vorden gelijk
geëindigd, met vijf punten elk. Een be-
slissingsduel was dus nodig geworden.

In de eerste trekbeurt hingen beide ploe-
gen minstens vijf minuten aan de tou-
wen en telkens keerden de kansen; Bek-
veld bleek over de langste adem te be-
schikken. Ook in de tweede beurt kon
Vorden - dat gecoacht werd door Mari-
nus van Engel - aanvankelijk voordeel
behalen maar moest na felle tegenaan-

vallen van de Hengeloërs de winst laten
schieten. Bekveld werd winnaar van de
Grote Prijs van Vorden.

JEUGD
Bij de jeugd waren er niet minder span-
nende wedstrijden te zien. De "oranje-
hemden" van Bekveld versloegen in de
eerste wedstrijd Oosterwijk met 2-0.
Vorden won met dezelfde cijfers van
EHTC, maar bleek te zwak tegen Bek-
veld en Oosterwijk. Roelf Ruesink wist
als leider van Bekveld zijn jongens - na
winst op EHTC en Vorden - tot een on-
geslagen eindzege te coachen.

De eindstanden waren:
640 kg. klasse: l. Bekveld 5p (na besl.);
2. Vorden 5p (na besl.); 3. EHTC 2p; 4.
Oosterwijk Op.
Jeugdklasse: l. Bekveld 6 p; 2. Ooster-
wijk 4 p; 3. Vorden 2 p; 4. Ehtc O p.

Namens de VVV dankte de heer Koer-
selman voor de sportieve wedstrijden,
de uitstekende leiding en de deskundige
uiteenzettingen van de heer Knoef. Hij
hoopte ook in de toekomst op de touw-
trekkers te mogen rekenen. Met een toe-
passelijk woord reikte hij hierna de prij-
zen - bestaande uit bekers en standaards
- uit aan de leiders van de ploegen.
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BARENDSEN VORDEN

gezellig - Kom naar de braderie aan de Zutphenseweg

lirts alle maten - speciale prijs f. 7,50

Mepal in keuken en koelkast - de mooiste kwaliteit voor uit en thuis

nieuwe en bijzondere inmaakplezier: Leifheit weckflessen

Ier nog veel leuke snuisterijen

Fa. Barendsen - Zutphenseweg 15 - Vorder.

Bebie-hoek „Elientje"
BURG. GALLEÉSTRAAT 44 VOROEN
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DE LAATST PRIJZENSTUNT IN ONZE

GRAIM DIOZ OPRUIM NG
VANAF VANDAAG GAAT AL EKONFEKT IN ONZE TALAGES WEG VOOR

H Al .VI PRIJZ N
MANTELS voor
JACKS voor

JAPONNEN vanaf

ROKKEN

29,50
20,00
5,00

5,00 en 10,00

KOSTUUMS voor
KOLBERTS voor
PANTALONS voor
TSHIRTS

49,00
29,00
19,50

2,50 en 5,00

KINDERKLEDING NU SPOTGOEDKOOP

RUURLO

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wlellg

van 5 tot 55 pk

Honda-carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Prettige
vakantie

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

Zondag 3 augustus

GROTE
AUTOCROSS
VORDEN

bij het Enzerinck
ca. 130 coureurs in aktie!

SPORT,STANDAARD EN
PLAATSELIJKE RIJDERSKLASSE

Aanvang 13.00 uur

vrijdags koopavond
maandags gesloten
woensdags de hele dag open

Gezocht: hulp voor invalide
dame, 2 middagen in de week.

Mevr. Gatacre-de Stuers, de
Wiersse, Vorden, tel. 6650

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Excalibur

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

6*Ai>

700 jn2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

» **»*
44/vtv,«*/c

ZE KEUS
per

per 12

per /A Wo

onze bekene

tfe Per

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124
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Veel buitenlanders bij
motorsportweekend

"De Graafschaprijders''

Bij bosjes streken de motorsportliefhebbers de afgelopen dagen in Vorden
neer om daar de dertiende internationale "Achtkastelenrit" mee te ma-
ken. Dit alles waarschijnlijk onder het motto weer of geen weer wél naar
Vorden vertrekken omdat het daar het laatste weekend van juli blijkbaar
steeds mooi weer is. Het is inderdaad frappant dat de "Achtkastelenrit"
zich jaar in jaar uit onder ideale weersomstandigheden afspeelt. Op de
camping achter café Schoenaker op de Kranenburg heerste dan ook een
gezellige stemming onder het motorsportvolkje.

