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In de Reep'n organiseert zondag 10 augustus

Kastelentocht

De liefhebbers van het aangespannen paard kunnen komende zondag in Vorden weer
volop aan hun trekken komen. De plaatselijke aanspanning "In de Reep'n" organiseert
dan voor de tiende keer de inmiddels befaamde kastelentocht. Het deelnemersveld in
Vorden liegt er niet om. Niet minder dan zo'n 125 rijtuigen zullen 's morgens vanaf de
weide bij kasteel Vorden van start gaan. Een uur eerder is er voor de jury dan reeds werk
aan de winkel want plm een 30 aanspanningen laten zich jureren.

De rit in Vorden, de naam Kastelenrit
zegt het al, voert de deelnemers langs
vrijwel alle kastelen die de gemeente
Vorden rijk is. De voorzitter van "In
de Reep'n", Johan N orde is de land-
goedeigenaren dan ook zeer erkente-
lijk dat zij de rijtuigen over hun land-
goed laten rijden. "Dat geeft aan een
dergelijke rit nog een extra stukje be-
koring", aldus de man die tien jaar ge-
leden de aanzet gaf tot dit jaarlijks te-
rugkerend evenement.
De stoet gaat via de Schutte straat, On-
steinseweg naar kasteel Onstein. Van
hieruit via de Rommelerdijk, Bran-
denborchweg, Ruurloseweg naar ka-
steel de Wiersse. Hier wordt de sher-
ry-stop gehouden.
Via de Schoneveldsdijk, Wiersse-
broekweg, Mosselseweg en de Nij-
landweg wordt koers gezet naar ka-
steel de Wildenborch. Daarna rich-
ting Wildenborchseweg, Oude Zut-
penseweg, Almenseweg, Burg. Gal-
leestraat, Stationsweg, Horsterkamp
weer terug bij kasteel Vorden.

Het is dit jaar voor het eerst dat de
deelnemers halverwege de rit weer bij
kasteel Vorden arriveren. Niet alleen
zal dan de lunch worden gebruikt,
voor het publiek bestaat er de moge-
lijkheid om de aanspanningen van
dichtbij te bekijken. Ook zullen dan de
prijzen worden uitgereikt.
Daarna zal dan een begin worden ge-
maakt met het tweede deel van de
route. Via de Schuttestraat, Schim-
meldijk, Waarlerweg arriveert het ge-
zelschap eerst bij kasteel Kiefskamp.
Vervolgens via Hilferinkweg, Delden-
seweg, fietspad van de Rondweg, El-
dersmaat, Baakseweg naar kasteel
Hackfort.
Daarna Kruisdijk, Zutphenseweg,
Rietgerweg naar de Gazoorweg. Hier
wordt de stoet geformeerd, daarna
verder in stap langs kasteel den Bra-
mel, Burgemeester Galleestraat,
Dorpsstraat, kasteel Vorden.
De intocht en défilé door het dorp is in
de namiddag. De Vordenaren wordt
aangeraden de auto thuis te laten.

"Kom allemaal op de fiets of gewoon
lopende. De beste manier om alles
van dichtbij te bekijken", aldus voor-
zitter Johan Norde.

Wycliffe avond
Door het Wycliffe commité post Gel-
derland wordt er een avond georgani-
seerd. Ds. J.R. Zijlstra houdt een inlei-
ding over het Wycliff werk en in het
bijzonder over het Bijbelvertaalwerk
in Papua Nieuw Gunea waar onze
plaatsgenoot Johan Lotterman nu
ook al 2 jaar werkzaam is.
Ook zal er die avond een serie dia's
worden vertoond over het werk van
Johan en over het wonen en leven van
Johan en Janny met hun 3 kinderen
op een z.g.n. paalwoning in de jungle,
ledere belangstellende is van harte
welkom op woensdagavond 13 augus-
tus in het Achterhuus aan de Zutpen-
seweg ^^chter de Geref. Kerk. De
toeganflKgratis.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeen^^K: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgCTwafspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Militaire oefeningen
Van 11 tot en met 15 augustus a.s. zul-
len er onder meer in deze gemeente
militaire oefeningen worden gehou-
den. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen. Tijdens de oefeningen
zal gebruik worden gemaakt van losse
munitie.

2. TgdeUjke verkeersmaatregelen
In verband met de op 10 augustus aan-
staande te houden koetsentocht,
georganiseerd door de aanspanning
"In de Reep'n", hebben burgemeester
en wethouders besloten de volgende
verkeersmaatregelen te nemen:
a. Instellen van een inrijverbod voor
alle motorvoertuigen op 10 augustus
1986 vanaf de Horsterkamp naar Ka-
steel Vorden alsmede vanaf de Schut-
testraat naar dit kasteel;
b. Instellen van een parkeerverbod ge-
durende bovengenoemde periode
voor de oostzijde van de Rietgerweg,
de beide zijden van de Gazoorweg en
de beide zijden van de Schuttestraat
vanaf de Ruurloseweg tot aan de Vor-
dense bosweg.

De verkeersmaatregelen gelden ge-
durende bovengenoemde tijden of
voor zoveel korter of langer als nood-
zakelijk.

In verband met de kindervakantiespe-
len op 13,14 en 15 augustus aanstaan-
de hebben burgemeester en wethou-
ders besloten de volgende verkeers-
maatregelen te treffen:
Afsluiten voor alle verkeer van het
Wiemelink op 13, 14 en 15 augustus
aanstaande, behoudens voetgangers
en aanwonenden, van 09.00 tot 18.00
uur.

3. Subsidie woningverbetering
Er is.voor dit jaar nog steeds geld be-
schikbaar voor het verbeteren van
door eigenaren bewoonde woningen,
e.e.a. binnen het kader van de subsi-
dieverordening stads- en dorpsver-
nieuwing. Aanvragen om een dergelij-
ke bijdrage moeten echter voor l sep-
tember a.s. worden ingediend. Het
verdient aanbeveling daar niet te lang
meer mee te wachten.

Nadere informatie over de onderde-
len, welke voor subsidie in aanmer-
king komen, de hoogte van de bijdra-
gen en de wijze van indiening van de
aanvragen kan worden verkregen bij
het bureau Gemeentewerken, tel.
2323, tst. 37.

4. Gemeente biedt eigenaren van
groenelementen in het buitengebied
gratis hulp by beheer en onderhoud

In 1986 en 1987 krijgt de gemeente
Vorden een eenmalige subsidie in de
vorm van een terugploegproject om
landschapselementen als houtwallen,
singels en boomgroepen in stand te
houden. Het project betreft een ge-
bied ten zuiden van de kern Vorden,
tussen de landgoederen Hackfort en
de Kieftskamp. De onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd met
behulp van jeugdige werklozen.
De werkzaamheden hebben betrek-
king op onder andere:
- Alle vormen van achterstallig on-
derhoud.
- De reparatie of vervanging van

afrasteringen.
Aan de onderhoudswerkzaamheden
zijn voor de eigenaren/gebruikers
geen kosten verbonden. Wel wordt er-
van uitgegaan, dat zij zorgdragen voor
een onbelemmerde uitvoering van de
werkzaamheden en bovendien dat zy
activiteiten achterwege laten, die be-
dreigend zijn voor de instandhouding
van het te beheren landschapsele-
ment.
Deze regeling staat op zichzelf en
heeft geen relatie met andere vormen
van landschapsonderhoud. In princi-
pe zijn er vier partijen bij betrokken:
de gemeente als initiatiefnemer en
coördinator, Ingenieursburo Nieuw-
land als subsidie-aanvrager, begelei-
der, planopsteller en afsluiter van on-
derhoudsovereenkomsten, de Gront-
mij als directievoerder en de eigenaar/
gebruiker.
Kenmerken van het project zijn:
- het geheel geschiedt op basis van
vrijwilligheid.
- individuele benadering; eigenaren
zijn niet verplicht zich te groeperen
tot bijvoorbeeld bosgroepen, zoals in
de bosbijdrageregeling als voorwaar-
de wordt gesteld;

