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Wevo-druk neemt aktiviteiten van
drukkerij De Graaf en drukkerij Planeta over
Wevo-druk aan de Laarstraat in Zutphen heeft de service op het gebied van familiedrukwerk aanzienlijk uit-
gebreid door de aktiviteiten van drukkerij De Graaf en drukkerij Planeta over te nemen. Beide bedrijven
hadden te kampen met opvolgingsproblemen, waardoor men besloot te stoppen.

Door deze service vergroting zal Wevo-druk medio augustus van de
Laarstraat verhuizen naar de Nieuwstad 29 in Zutphen, waar voorheen
drukkerij Planeta gevestigd was. Deze verhuizing is nodig geworden,
doordat het pand aan de Laarstraat te klein is om de aktiviteiten-produktie
goed te doen verlopen. Anderzijds wilde men in het centrum van Zut-
phen een drukkerij service handhaven voor familie-en handelsdrukwerk.

Eind augustus zal Wevo-druk de aktiviteiten in het pand aan de Nieuw-
stad 29 te Zutphen starten. Het technische materiaal van zowel drukkerij
De Graaf als drukkerij Planeta is door Wevo-druk overgenomen, zodat
de produktie zonder vertraging kan worden voortgezet.

Wevo-druk is een dochterbedrij f van Drukkerij Weevers BV te Vorden.
Dit bedrijf bezit het certificaat Produktbewaking Grafische Bedrijven en
heeft zich gespecialiseerd op kwaliteitsdrukwerk.

Het ligt in de bedoeling dat Wevo-druk zich zal bezighouden met de ver-
vaardiging van familiedrukwerk en klein formaat handelsdrukwerk in
offset en boekdruk. Het grootformaat- en meerkleurendrukwerk wordt
dan vervaardigd op de modernere persen van drukkerij Weevers BV, wel-
ke het personeelsbestand door overnames heeft uitgebreid tot 25 mede-
werkers.

Dinsdagavond, tijdens de eerste avond van de fietsvierdaagse welke in Vorden door Jong Gelre wordt georga-
niseerd, gingen ruimen 430 deelnemers vanaf Hotel Bloemendaal van start. De tocht ging richting Lochem-
Almen. Onderweg werden de fietsers getrakteerd op een versnapering welke werd aangeboden door de Cove-
co en Jong Gelre.

De voorlopig grootste groep deelnemers is afkomstig uit het buurtschap Linde. Niet minder dan 55 dames en
heren gingen van start. Woensdagavond wordt er in de omgeving van Hengelo gefietst. Donderdagavond rich-
ting Wichmond en de laatste avond richting Warnsveld-Almen. Om voor een herinneringsmedaille in aanmer-
king te komen moet er tenminste drie avonden gefietst worden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J . l ' .
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de op 12 augustus a.s.
door de aanspanning "In de reep'n" te
Vorden te organiseren achtkastelen-
tocht voor aangespannen paarden
hebben burgemeester en wethouders
van Vorden besloten om op genoem-
de datum een inrijverbod in te stellen
voor de weg vanaf de Horsterkamp
naar kasteel Vorden alsmede vanaf de
Schuttestraat naar dat kasteel.
Deze verkeersmaatregel geldt op die
datum van 13.00 tot 17.00 uur, of zo-
veel korter of langer als noodzakelijk
is.

Te verlenen bouw- en aanlegvergun-
ningen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven verklaring van geen be-
zwaar.

1. H.A. Rombouts, het Vaarwerk 5 te
Vorden voor de verbouw van een
garage/berging aldaar;

2. W.H. Nijenhuis, het Langen 2 te
Lochem voor de verbouw van het
pand Mosselseweg 9 te Vorden en

3. L.J. Rietman, Baakseweg 2 te Vor-
den voor de bouw van een werktui-
genberging annex veestalling al-
daar.

Deze bouwplannen liggen tot 24 au-
gustus 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken. Eventuele bezwaren
dienen binnen deze termijn schrifte-
lijk aan het college van Burgemeester
en wethouders kenbaar gemaakt te
worden.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-

len ook de door het gemeentebestuur
.verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

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

Verleende bouwvergunningen:
1. N. Dekker, Korte Hofstraat 2-8 te

Zutphen voor het uitbreiden van
de woning Enzerinckweg 3 te Vor-
den;

2. Gemeentebestuur Vorden, de
Horsterkamp 8 te Vorden voor het
verbouwen van de boerderij Hor-
sterkamp 14 tot kantoorruimte en