In totaal waren circa 6 a 7 honderd per-
sonen naar Vorden getogen, waarvan de
helft buitenlanders. Velen van hen heb-
ben reeds diverse keren een motorsport-
weekend in Vorden meegemaakt. Het
bestuur van "De Graafschaprijders"
had een draaiboek gemaakt zodat alles-ï
punktueel kon verlopen.
De camping stond dag en nacht onder
bewaking. Geen overbodige luxe want
de vele motoren vertegenwoordigden
naar schatting een waarde van ongeveer
vijf miljoen gulden. Goedendag!

STERRIT
De deelnemers ontvingen allen een pas.
Zonder het vertonen van deze pas was
het niet mogelijk om de camping per
motor op te komen of te verlaten. Het
eerste onderdeel van deze motorsport-
happening was de sterrit. Dus vanaf de
eigen woonplaats naar Vorden toe.
Voor de verstkomende deelnemer, de
grootste motorklub, etc. waren fraaie
prijzen beschikbaar gesteld, aangebo-
den door de sponsor O.K., de plaatselij-
ke VVV en de organiserende klub zelf.
Zaterdagmiddag werd de befaamde
toerrit gehouden onder leiding van Ben-
nie Horsting (die de rit heeft uitgezet) en
Bennie Braakhekke. Vanwege het
warme weer trok deze toerrit dit keer
slechts een 50-tal deelnemers (het kan

toch ook nog te warm zijn!). De tocht
was ongeveer 68 kilometer lang en voer-
de de deelnemers langs fraaie stukjes na-
tuurschoon.
De Vordense touwtrekvereniging
T.T.V. gaf zaterdagavond op de cam-
ping een demonstratie touwtrekken.
Ondanks de hitte bleken de heren mo-
torsporters best genegen om eikaars
krachten via een stuk touw te meten.
Deze mini-kompetitie werd gewonnen
door de motorklub uit Bottrop. Zon-
dagmorgen stond er een wandeling op
het programma onder leiding van de he-
ren J.J. v.d. Peyl en D. J. Rouwenhorst.

VERBROEDERINGSFEEST
De heer Rouwenhorst trad tijdens het
grote "verbroederingsfeest" (er werd
meer gerstenat dan benzine getankt!) op
als waarnemend voorzitter. Hij bracht
de O.K. en het VVV te Vorden dank
voor de steun bij dit motorsportevene-
ment. De plaatselijke overheid en de po-
litie voor de medewerking en het ver-
strekken 'van de benodigde vergunnin-
gen en ontheffingen. De heer Thate,
bewoner van kasteel "Den Bramel" die
zo welwillend was om toestemming te
verlenen zodat de toertocht dicht langs
het kasteel mocht gaan.
De kranenburgse gemeenschap werd
dank gebracht en met name de omwo-

nenden van de Eikenlaan voor de tole-
rantie die zij betonen bij dit jaarlijkse
evenement dat nu eenmaal niet "geruis-
loos" kan verlopen. Grote waardering
had de heer Rouwenhorst voor zijn
eigen leden. Niet minder dan 50 perso-
nen zijn dit weekend en dagen ervoor in
de weer geweest bij de organisatie.
Gerrit Bloemendaal, zelf internationaal
toerritrijder, trad bij de prijsuitreiking
op als tolk. Na dit officiële gebeuren
zorgden de "Arizona's" voor een gezel-
lig verloop van de avond.