— objecten mogen niet groter zijn dan
5 ha. willen ze in aanmerking komen
voor beheer en onderhoud; objecten
kleiner dan l ha. vallen ook onder de
regeling;
- bij de uitwerking van het onder-
houdsplan worden de specifieke wen-
sen van fle eigenaar/gebruiker meege-
nomen, bijvoorbeeld het aanbrengen
van nieuwe afrasteringen. Ook is het
mogelijk dat zij een eigen inbreng
hebben tijdens de uitvoering van de
onderhoudsmaatregelen;
- na de uitvoering van de onder-

houdswerkzaamheden heeft de eige-
naar/gebruikergeen enkele financiële
verplichting ten aanzien van toekom-
stig onderhoud.
Inmiddels zijn door Ingenieursburo
Nieuwland de landschappelijke ele-
menten geïnventariseerd. Daarbij is
in samenwerking met de gemeente
aangegeven welke eigenaren/gebrui-
kers welke percelen beheren en in
welke staat van onderhoud de perce-
len verkeren. Op grond daarvan is een
objectenlijst samengesteld, die aan-
geeft welke werkzaamheden, wan-
neer ter hand moeten worden geno-
men.
De gemeente zal op 14 augustus om
20.00 uur in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat een hoorzitting orga-
niseren, waarop de inhoud van de re-
geling nader wordt toegelicht. De ei-
genaren/gebruikers van landschapse-
lementen in het buitengebied zijn van
harte welkom. Dit geldt ook voor die
eigenaren/gebruikers die tevens per
brief op de hoogte konden worden ge-
steld omdat hun adressen direct be-
schikbaar waren.
Na de hoorzitting wordt een begin ge-
maakt met de persoonlijke benade-
ring van hen die in aanmerking ko-
men voor de regeling.
Zij die op grond van dit bericht den-
ken in aanmerking te komen voor de-
ze subsidie en alvast nadere informa-
tie willen ontvangen over de op han-
den zijnde subsidieregeling, kunnen
contact opnemen met de heer Punt
van Ingenieursburo Nieuwland. De
heer Punt is bereikbaar onder tele-
foonnummer 08370-14947 op dinsda-
gen, woensdagen en donderdagen 's
avonds tussen 6 uur en half negen.

Jaap Zijlstra blijft ,
Staringavonden
verzorgen
Het WV bestuur te Vorden toonde
zich bij monde van voorzitter Nico
van Goethem in de kapel in de Wil-
denborch uitermate verheugd dat
dichter Jaap Zijlstra de komende jaren
zijn vakanties" zodanig zal inplannen
dat hij een paar maal naar Vorden zal
komen om tijdens de bekende Sta-
ring-avonden gedichen van A.C.W.
Staring voor te dragen. Tijdens de
laatste Staringavond van dit seizoen
mocht Jaap Zijlstra een bos bloemen
van de WV voorzitter in ontvangst
nemen.

In zijn dankwoord tot Zijlstra stelde
de heer van Goethem dat in feite al-
leen een vakman gedichten kan voor-
dragen. "Dat geeft een extra dimen-
sie". Zoals bekend zal ds. Jaap Zijlstra
volgende maand naar Amsterdam
vertrekken.
De Staringavond begon ook dit keer
met een wandeling door de prachtige
tuinen van kasteel Wildenborch. Dit
gebeurde onder leiding van de eige-
naar Ir. Staring, een nazaat van de be-
kende dichter.

Nadat Jaap Zijlstra gedichten had
voorgedragen werd de avond besloten
door fotograaf Johan Dolphijn. Hij
liet de talrijke aanwezigen aan de
hand van dia's heel wat mooie plekjes
van Vorden en omgeving zien.

traden op voor
Amerikanen ^
Rinus Pelgrum van de Hfcense fol-
kloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes' stal in bar-bodega 't Pantof-
feltje de harten van de Amerikanen
door op een zeer humoristische wijze
de diverse dansen uit te leggen. De
grapjes die hij hierbij in het Engels
maakte gingen erin als koek.
Het optreden van de 'Knupduukskes'
stond in het teken van het bezoek van
de Amerikanen van 'Operation
Friendship' aan Nederland. Niet al-
leen waren de buitenlanders die in
Vorden te gast zijn aanwezig, ook de
groep Zutphen was deze avond naar
Vorden getogen.

Het duurde maar even of de jongelui
probeerden volop aan het folkloristi-
sche festijn mee te doen. De Drikus-
man, Riepe riepe garsten, U kent ze al-
lemaal wel, de jeugd vermaakte zich
opperbest. Tijdens dit gebeuren wa-
ren ook vele ouders van de Neder-
landse gastgezinnen aanwezig.

"Wild en natuur"
een schot in de roos
Bij het samenstellen van het zomer-
programma heeft de WV te Vorden
dit jaar voor het eerst "heel voorzich-
tig" een tweetal avonden georgani-
seerd waarbij de heer J. Brinkman een
lezing zou houden over de Vordense
Natuur en zijn wild.
Inmiddels zijn beide avonden achter
de rug en heeft de WV spijt dat het
dit seizoen bij deze twee moet blijven.
Voorzitter Nico van Goethem: "De
mensen zijn "wild" enthousiast. In de
salon op de camping Wientjesvoort
kunnen we zo'n 80 bezoekers kwijt.
Aan de hand van lichtbeelden laat de
heer Brinkman zoveel fraaie dingen
zien dat duidelijk gesteld kan worden
dat hier in een behoefte wordt voor-
zien. We zijn dan ook vast van plan om
volgend jaar het aantal avonden uit te
breiden", aldus van Goethem.

Bezichtiging boerderij
Ongeveer 50 vakantiegangers hebben
dinsdagavond van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om een in bedrijf zijn-
de boerderij te bezichtigen. Ditmaal
was men te gast bij de familie Men-
nink aan de Galgengoorweg.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

D'n Oost'n rit
Voor D'n Oost'n rit kon men afgelo-
pen zondag ook vanaf café Schoena-
ker op de Kranenburg van start gaan.
In totaal 28 fietsers en 68 personen
met auto of motor. Er waren dit jaar
twee autoroutes.

Bij de fietsroute werd Annelies
Hooyerdonk uit Apeldoorn winnares.
De uitslagen bij de autoroute via Ei-
bergen-Winterswijk waren als volgt: l.
Tonny Bijenhof, Hengelo; 2. Henk
Hukker, Vorden; 3. M. Woorselink,
Hellevoetsluis.
Route via Harfsen, Bathmen; 1. H.
Groot Roesink, Vorden; 2. A. Groot
Roesink, Vorden; 3. W. Kruitbosch,
Brummen.

Bij de kerkdienst
Zondag aanstaande komt de gemeen-
te samen in de Dorpskerk en in de ka-
pel, weer elk met een eigen predikant,
na de vakantieperiode.
Door de kerkdienst willen wij onze
God eren, en samen luisteren naar
Zijn woord in deze tijd.
Zondag gaat het over het gevaar van
de rijkdom. De rijkdom zorgt er na-
melijk voor datje leven kunt zoals je
dat wilt. Maar Jezus zegt: "je leven
hoort niet tot je bezit".
Het leven is ons gegeven en het wordt
van ons teruggevraagd. Rijk en arm
zijn gelijk in de dood. Pas in de om-
gang met de Here God ontvang je het
ware leven dat niet van je wordt af-
geëist. Rijk is, wie dat beseft!
We lezen Lukas 12:13-21. Daarnaast
leggen we Richteren 17, waar we lezen
dat van gestolen geld een beeld voor
God wordt gemaakt en een rijk man
een priester beloont in ruil voor zijn
diensten. Soms is kerk-lid zijn een
dekmantel om verder maar je gang te
kunnen gaan...
Psalm van de zondag is Psalm 68.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H. Nijenhuis en S.C.
Wehrmeijer.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 augustus 10.00 uur ds. H. We-
sterink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10 augustus ds. K.H.W. Klaassens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 10 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 augustus dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 9 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9 en 10 augustus P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

• uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



RADIO - T.V. - SPECIAALZAAK Binnenkort ook in Vorden
Dorpsstraat 8, let op de openingsadvertentie
in Contact van volgende week.

Maatstaf i rijs en kwaliteit

Droogmolen
Aluminium droogmolen met 50
meter drooglijn. Kompleet met
bodemhuls en afsluitdop.

Black & Decker strimmer
Type D-609. Voor kaarsrechte gras-
randen. Voorzien van een 200
Watt motor.
Nu voor

Krause huishoudtrap
Stevige, geheel aluminium trap
met 4 treden.Gloria hobby tuinspuit

Type Prima-5. In kunststot uit-
voering en voorzien van gecombi-
neerde drukmeter/veiligheids-
ventiel. Inhoud
5 liter.
Nu voor

Prijzen inclusief BTW en geldig
zolang de voorraad sterkt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500 Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583 Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

Te koop gevraagd: 4 wielige
ponywagen (stokmaat 1.15
m).
Tel. 05752-2300.

Vertegenwoordiger zoekt ga-
ragebox.
E. Bruinsma,
Tel. 05752-2359.

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

Start 12 augustus.
vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Gratis af te halen: puin.
Tel. 2554.

14 en 15 augustus toneel
Deldense Buurtvereni-
ging. Gespeeld wordt: "Bok-
kesprongen", aanvang 19.30
uur. Zaal open 1 9.00 uur.
Spiekerweg 4,
Delden - Vorden.

Te koop: koelkast 1 deurs, ca.
160 hoog. Prijs f 250,-.
Tel. 05752-2335

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast.

jinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Dinxperlo.
Tel. 08355-1177

ar*
R

ODENBURG'S
UNDVLEES
AZEND LEKKER
EËLE PRIJZEN

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BiefStuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS
DO - VRIJ - ZAT

Magere priklapjes rund 1
Stroganoff gehakt 1 kilo
Hamburgers
5 halen 4 betalen

14,95
7,25

ELKE WEEK VOORDEEL

UFT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
varkensrollade
1 50 gram 1,95

Grill worst
3 soorten
250 gram 2,75

MARKT
AANBIEDING

Hamlappen

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95

Grove verse worst 1 uio 9,90
Runder verse worst 1 uio 11,50

Speklappen
1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

1 kilo

H.o.h. gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING MA, Dl, WO.

Mager varkensrollade
lekker gekruid I
op maat voor u gemaakt 1 kilo l

Schouderkarbonades
1 kilo 8,65

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Zomerprógramma
DONDERDAG 7 AUGUSTUS
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
Pannekoeken fietstocht met de boerendansgroep 'de
Knupduukskes' in klederdracht, 's Middags 16 uur, ver-
trek vanaf het marktplein. Aansluitend optreden folkloris-
tische groep uit Israël en 'de Knupduukskes'. 's Avonds
19.30 uur.

ZONDAG 10 AUGUSTUS
Aanspanning 'In de Reep'n Vorden en Omstreken'.
Kastelentocht voor aanspanningen met historische rijtui-
gen langs de kastelen van Vorden.

DINSDAG 12 AUGUSTUS
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten 3,50 p.p. — Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 1 9.00 uur.

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

Uitslag prijsvraag
Amro Bajik Vorden
Tijdens de jaarlijkse braderie 17 juli jl. heeft

de Amro Bank een prijsvraag gehouden, deze

luidde:

Hoeveel 'nepgeld' zit er in het
spaarvarken?

De prijzen zijn op woensdag 30 juli uitgereikt

aan de volgende personen:

1 e prijs Mevr. Eijkelkamp-Tijssen, Vorden

2e prijs de heer R. te Vaarwerk, Vorden

3e prijs Richard Post, Zutphen

Allen van harte gefeliciteerd!

M.i.v. zaterdag 9 augustus

sluiten wij
onze levensmiddelenzaak

t/m vrijdag 8 augustus houden wij

uitverkoop
van nog voorradige artikelen.

Tevens willen wij al onze klanten

bedanken voor de klandizie en het

in ons gestelde vertrouwen

gedurende een lange reeks

van jaren.

BEDANKT ALLEMAAL

Fam. Eskes, Deldenseweg 7.

In ons team is plaats voor een

leerling kapster/kapper

Salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden, tel. 05752-1215

Reageren uitsluitend schriftelijk

met pasfoto.

^^ Uideo-ltm
Spalstraat 28a - 7255 AC Hengelo -Tel. 05753-3636

Openingstijden:

maandag t/m donderdag

14.00-19.30 uur

vrijdag 14.00-20.30 uur

zaterdag 12.00-17.30 uur.

G rote collectie videobanden op VHS
VCC; Verhuur van videorecorders;
Uitstekende parkeergelegenheid.

Precies wat u zoekt en goedkoop!
Bureau Boekenkast Tienerstoel
van witte kunststof
of in grenen
structuur
met een stevig
stalen frame
bladmaat:
100x48 cm
vanj£9> voor

69.-
Louwedeur

ervaardigd
van wit
gelakt
enehout

'superieure
kwaliteit,
afmeting:
198x38
cm

Hifimeubel
afgewerkt met

witte kunststof
met 4 zwenkwie-
len, waardoor

makkelijk
ver-

II* ' plaatsbaar
afmeting:
103x50x
40 cm

rvaardigd van wit metalen buisfrairie
met grijze of zwarte canvas

bekleding, de zitting en
rugleuning zijn verstelbaar

met de arm leggers

met
5 handige planken.
om alle boeken overzichtelijk
in te zetten, afgewerkt met witte
kunststof
afmeting:
171x60x24 cm 49.-

HUBO DOLPHUN. Barchemseweg 13, Ruurlo. Tel. 1368

69;
Tractorkruk
vervaardigd van
buisframe met stalen
zadelzit
kleur: wit

f,- voor

59.-
vraart maaraan

HANDIG ZO'N BUURMAN
Aanbiedingen zi|n geldig (/m i) augustus as en zolang de voorraad srrekl

Prijzen gelden afgehaald in de winkel



Nog bijna niets, zo klein
en-helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn
wat jij voor ons betekent.

MARLON
JAN EN FENNEKE
KORNEGOOR-

STRAALMAN

30 juli 1986
Kostedeweg 10
7251MZVorden.

Met vreugde en dankbaarheid
geven wij kennis van de ge-
boorte van een dochter
CHANTAL JOYCE

We noemen haar

JOYCE
GERHARD EN ANKE
KRAJENBRINK

2 augustus 1986
HetJebbink45
7251 BJ Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle felicitaties,
bloemen en kado's, die wij
mochten ontvangen op onze
trouwdag. Het was grandioos.

ERIK EN GEJA

TER BEEST

Aan allen die mijn 80ste ver-
jaardag op welke wijze dan ook
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, mijn hartelijke
dank.

MARIE VRIEZEN

Pastorieweg 19, Vorden.

Voor uw deelneming ons be-
toond na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

DERK PARDIJS

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam
J. PARDIJS.