UITSLAGEN
Grootste motorklub binnenland: M.C.
Road Runner uit Den Helder. Idem bui-
tenland: \ . Motorklub Dover (15 leden);
2. motorlJ Knasten uit Denemarken

Verst wonende deelnemer binnenland:
Jan van Wirden uit Goes; dames: Dinie
Welleman, Goes. Idem buitenland: Ru-
ne Humm^^ig uit Noorwegen; dames:
Beverly Sr^PRerd, Manchester.
Oudste deelnemer binnenland: H. de
Boer, Den Haag 72 jaar. Idem buiten-
land: Sven Svensson, Zweden, 75 jaar.
Verst wonende zijspanrijder: Jan
Falkesson, Noorwegen (1740 km).
De heer H. Brink uit Arnhem bleek de
"oudste" motorfiets te hebben, name-
lijk uit het jaar 1936.
De heer Hendrik Knevelman, al jaren-
lang een trouw deelnemer aan deze
"Achtkastelenrit" (hij kreeg ook de
prijs voor de verst wonende bromfiets-
rijder) bood de dames van "De Graaf-
schaprijders" wat zelfgemaakte prijzen
aan. De gelukkigen waren de dames
Bosman, Walgemoed, Weekhout en
Slagman.

Zondag 3 augustus:

Grote autocross Vorden
Ruim 130 deelnemers in aktie

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Autocorssteam Linde zal
Vorden op zondag 3 augustus opnieuw kennis kunnen maken met de
steeds populairder wordende autocrosssport. Het evenement zal voor de
vijfde maal in suksessie worden georganiseerd op een terrein van de fami-
lie Berendsen, nabij het Enzerinck aan de Almenseweg.

Waren er vorig jaar meer van vierdui-
zend bezoekers, de initiatiefnemers het
autocrossteam Linde verwachten ook
nu veel belangstelling. Men organiseert
een en ander in nauwe samenwerking
met de Stichting Autosport Oost-Neder-
land te Halle, die deze cross in zijn kom-
petitieprogram heeft opgenomen. Jan
Berenpas en Gerard ter Bogt, van ATC
Linde zijn al vele maanden in de weer
om alles rond te krijgen. "In februari
zijn we al begonnen. Eerst het gemeen-
tehuis voor vergunningen, enz. Dat liep
gesmeerd, ook de reklame, program-
ma's, het in orde maken van het terrein,
enz. er zit heel wat aan vast", aldus Jan
Berenpas, die het manusje-van-alles is.
Het terrein bij het Enzerinck heeft men
ter beschikking dank zij eigenaresse
mevrouw van Lennep, die ook altijd
komt kijken. Berenpas is een verwoed
crosser; hij doet het al zeveri jaar in de
sportklasse, komt wel in de finales,
maar werd nog geen winnaar met zijn
BMW2000TIInjection.
"Voor de cross in Vorden heb ik een
nieuwe wagen gefabriceerd, een VW

411, kleur paars; ik hoop dat ik nu meer
sukses heb", zegt hij. Kollega Gerard
ter Bogt rijdt ook in de sportklasse met
een BMW 3 liter TI voor sponsor Kap-
tein BV uit Vorden. Ter Bogt: "Ik rijdt
nu voor het tweede jaar en zit vooraan
in de kompetitie, misschien zit er dit-
maal een eindzege in."
Bij de organisatie wordt niets aan het
toeval overgelaten. De Stichting Auto-
sport Oost-Nederland zorgt overal voor.
Men heeft eigen juryleden, keurt de
auto's streng op rijvaardigheid, snel-
heid, veiligheid, enz.
De Vordense cross is de zevende van dit
seizoen van Oost-Nederland. Al eerder
waren er wedstrijden in Buurse, Warns-
veld, Halle, Aalten, Ruurlo en Gendrin-
gen.
Er komen op 3 augustus ruim 130 cou-
reurs aan de start, die in drie klassen rij-
den: sport- en standaard- en plaatselijke
rijders. In de sportklasse gaat het vrese-
lijk hard. 50 rijders hebben hiervoor in-
geschreven, die in diverse series rijden.
Favoriet zijn onder meer Seinhorst,
Varsseveld met zijn Golf (nu eerste in de

kompetitie), Hans Roes uit Silvolde
(VW), Dinand Meulenkamp, Neede
(Ford 2800), Jopie Drent uit Ambt-Del-
den (Ford). Gerard^ter Bogt, die zesde is
op de kompetitieladder hoopt voor ei-
gen publiek een goed figuur te slaan,
terwijl Jan Berenpas ook op een van de
eerste plaatsen gokt.