Vorden, augustus 1986.

Dankbetuiging:

Mede namens kinderen en
kleinkinderen willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geweest.

G. POTMAN

J.H. POTMAN-KOSTER

Vorden, H.K. v. Gelreweg 2.

Woningruil Vorden: Eens-
gezinswoning (Wiemelink)
voor kleinere woning, evt. van
Dam eenheid.
Telefoon 3488.

14 en 15 augustus toneel
Deldense Buurtvereni-
ging. Gespeeld wordt: "Bok-
kesprongen", aanvang 19.30
uur. Zaal open 19.00 uur.
Spiekerweg 4,
Delden - Vorden.

LET OP!!
volgende week in Contact
Programma HAM-party 6

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren-
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tel. 05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Voegecsbedrijf Bolk en
Fritz vraagt allround voe-
gers of leerling voegers.
Tel. 05754-846
Tel. 08340-45502.

Te koop: Suzuki GX 1000
coupé zeer mooi. 1:17.
Vorden, tel. 2727.

tonny overbeek
en

ans weevers

op vrijdag 15 augustus a.s. trouwen wij
om 10.00 uur in het gemeentehuis te vorden

daarna wordt om 11.00 uur ons huwelijk
kerkelijk bevestigd in de st. antonius van
paduakerk te kranenburg.

wij houden receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in zaal bakker, dorpsstraat 24, vorden.

ruurloseweg 52a, 72511r vorden

§ Getrouwd \

PA. BARON VAN DER BORCH TOT \
l VERWOLDE
§ e/7 §

* MEVR. H.C. BARNES-VAN LENNEP l

Zutphen, 31 juli '86. 's Gravenhof 18.

In plaats van kaarten.

Op donderdag 14 augustus hopen wij ons
50-jarig huwelijk met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.

G. REMMERS
G. REMMERS-HUISKES

Receptie van 20.00-21.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Nieuwstad 34, 7251AJ Vorden.

-^

t
„Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid"

Moe gestreden is op 5 augustus in zijn twee en tachtig-
ste levensjaar overleden mijn man, onze vaderen groot-
vader

Vorden: C. Brinkman-van Snellenberg
Groesbeek: P. Brinkman

M. Brinkman-de Lange
Purmerend: E. Hesseling-Brinkman

H. Hesseling
Zandvoort: Th. Brinkman

Amsterdam: J. Brinkman
H. Brinkman-Lammers

Arnhem: A. de Haan
Kleinkinderen

7251 AV Vorden, 5 augustus 1986
Margrietlaan 37.

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van
de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal plaatsvinden op donderdag 7 augus-
tus a.s. om 19.00 uur in de Christus Koning kerk. Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna aansluitend tot 20.30 uur
gelegenheid bestaat tot condoleren in bovengenoemd
uitvaartcentrum.

De Eucharistieviering en aansluitend de uitvaart zal
worden gehouden in de Christus Koning kerk te Vorden
op vrijdag 8 augustus a.s. om 10.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula
van het uitvaartcentrum.

Liever geen bezoek aan huis.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lïevevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Op woensdag 13 augustus gaat onze
banketbakker

MARCEL STROET
trouwen met

MIRJAM HOFSTEDE
Zij die Mirjam en Marcel willen feliciteren
kunnen dat doen en wel van 14.30 tot 15.30
uur in 't Achterhoes van zaal Huinink
v.h. Spilman, Mr. Nelissenstraat 21
in Beltrum.

Doordat we door de „brulfte neugers" de hele dag
zijn uitgenodigd voor dit grote feest vragen we van
uw kant begrip dat we J 3 augustus de hele dag
gesloten zijn. Donderdag 14 augustus 9.30 uur zijn
wij weer open, en hopen dat onze kater verdwenen
zal zijn.
We wensen het jonge paar heel veel geluk en een
fijne dag.

Spec. Bolussen en Limburgse vlaaien.

Namens onze medewerkers.
Fam. Jan Hartman
Brood en banket
Dorpsstraat 3 - telefoon 1386.

De laatste restanten zomerschoenen
koopt U bij ons voor een prikje
Veel voor 29,-, linnen slechts 10,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

Nog enkele maten jongens
en heren overalls kleur
blauw, maten 40, 44, 46, 60,
62.
Dames katoenen broeken
gaan weg voor f 20,- p.st.
Hackfortselaan 2
's Middags vanaf 1 uur.
Tel. 05752-1717

boekhouden - m.b.o.
Vraagt inlichtingen en ook voor
MIDDENSTAND/ONDERNïMERSOPL/TYPEN/
TEKSTVERW/COMPÜTEROPL/ENGELS enz.

Keppelseweg 14-16
B'chem 08340-23708

TWEE
DOLLE
DAGEN
Uw planten voorraad goedkoop aanvullen? Dat kan

Met grote kortingen van

O CO/
fc 9 /O tot zelfs

50%
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus
Want... wij gaan onze neus bruinen,
van 11 t/m 25 augustus.

Dinsdag 26 augustus staan wij vanaf
9 uur weer voor u klaar.

Bloems/erkun&t

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

Vanaf heden zijn wij de woensdagmiddag

GEOPEND
van 13.30 uur tot 18.00 uur

KLUVERS ff*
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41*VORDEN«Tel.05752-1318

Deze week extra voordelig

Gemarineerde speklappen 100 gram 0,89
Barfaeque worstjes 100 gram 0,89

Gepaneerde schnitzels 100 gram 1,55

MAANDAG

Speklapjes 6,98
DINSDAG

Verse worst 5oogram 4,98
WOENSDAG

Gehakt h.o.h. soogram 4,98
VOOR DE BOTERHAM
Cornedbeef
1 50 gram 2,85
Farmersalade
1 50 gram 1,98

Misschien had U nog eens plannen om dit weekend te gaan
barbequeen! Komt U gerust eens bij ons binnen om

vrijblijvend inlichtingen te vragen! Voor grote of kleine
partijen, wij verzorgen het graag voor U. De barbeque is
geen probleem die is gratis te gebruiken zowel gas als

houtskool barbeque.
/0\ Geldig van 7-8 t/m 9-8

i r-vüw/^
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - TEL. 1321

KNIPTIP

Verwissel een film vooral niet in de
volle zonneschijn. Zoek altijd een

schaduwplek of benut de
schaduw van uw lichaam.

CAFÉ-RESTAURANT-BAR

Dorpsstraat 1 O - Vorden

tt

A.s. vrijdagavond in ons
café een optreden van de

amerikaanse zanger-pianist

PIANO PAUL"
Aanvang ca. 22.00 uur.

Peuterspeelzaal

„Ot en Sien'

Secretariaat:
T. Elbrink
Burg.Galleestr. 3
7 2 51 EA Vorden

Welke

enthousiaste personen
voelen ervoor vrijwillig de leidster te
assisteren in onze peuterspeelzaal?

Graag contact opnemen met:
Tineke Elbrink, tel. 1381 (na 18.00 uur).
(Tevens voor opgave nieuwe peuters).

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat ?, s, 9 augustus

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Vers geschrapte

Kriel-
aardappeltjes

kilo voor

1f50

MAANDAG
1 1 augustus

vers gesneden

groene kool
500 gram

0,95

DINSDAG
1 2 augustus

vers geschrapte

worteltjes
per kilo

1,50

WOENSDAG
1 3 augustus

vers gesneden

rode kool
500 gram

0,75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN



BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!

Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?

Niet bij ons. Als ,U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?

Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?

Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?

Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijl^ed-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om Muteren gaat.

FINALE
OPRUIMING

>!** DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

* RESTANTEN BALI BRUINE EN MANOU MEUBELEN O .A. TV KASTEN,

EETHOEKEN, SALONTAFELS ETC. NU MET FORSE KORTINGEN.