STANDAARDKLASSE
Voor de standaardklasse hebben 60 cou-
reurs ingeschreven; dit zijn originele
auto's tot en met 1600 cc-motor, in te-
genstelling tot de sportklasse waarin
men allerlei eigenbouw aantreft. Favo-
rieten zijn hier onder meer de winnaar
van vorig jaar Jan Wielheesen uit Silvol-
de, voorts Bosman uit Hengelo Gld, Jan
Hakvoort uit Ulft, Nijhof, Veldhoek en
nieuweling Westerveld uit Breedenhoek,
die verrassend winnaar werd in Halle.

PLAATSELIJKE RIJDERS
Een bijzondere happening wordt de
klasse voor de plaatselijke rijders, waar-
in liefst 24 coureurs deelnemen. Hannie
ter Bogt, de 27-jarige echtgenote van
mede-organisator Gerard ter Bogt, is de
enige vrouwelijke cross-ster. Ze weet
wel iets van snelheid af en rijdt dagelijks
in een BMW, maar "dit is de eerste keer
voor mij. 't Is louter liefhebberij. Ik
moet nog veel ervaring opdoen, maar
dat leert Gerard mij wel. Misschien als
het goed gaat, dat ik doorga met cros-
sen . Je weet maar nooit...!"
Favoriet zijn hier Jopie Wesselink met
VW, Bennie Lebbink met NSU, Schef-
fer met Simca. Deze rijden allen in twee
series van 12. Uit elke serie gaan er drie
naar de finale, waarna er uit de herkan-
singen ook weer drie naar de finale

gaan, zodat men er uiteindelijk 12 fina-
lisien heeft. In elke klasse zijn er drie
beker* te erdel n.
De organisatie is goed voorbereid. Er
komen diepe greppels rondom het vier

hektare grote terrein. Politie, EHBO.
ambulance, brandweer en Vordense
Hondenklub verlenen medewerking. Er
is een ruime en gratis parkeergelegen-
heid.

"We hopen op mooi weer en grote be-
langstelling", zegt Jan Berenpas van
ATC Linde, "dan hoeft er geen geld bij.
Het publiek kan rekenen op spektaku-
laire wedstrijden."

yy Vorden
zomerprogramma
1980

V.V.V. KANTOOR:
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.
Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur/13.30 18.00 uut

zaterdag van 8.30-12.30 uur/13.30-16.00 uur
maandagmorgen gesloten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen f2,50
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, telefoon
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256. Bij
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30 uur. Kosten
f '\,— per persoon. Te beginnen maandag 23 juni, laatste
wandeling 11 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen". Om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 26
juni, laatste tocht 7 augustus. Kosten deelname f2,— per
persoon.

MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Ponyrijden per ponywagen met de heer H.J. Oortgiesen,
Mispelkampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden
V.V.V.-kantoor, f 6, - per persoon, kinderen f 3 , — per per-
soon.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opga-
ve bij het V.V.V.-kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen
kinderen jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aange-
lijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor. Data:

7 augustus - 21 augustus.

DONDERDAG 31 JULI:
Brandweerdemonstratie aan Het Wiemelink. Aanvang 19.30
uur. Wedstrijden tussen ploegen van verschillende cam-
pings.

DINSDAG 5 AUGUSTUS:
Grote boerenbruiloft in de boerderij 't Schimmel nabij
kasteel Vorden. Met medewerking van De Knupduukskes
en de Achtkastelendarpers uit Vorden. De huwelijksvoltrek-
king vindt plaats om 19.00 uur in de boerderij van kasteel
Vorden. Kaarten in voorverkoop bij het V.V.V.-kantoor.
Eventueel 's avonds aan de boerderij. Kosten f 6, — per per-
soon inklusief koffie met krentewegge en een brandewient-
jen met suuker. Kinderen f 4.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS:
Dia-avond over het Achterhoekse boerenleven. Plaats:
boerderij kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur, verzorgd door
de heer Van Roekei uit Zelhem. Entree f 2,50 inklusief kof-
fie.

Makelaars- e^üsurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutpb^teeweg 31

TelefoWfo752-1531

NederlandscheL__J Middenstands
Spaarbank

Nu weer volop binnen

PLASTIC SANDALEN....
TEENSLIPPERS

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 % jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

reisbureaus
l
l
i
l
i
l
i
l
l
i
l

j | Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

WOO4

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

ATTENTIE!
Spotgoedkoop en enorme keus in

TIENERBURO'S.
b.v. reeds v.a. 59,—
een royaal BURO.
Grote BURO'S 120 x 52 cm.
met 3 laden en opbergkastjes

slechts 98,—

Kuyk's meubelbeursj
Hulshofstraat 8 (bij Driehoek)
Lichtenvoorde

De Coöperatieve Zuivelfabriek Hengelo Gld. vraagt:

MEDEWERKER
voor de botermakerij en vervanging van
de centrif ugist.
Een woning komt binnenkort beschik-
baar.

Sollicitaties gaarne voor woensdag 13 augustus rich-
ten aan het kantoor.
Spalstraat 53, 7255 AB Hengelo Gld.

Oafé-Beatauront

Er iim twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

van 't Medler

Medler - Tel. 6654



voorgoed
antiek

DE
"VELDÏJ0EK"

tutten Doctinchemen Huurlo
Veldhockseweg 11-1}

O o
PAARDRIJDEN

„De Hessenkamp"
Kerkhoflaan, Vorden

Administratiekantoor
H.W. Schepers
heeft nog ruimte om op des-
kundige wijze uw boekhou-
ding te verzorgen.

Kapperallee 65 - 7211 CC Eef-
de-Telefoon 05750-195 34

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Lekkeriand en Parel.

Van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond, tel. 05754-793

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

OPRUIMINGSKNALLERS
JONGE HOPPE 13,95

JONGE GILDESTER.. 13 ,75

LANDWIJN LE MQULINET
ROOD-WIT-ROSÉ A
per liter

SANGRIA
de lekkerste per fles 4,95

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

voor deze week

Enkele toonzaalmodellen worden u nu met forse kortingen aangeboden

Haast UU Alles is éénmalig (zie etalages) Enkele voorbeelden:

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

1'

MASSIEF
EIKEN
BANKSTEL
Bekleed met een zware acryl velours
(kleur donkergroen)
Voorgevormde zit en rugkussens
normaalprijs ƒ 4385,-

ALS OPRUIMINGSKNALLER

3495,-
SLAAPKAMER EIKEN

speciale aanbieding
HUSQVARNA
MOTERMAAIERINCL GRASMAAIER R9Q

van 749,-voor OfcUf"

ELECTROMAAIER van 499,-voor 389,-

baretidseri telefoon 05752-1261 Vorden

ledikant 140/200, nachtkastje, kaptafel + spiegel en bovenbouw (zware uitvoering, zie etalage)
van 2575,- ALS OPRUIMINGSKNALLER

AANBOUWWAIMD 2,70 m breed, Bali-bruin essen
van 2375,-ALS OPRUIMINGSKNALLER

HOEKKOMBINATIE 3 + 2zits, in soepel rundieder
van 3685,- ALS OPRUIMINGSKNALLER

RESTANTEN EETKAMERTAFELS
120 xSOcmMEENEEMPRIJS

in 't centrum van VordeQ
ZUTPHENSEWEG 24 TEL 05752-15 14

- Reservering voor latere levering is mogelijk.
- Prima service en garantie
-Vrijdagavond koopavond

(maandag v.m. gesloten)

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meuile"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

KNIPTIP

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

All* soorten
bouwmaterialen In

steen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Tijdens de bouwvak-vakantie,
van 11 juli tot 3 augustus,
zijn wij uitsluitend geopend
van 8.30 uur tot 9.30 uur
's morgens, voor het afhalen
van bouwmaterialen.

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.

Geopend dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags tot 21.00 uur

Zaterdags^van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

ers.

4 typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
51 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

ff„JOWE
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Brar>derhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

VAKANTIE VOORBIJ

EN WERKKLEDING

NODIG welkooii
HEEFT RUIM

ASSORTIMENT

Huur-bestel-
wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-

HBB de Mercedes-
Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^^ Automobielbedrijf _

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

WELKOOP

Zoals:

D OVERALLS (blauw, groen, caky)

D STOFJASSEN
D WERKBROEKEN
D en SCHOEISEL

Stationsweg 20 - Vorden - telefoon 1583

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Leo Westerhof. Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532
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