* MODERNE HOEKKOMBINATIES IN STOF, LEATHER LOOK ETC.

* MASSIEF EIKEN MEUBELEN IN BLANK EN DONKER EIKEN

* TOOGKASTEN, BUFFETKASTEN EN KAASKASTEN

* RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN -TEL. 05752-1514*

LAAGTE 16 - EIBERGEN -TEL. 05454-74190

* GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

* RUIM 4000 M2 MEUBEL- EN
TAPIJTTOONZAAL

Bij Vishandel van de Groep
uit Spakenburg

Hollandse nieuwe
per stuk

3 stuks voor

7 stuks voor

Hollandse nieuwe
zelf schoonmaken per stuk

Bak Bokking
per stuk

5 stuks voor

Gestoomde makreel
per stuk vanaf

1,75
5,00

10,00

1,00

1,25
5,00

1,00

H.H. LANDBOUWERS

voor onderhoud
van sloten

met klepelmaaiers,
maaikorf of
opschonen

Beleefd aanbevolen

AJ. Klein Starmk
oogstraat 32, 7227 NJ Toldijk

Tel. 05755-1527

Verder vele soorten verse en warme vis.

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

Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Bunnies
De soepele kinderschoen met de beste pasvorm.

De nieuwe herfstcollectie is binnen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

Te koop: boerenkool,
spruitkool, bloemkool,
andijvie en preiplanten.
Selderie, peterselie, bies-
look, rode biet, groenlof
en sla planten.
Jonge konijntjes, zilver-
vosjes, siameesjes, pool-
tjes en madagasca.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Te koop: G.Y. beren en gel-
ten en bosfazanten.
LETTINK
Lieferinkweg 1, Vorden.
Tel. 05753-1526

CONTACT graag en goed gelezen

OPRUIMING
Profiteer van de laatste restanten

Adidas voetbalschoenen

Voetbalshirts nu

50% korting

12.50
Trainingspakken vanaf _ _ 29,—

Luchtbedden en slaapzakken 25% korting

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marter*
Zutphenseweg - Vorden.

-•••̂ •̂•̂ •̂•••̂ •̂̂ •̂••̂ ^ •̂•••••̂ ••̂ •̂ ^ •̂•̂ •̂••̂ •̂̂ •••̂ ••î """™^

Welkoop: voor elke moer een dop
24-delige

doppendoos
Deze doppendoos bevat
18 doppen van 10-32
mm, l ratelsleutel,
1 omslagsleutel, l schuif-
greep, l kniestuk en .
2 verlengstukken. Hoge
kwaliteit. Van: 80,00

voo, 49,00
wel koe i»
Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig tot 16 augustus.

Black & Decker
vlakschuur-
machine

Type DN 41. Vermogen
135 Watt en maximaal
toerental 10.000 p.m.
Van: 99,00

Voor: 75,00

Bison vochtvreter

Zorgt ervoor dat vocht,
kondens en muffe geuren
verdwijnen. De zoutkris-
tallen zuigen vocht uit een
ruimte van maximaal 15
m3 gedurende 2-3 maan-
den.Van: 19,901 O Q
Voor: l O,y

Ringsleutelset

Eenó-delige ver-
chroomde ringsleutelset
(r ingmatenó t/m 17
mm). In blauw ophang-
etui.
Van: 21,50

Voor: 17,95
Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;

Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

^•>v•XSöiC.jT . • -, =1

t/ wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets mei eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening

airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,

voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

Noteert u even:
Zondag 28 september

unieke grote bruidsshow

bod

fe
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:

Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD
Donderdag 7 augustus 1986
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"Haal ons van de Monumentenlijst af'

Smeekbedes tijdens commissie
voor beroep en bezwaarschriften
"Haal ons alsjeblieft van de gemeentelijke monumentenlijst af'. Dat is kort samengevat het verzoek
waarmee de commisie voor beroep- en bezwaarschriften donderdagavond in de raadszaal van Vorden
werd gekonfronteerd. Een hoorzitting naar aanleiding van ingediende beroepschriften tegen de beslis-
sing van het college van Vorden tot plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst. In to-
taal zijn er zo'n 140 panden op deze lijst geplaatst.

De commissie krijgt daarvan 90 be-
zwaarschriften te behandelen. Deze
behandeling wordt over vier avonden
verspreid. Tijdens de eerste zitting
zat de raadszaal in Vorden stampvol.

Normen vrij subjektief
De heer Weersink van het provinciaal
landbouwschap uit Arnhem voerde
namens een groot aantal gemachtig-
den het woord. Hij sprak over de on-
gerustheid die er bij de agrarische be-
volking is ontstaan toen bekend werd
dat er 140 panden op de lijst zijn gezet.
Dat betekent een gemiddeld subsidie-
bedrag per pand van 200 tot 300 gul-
den (De totale "pot" bedraagt nl.
f60.000,-).
"De normen die aan het plaatsen op
deze monumentenlijst ten grondslag
liggen zijn vrij subjektief. Een stukje
objektiviteit zou op zijn plaats zijn ge-
weest", aldus de heer Weersink.
Hij wees er voorts op dat de boer van
nu nogal wat regelingen op zijn dak
heeft gekregen. "Komt daar nu nog
een-regeling bij dan leidt dat tot extra
kosten en dan zeggen wij dat kan niet
meer. Wonen en werken in een monu-
ment geeft nogal wat beperkingen. De
betrokkenen willen op een vrijwillige
manier de panden onderhouden. Het
gaat om het behoud van het unieke
karakter van dit gebied. Maar dan wel
in overleg", aldus de heer Weersink
die verzocht de plaatsing ongedaan te
maken.

Vorden mag geen
museumpark worden
De heer van Dorth tot Medler ver-
weet de monumentencommissie on-
der meer dat ze in haar adviezen zeer
onzorgvuldig is opgetreden. "Sommi-
ge beschrijvingen van de boerderijen
kloppen niet. We zijn er echt niet op
uit om alles te weigeren. We vinden
het tragisch dat er niet voldoende met
de bedrijfsbelangen is omgesprongen.
Vorden mag geen museumpark wor-
den. Het zou droevig zijn dat de
boeren dan als parkwachters moeten
fungeren. Het college van Vorden
heeft in strijd gehandeld met het be-
ginsel van openbaar bestuur", aldus
de heer van Dorth. Hij dreigde des-
noods de AROB rechter in te schake-
len.
De heer J.W. Vruggink had het over
een politiek spelletje. "Je geeft alles
watje hebt aan anderen en die beslis-
sen dan over je eigendommen".
Loco-burgemeester J.F. Geerken, die
portefeuillehouder burg. Vunderink
(vakantie) verving, trachtte wat onge-
rustheid bij de mensen weg te nemen.
H ij gaf toe dat de gemeente in gebreke
is gebleven. "Wij hebben de betrokke-
nen te laat op de hoogte gesteld. Er is
inderdaad onvoldoende vooroverleg
geweest", aldus de heer Geerken. Hij
zei dat mochten er eigenaren zijn die
bouwplannen hebben, er in goed
overleg naar een oplossing gezocht
moet worden.

"Het college wil in augustus proberen
om die punten waar nu bezwaar tegen
wordt gemaakt, bespreekbaar te ma-
ken. Dus de knelpunten uit de veror-
dening te halen. Wel met de bedoeling
dat de panden zolang mogelijk voor
het nageslacht bewaard zullen blij-
ven".

Vanuit de aanwezigen werd de wet-
houder enkele malen met klem ver-
zocht een antwoord te geven op de
vraag of men op vrijwillige basis op de
lijst geplaatst wordt of dat het een
"must" is. Geerken bleef hierop het
antwoord schuldig. "We gaan ons
daarover nog nader beraden", zo
sprak hij.
Hij beloofde dat de raad binnen de
daartoe gestelde termijn een besluit
zal nemen. De heer Weersink had nl.
nogal angst voor het artikel 12 van het
raadsbesluit waarin staat dat wanneer
de gemeenteraad niet binnen drie
maanden een besluit neemt de be-
zwaren ongegrond zullen worden ver-
klaard.
De heer Geerken: "In de raad van
eind oktober wordt dit behandeld".
Mr. K. Mollema, voorzitter van de
commissie voegde hier nog aan toe:
"Daar hoeft U zich geen zorgen over
te maken. Wij als commissie zullen
voor eii^Laugustus advies uitbren-
gen". ^
Er volgen nog drie hoorzittingen over
deze materie en wel op 7,12 en 14 au-
gustus.

Israëlische dansgroep in Vorden

Donderdagmorgen is de dansgroep van de Boyer High School uit Jerusalem in Vorden gearriveerd. Om
precies te zijn bij de familie Hesselink aan de Gazoorweg. Deze 16 jongelui zijn hier in het kader van de
jeugduitwisseling Nederland-Israel. Mevr. Hesselink uit Vorden, de heer de Groot uit Lochem en de heer
Loocks uit Warnsveld houden zich al enkele jaren bezig met het uitwisselen van jongelui uit Nederland
naar Isreal en omgekeerd. •
De groep wordt gedurende het tien-
daagse verblijf bij gastgezinnen in
Vorden en Warnsveld ondergebracht.
De organisatie hier heeft voor de gas-
ten uit Israël een uitgebreid program-
ma samengesteld. Zo werd er vrijdag
een tocht door de Achterhoek ge-
maakt. Tijdens het afgelopen wee-
kend verbleven de jongelui bij de gast-
gezinnen.
Maandag 4 augustus stond er een
tocht naar Amsterdam op het pro-
gramma. Onder meer werd een be-
zoek aan het Anne Frank huis ge-
bracht.
Dinsdagmorgen 5 augustus werd de
groep op het gemeentehuis te Vorden
ontvangen door Burgemeester Mr. M.
Vunderink, waarna een bezoek werd
gebracht aan de klompenmakerij te
Doetinchem. Toch een drukke dag

voor de dansgroep want dinsdaga-
vond verzorgden de jongens en meis-
jes een optreden in het openlucht
theater te Eibergen.
Woensdag 6 augustus vertrekt het ge-
zelschap naar het Hoge Noorden. In
Leeuwarden zal de burgemeester de
dansgroep officieel welkom heten.
Daarna zijn de Israeliche jongeren te
gast bij de "Vereniging Friesland 1940-
1945". Onder meer zullen dan wat
films worden vertoond.

Donderdag 7 augustus wordt een be-
zoek gebracht aan de waterwerken in
Nederland. Dit gebeurt op uitnodi-
ging van Rijkswaterstaat.
In Israël wordt men dikwijls gekon-
fronteerd met een tekort aan water,
terwijl ons landje meestal teveel aan
water heeft. Het belooft voor de bui-

tenlandse gasten dan ook een leer-
zaam dagje te worden.

Vrijdag 8 augustus wordt Den Haag
met een bezoek vereerd, waarna het
gezelschap weer terug in Vorden, een
barbeque wordt aangeboden.
Zaterdag 9 augustus wordt er per
koets een tocht door Vorden en omge-
ving gemaakt. De dansgroep is die dag
te gast bij de plaatstelijke dansgroep
"De Knupduukskes". Er zal gezamen-
lijk een pannekoekenmaaltijd wor-
den genuttigd, terwijl er 's avonds in
het Pantoffeltje door beide groepen
een optreden wordt verzorgd.
Zondagmorgen 10 augustus is het uit
met de pret en worden de jongelui
naar Schiphol gebracht en is de Euro-
pese trip voor de Israëlische jongelui
ten einde.

Openluchtspel
"De Meene"
Dit jaar wordt voor de tweede keer
een openluchtspel georganiseerd bij
de Boerderij, Meeneweg 4 te Zelhem.
Buurt- en toneelvereniging "De Mee-
ne" is al geruime tijd aan 't ^oefenen
om de toeschouwers op 15 augustus
a.s. een prachtige avond te bezorgen.
Het blijspel in drie bedrijven dat opge-
voerd wordt in het dialect, heeft als ti-
tel BOKKESPRONGEN en is ge-
schreven door DJ. Eggengoor.

Wilt u de inhoud weten? Kom dan op
vrijdag 15 augustus a.s. naar de Boer-
derij, Meeneweg 4 te Zelhem. Par-
keergelegenheid is aanwezig.

Bezichtiging
boerderij
Dinsdagavond was er voor de vakan-
tiegangers voor de laatste keer de mo-
gelijkheid om een in bedrijf zijnde
boerderij te bezichtigen. Ditmaal was
het de beurt aan de fam. Mennink aan
de Galgengoorweg. Het bezichtigen
van boerderijen werd ook dit jaar bij
toerbeurt gehouden bij de zojuist ge-
noemde familie Mennink en bij de fa-
milie Bouwmeester aan de Schutte-

"De Graafschap"
Het was voor Jeanine van den Berg
van de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" in Lunteren een succes-
volle dag. Hier werd nl. de keuring ge-
houden van het N.R.P.S. Na opname
in het hulpstamboek werd het paard
van Jeanine van den Berg "Anita"
(fokker/eigenaar Stef Siebelink) be-
kroond met een tweede premie. Bij de
dressuur klasse L werd zij tweede.

Het succes van de dag kw^a bij de zo-
genaamde Zadelrubrie^poor het
bestgaande rijpaard bij het hulpstam-
boek. Hier ging Jeanine met "Anita"
met de eerste prijs strijken, hetgeen
betekent dat zij op 23 augustus naar
Ermelo gaat voor de naJé^iale keu-
ring bestgaand rijpaard ̂ vet hulp-
stamboek.

Avond-oriënterings-
fietstocht Kranenburg
Het bestuur van de buurtvereniging
"Kranenburgs Belang" heeft voor a.s.
zaterdag een avond-fietstocht uitge-
zet door de omgeving van de gemeen-
te Vorden.
Het is een fietstocht waaraan een ie-
der kan meedoen. Uiteraard zijn en-
kele opdrachten en vragen in het ge-
heel opgenomen. De inschrijving
staat open 's avond bij zaal Schoena-
ker.

Velden S.V. Ratti
in goede staat
Maandagavond j.l. heeft de s.v. Ratti
de trainingen hervat. Zowel de trai-
ners van de jeugd, zaterdag- en zon-
dagsenioren hadden hun spelers op-
geroepen. Dank zij de inspanningen
van enige Ratti-medewerkers liggen
de velden er - ondanks de droogte -
uitstekend bij. Ook het nieuw aange-
legde veld drie voldoet goed, alhoewel
hier nog het wachten is op de nieuwe
doelen.

Jaarvergadering
B.V. Kranenburg
In zaal Schoenaker wordt hedena-
vond de jaarvergadering van de biljart-
vereniging Kranenburg gehouden. Op
deze vergadering zullen tevens de
teams worden ingedeeld. Vrijdag 22
augustus a.s. wordt het nieuwe sei-
zoen ingezet met een samenkomst
van alle leden in camping de Gold-
berg, alwaar na een wedstrijd kloot-
schieten de barbeque alle eer zal wor-
den aangedaan.

Avondwandeling

Kenwood KRC-747 Car Hi-Fi met speciale oerdegelyke anti-diefstal slede.

'De nieuwe KRC-747 herken je door
z'n afwezigheid'.
Het allernieuwste autoradio-cassette model van Kenwood kan nu niemand
meer gestolen worden.
Standaard is dit hypermoderrne produkt uitgerust met een anti-diefstal slede
die gegarandeerd 5.000 keer probleemloos gebruikt kan worden.
Opvallend is het bedieningsgemak; alle - zeer uiteenlopende - functies zijn ge-
makkelijk en komfortabel te bedienen
Ook dit model laat zich prima te gebruiken als basis voor de vele uitbreidings-
mogelijkheden van Kenwood. Een groot assortiment randapparatuur (zoals
equalizers, versterkers luidsprekersystemen enz.) maakt het mogelijk de radio
om te toveren tot eenperfecte 'huiskamer-installatie' in de auto.
Het nieuwe topmodel van Kenwood, de KRC-747 D is een radio-cassette-com-
binatie met ruim komfort.

Een overzicht van de technische features:
- Kwarts PLL synthesizer FM/MG/LG tuner
— SDK verkeersinformatiesysteem voor Duitsland
- Digitale afstemming, automatisch of met de hand via op/neer toetsen
— 24 voorkeuze instellingen, 12 M + 6 MG + 6 LG
- Meerdere geheugenposities
— Automatisch programmeerbaar geheugen
- Voorkeuzetoetsen met LED-indikator
- Automatische ruisonderdrukking voor de FM-band (ANRC I I I )
- Automatische bandloop richtingsverandering (autoreverse)
— Automatisch cassette laden
- Volelektronische bandloopfunktieschakelaars
- Bi-azimuth weergavekop
- Dolby B/C
- Metal positie '
- Snelspoel-zoek-systeem
— Automatisch overschakelen op radio-ontvangst bij snel spoelen
— Programmeer schakelaar
— Automatisch cassette-uitwerpmechanisme bij afzetten van kontakt
— Gescheiden regelaars voor hoge en lage tonen
- Voorversterkeruitgangregelaar en voor/achter balansregelaar
— Loudness schakelaar
- -20dB verzwakkingsregelaar, zeer functioneel bij aanwezigheid van autotele-

foon
- L/R balansregelaar
- Volume schuifregelaar
- PBNS pulsstoringsonderdrukker
- Naar keuze oranje of blauwgroene verlichting afhankelijk van kleur dash-

boardverlichting
- Motorantenne aansluiting
- l Voorversterker'uitgang (300 m V)
- Maximaal uitgangsvermogen 2 x 6 Watt, RMS uitgangsvermogen 2 x 5 Watt

bij minder dan 10% THV, 2 x 4 Watt bij minder dan 1% THV (l kHz)
- Afmetingen van het chassis (B x H x D) 180 x 52 x 155 mm.
Levering via de bekende autoradio-inbouwspecialisten.
Import: Kenwood Nederland B.V., Hoofddorp.

Nadere inlichtingen over dit bericht bij: Bredeveld, Weg naar Laren 56 in Zut-
phen.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre van start
Dinsdagavond vertrokken circa 340
personen bij het Dorpscentrum voor
de eerste rit van de fietsvierdaagse die
de afdeling Vorden van JongGelre de-
zer dagen organiseert. Dat betekent
meer deelnemers dan vorig jaar, maar
toen lieten de weergoden het op de
eerste avond dan ook danig afweten.

De route ging deze eerste avond rich-
ting Linde, Varssel.
Woensdagavond fietst men richting
Warken, Almen; donderdag omge-
ving Barchem en vrijdagavond rich-
ting Wichmond.
De afstanden bedragen naar keuo 20
of 35 kilometer per avond. Voor de
grootste groep deelnemers is een be-
ker beschikaar gesteld, aangeboden
door Administratiekantoor Vorden
B.V.

Drie dagen
kindervakantiespelen
Op het terrein aan het Wiemelink worden vanaf woensdag 13 augus-
tus tot en met vrydag 15 augustus de kindervakantiespelen gehouden.
Dit jaar voor de zesde keer en voor het laast onder de vlag van het
SKW. Zoals bekend is deze Stichting Sociaal Kultureel Werk onlangs
opgeheven.

v.v.v.
Maandag 4 augustus namen 28 perso-
nen deel aan de avondwandeling on-
der leiding van de heer H. Weusten-
enk.

De circa 200 kinderen in de leeftijd
tussen 4 en 12 jaar behoeven echter
niet bang te zijn dat dit dan automa-
tisch de laatste kindervakantiespelen
zullen zijn. „Geen sprake van. We
gaan in elk geval door. De gemeente
Vorden laat ons nl. ook niet in de
steek, want we zullen de komende tijd
een jaarlijkse subsidie van 2500 gul-
den ontvangen", zo zegt Eddie Stok-
kink één der organisatoren. Samen
met Carla en Frans Zieverink, Peter
Rouwen, Maria Lebbink, Gerrit Wul-
link en de heer Beek doen zij de voor-
bereidende werkzaamheden van de
kinderspelen die dit keer in het teken
van het "Sprookjesdorp" staan.
De spelen zullen woensdagmorgen 13
augustus officieel worden geopend.
Na deze plechtigheid kunnen de kin-
deren aan het werk en kan men naar
hartelust timmeren om te trachten
een sprookje gestalte te geven.
Voor de woensdagmiddag wacht de
kinderen een verrassing. Donderdag-
morgen opnieuw timmeren en 's mid-
dags het ganzebordspel. Vrijdagmor-
gen vertrekt men vanaf het Wieme-
link richting Dorpscentrum.
Hier zal gezamenlijk de lunch worden
gebruikt, waarna een begin wordt ge-

maakt met de opvoering van de ver-
schillende sprookjes. De ouders van
de kinderen worden ook in het Dorps-
centrum uitgenodigd zodat zij met ei-
gen ogen kunnen aanschouwen wat
hun kroost de afgelopen drie dagen
zoal heeft uitgespookt.

Wanneer de sprookjes ten einde zijn,
gaan de kinderen weer terug naar het
Wiemelink. Hier zal dan het "kamp"
worden afgebroken. Dat gebeurt altijd
op een voor de jeugd aangename wij-
ze. Tegen het einde van de middag
komt de Vordense brandweer nl. met
vol materiaal aangereden, waarna er
een flink "fikkie" wordt gestookt met
uiteraard dolle pret bij de blussings-
werkzaamheden.
Behalve de organisatoren zullen deze
drie dagen zo'n 50 vrijwilligers hun
medewerking aan deze vakantiespe-
len verlenen. Verder is de plaatselijke
EHBO present.

Mocht het volgende week onver-
hoeds gaan regenen, hagelen, sneeu-
wen of wat dan ook, geen nood men
heeft een alternatief programma klaar
liggen. Dat bestaat onder meer uit
playback, film etc.



De Bondsspaarbank
kiest het luchtruim

Ballonvaren üjkt een activiteit voor weinigen. Maar het is zeker een
plezier voor velen. De bemande ballonvaart bestaat al ruim 200 jaar.
Op 21 november 1783 steeg een door de gebroeders Montgolfier ont-
worpen ballon op met twee "stoutmoedige edellieden" aan boord.
Deze hetc-lueht ballon vaart duurde ongeveer een half uur en net als
nu keken "aardlingen" vreemd op.

Ondanks het feit dat we in deze tijd
meer gewend zijn, blijft het gereed-
maken, starten of overkomen van een
hete-luchtballon spectaculair.
De Bondsspaarbank heteluchtballon
is opvallend uitgevoerd in rood, wit en
blauw. Met een hoogte van 26 meter
en een inhoud van 2.5000.000 liter be-
hoort de ballon tot de grootste van ons
land. De ballon heeft een passagiers-
capaciteit van 2 personen.
Op opvallende wijze is de Bondsspaar-
bank met haar ballon aanwezig op tal
van evenementen. Een intensief pro-
gramma zorgt ervoor dat extra luister
bijgezet wordt bij feesten, markten,
braderiën enz.
De Bondsspaarbank weet zich verze-
kerd van de bekende ballonvaarders
Rien Jurg en Clemens Machielsen uit
Hengelo (O) die als captain fungeren
bij de ballon.

De voorbereidingen
Nadat de 4 met propaangas gevulde
aluminiumtanks stevig in de rieten

mand zijn vastgegespt worden twee
krachtige branders op de mand ge-
monteerd.
Daarna wordt de ballon op de grond
uitgerold en in de vorm van een reus-
achtige pannekoek uitgespreid. Hier-
bij wordt een oppervlakte van onge-
veer 450 vierkante meter bedekt.
De Bondsspaarbank ballon is vervaar-
digd van hoogwaardig nylon dat voor-
zien is van een speciale coating. Dit
materiaal is bijzonder sterk maar ook
uiterst licht.
Met behulp van een krachtige ventila-
tor wordt de ballon letterlijk met lucht
"opgeblazen". Enkele mensen van het
ballonteam houden daarvoor het on-
derste gedeelte van de ballon, de
"mond" met een doorsnede van 3 me-
ter, open.
De in de ballon aanwezige koude
lucht (ca. 2200 kubieke meter) wordt
vervolgens door de piloot met behulp
van de twee grote branders verwarmd.
Omdat warme lucht lichter is dan kou-
de lucht verheft zich de ballon gedeel-
telijk.

Na ca. 5 minuten heeft de ballon vol-
doende stijgkracht om van de grond te
komen.

De opstijging
Het meest spectaculaire moment is
natuurlijk de opstijging. Zorgvuldig
en nauwgezet gaat de piloot de check-
list door. Na een intens gebruik van de
propaanbranders en het commando
"los" kiest de indrukwekkende Bonds-
spaarbank ballon het luchtruim.

De ballon tijdens de vaart
Voor de aeronauten is het aantrekke-
lijk om op een hoogte van ongeveer
600 voet (200 meter) te varen. Alleen
boven dicht bevolkte gebieden wordt
doorgaans een grotere hoogte aange-
houden.
Het varen met een hete luchtballon
vereist concentratie en zorgvuldig-
heid. Ervaring, kennis van meteorolo-
gie, materialen, navigatie, luchtvaart-
wetgeving maar ook de moed om de
juiste beslissing te nemen zijn uiterst
belangrijke voorwaarden voor het
welslagen van een vaart.
De ballon is niet bestuurbaar. De
vaarrichting is afhankelijk van de
windrichting. Bijvoorbeeld bij een
zuidenwind vaart de ballon in noorde-
lijke richting. De vaarsnelheid is gelijk
aan die van de wind.

De landing
Velen ervaren de landing als het span-
nendste onderdeel van het Bonds-
spaarbank ballonavontuur. De piloot
brengt na het kiezen van een mogelijk
landingsterrein de ballon in een di-
ling. Een en ander door het laten af-
koelen van de lucht in de ballon.
Door het af en toe gebruiken van de
branders kan hij de valsnelheid exact
bepalen waardoor hij tot vrijwel op en-
kele meters nauwkeurig de plaats kan
berekenen waar de mand de grond zal
raken.
De landing vergt van de piloot het ui-
terste aan concentratie en oplettend-
heid om bomen, prikkeldraad en
hoogspanningkabels uit de weg te blij-
ven.

Tijdens de vaart is de ballon "gevolgd"
door de ballonauto met daarin de
onontb^Bkijke grondploeg.
Na het ^pakking en inladen van de
ballon wordt de goede afloop van de
vaart beklonken met de voor deze ge-
beurtenis traditionele champagne,
waarmee tevens een einde is geko-
men aa^fcpn spectaculair en uniek
avontuw^

In de Reep'n
Zondag 10 augustus wordt een koet-
sentocht door de prachtige omgeving
van Vorden gehouden met meer dan
125 prachtige bespannen koetsjes en
koetsen die zullen deelnemen aan de
tocht.

Als de weersomstandigheden het toe-
laten zal dit jaar een speciale attractie
worden uitgevoerd nl. de Bondsspaar-
bank kiest het luchtruim door middel
van een hete luchtballon dus een leuk
programma om dit zondag 10 augus-
tus te gaan bezichtigen.

Publieke
belangstelling
bij amateurmarkt
viel tegen
Het WV bestuur te Vorden had de
kunstmarkt voor "amateurs" bijna af-
gelast. Er hadden zich aanvankelijk
drie tot vier mensen opgegeven. Toen
de geruchten de ronde deden dat door
deze geringe belangstelling de markt
niet door zou gaan, werden de koppen
blijkbaar toch bij elkaar gestoken en
gaven zich in totaal 12 kunstenaars op
die bereid waren hun "produkten" uit
te stallen.
Dit gebeurde zaterdag op de oprijlaan
naar kasteel Vorden. Bloemsierkunst,
aquarellen, houtsnijwerk, poppen van
klei, kortom voor de liefhebbers vol-
doende variëteiten.

De publieke belangstelling viel tegen.
Toch waren de kuntenaars niet onte-
vreden want het publiek dat wel was
komen opdagen was best bereid de
beurs te voorschijn te halen zodat er
toch nog goede zaken werden gedaan.
Het VW bestuur is achteraf tot de
konklusie gekomen dat een kunst-
markt op de oprijlaan naar het kasteel
toch geen gunstige plek is. Te ver van
het dorp. Volgend jaar wil men deze
kunstmarkt wat grootser en met diver-
se attraktie op het Marktplein gaan
opzetten.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Gutersloh op 26 juli 1986.
D. de Beus l, 7; H. Nijhuis 2; J.A. Eu-
link 3, 8; J.W. Bosvelt 4, 5, 10; A.J.
Scherpenhuizen 6; J.J. van Gijssel 9.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

AUGUSTUS
10 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden

Vorden - Hengelo
13, Hen
15 Kindervakantiespelen
14, 15 en
16 Deldens Buurtfeest
20 Floralia Bloemschikcursus
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijddag

in Laren
27 Floralia Bloemschikcursus
31 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden

SEPTEMBER
2 H.V.G. Dorp Fietstocht in de omgeving
3 Floralia Bloemschikcursus
6 Muziekdag Vorden
7 Optreden muziek- en dansgroep

Tjechoslowakije
10 Floralia Bloemschikcursus
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
17 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Floralia Bloemschikcursus

met
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HIFI - TELEVISIE - VIDF

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

14 en 15 augustus toneel
Deldense Buurtvereni-
ging. Gespeeld wordt: "Bok-
kesprongen", aanvang 19.30
uur. Zaal open 19.00 uur.
Spiekerweg 4,
Delden - Vorden.

Voor al 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-

R en watertechnisch installateur

a f. Jansen loodgietersbedrijf

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

DOLLE DAGEN IN RUURLO

OPRUIMINGS FINALE
EMANUËLLE
KINDERKLEDING

SENSATIONEEL
0...

HALVE PRIJZEN
HALVE PRIJZEN

Donderdag 1 0% KORTING
Vrijdag 20% KORTING
Zaterdag 30% KORTING
op alle reeds afgeprijsde dames- en herenkonfektie en op afgeprijsde beha's en ondergoed.
DUS 3 DOLLE DAGEN IN RUURLO

Ruurlo

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

— alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Alles voor de schietsport
X

keus m:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten
ilttJt JorltreffrnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.