3. F.J. Klein Nengerman, Almense-
weg 59 te Vorden voor het verbou-
wen van de woning aldaar.

D'n Oost'n Rit
In Vorden zijn zondagmorgen plm. 90
personen vertrokken voor het maken
van "D'n Oosfn Rit", een toertocht
waaraan zowel per auto, motor of per
fiets kon worden deelgenomen. De af-
stand bedroeg ongeveer 80 kilometer.
Het aantal deelnemers was vergele-
ken met vorig jaar verdubbeld.
De route van Jong Gelre Vorden liep
via Lochem, Ruurlo, Eibergen, Die-
penheim, Bathmen, Laren. Onder-
weg moesten allerhandig)elopdrach-
ten worden uitgevoerd^^ls het mel-
ken van een kunstkoe, ringgooien en
een versie van "Raden maar". Na
afloop kregen alle deelnemers een
herinnering aan deze tocht aangebo-
den. De eerste prijs v^d gewonnen
door Henk Broekgaard^pnet 61 pun-
ten; 2. Wim Voskamp, 59 punten; 3.
Jan Abbink, 59 punten.

Fietstocht
De dames van de Hervormde
Vrouwengroep uit het buurtschap
Wildenborch zullen op dinsdag 14 au-
gustus de Achtkastelentocht gaan rij-
den. Het vertrek is om 13.15 uur vanaf
de Kapel. De dames van de Hervorm-
de vrouwengroep uit het dorp maken
op 30 augustus een fietstocht. Vertrek
om 13.30 uur bij de kosterswoning.

Gezellige
boerenbruiloft
Een boerenbruiloft zoals die vroeger
op het platteland werd gevierd blijkt
voor de vakantiegangers nog steeds
een attraktie van de bovenste plank.
Zo ook de boerenbruiloft die de dans-
groep "De Knupduukskes" samen
met de boerenkapel "De Achtkaste-
lendarpers" onder leiding van Joop
Lauckhart organiseerde.
Vele belangstellenden waren naar de
boerderij het Schimmel getogen om
daar het feest mee te vieren. Voorzit-
ter G. W Eijerkamp van de plaatselijke
VW bracht tijdens deze avond de fa-
milie Harmsen dank voor het jaarlijks
"afstaan" van hun boerderij.
Rinus Pelgrim en zijn vrouw Frida
speelden het bruidspaar, terwijl Wim
Zweverink deze avond als ambtenaar
van de burgerlijke stand fungeerde.
Tante Zus Klumper zorgde voor de
vrolijke noot, terwijl de gebroeders
Koers ervoor zorgden dat er ook mo-
derne dansmuziek over de deel schel-
de. De bezoekers genoten volop.
Het bruidspaar liet men hoog leven,
terwijl "De Knupduukskes" de aanwe-
zigen tevens op de dansvloer lieten
verschijnen.

Expositie
Jacques Benoit, pseudoniem van de
Vordenaar J. Bayer, houdt van 11 au-
gustus t/m 8 september te Lochem
een tentoonstelling van zijn werk als
beeldend kunstenaar, literator en
drukker in de marge. Men kan daar-
voor terecht in de Kunstgalerij "achter
de Schouwburg". Openingstijden di,
do, vr. za, 14.00-17.00 uur. Woe. 10.00
tot 12.30 uur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Uitzending
Johan Letterman
Eind augustus zal de heer Johan Lot-
terman en zijn gezin vertrekken naar
Nieuw Guinea. In het kader van het
wereldomspannend werk van het Wi-
clif-bijbelvertaal-werk zal daar zijn op-
dracht zijn, de bijbel te vertalen in de
inlandse taal van de bevolking van
oostelijk Nieuw Guinea.
Aanstaande zondagmorgen zal hij
vanuit de gereformeerde kerk in Vor-
den tot dat werk worden uitgezonden,
in een kerkdienst die door ds Zijlstra
wordt geleid.
Velen in Vorden en ver daarbuiten
voelen zich hartelijk verbonden met
hem en zijn gezin, nu hij na een inten-
sieve voorbereiding en studie op het
punt staat, uit te trekken naar een land
en een volk, waar het leven en wonen
nog zo primitief is. Het zal hem en zijn
gezin komende zondag stellig niet aan
belangstelling en meeleven ontbre-
ken. Moge het voor hem een inspire-
rend en bemoedigend begin zijn.

Zendingsbussen-
zondag
Op de tweede zondag van augustus
wordt in alle hervormde kerken de zo-
genaamde zendingsbussen-zondag
gehouden. Dus ook in de Dorpskerk
te Vorden. Zoals u weet, hangen die
zendingsbussen het hele jaar door bij
de uitgangen van de kerk.
Ze zijn zondag aan zondag een stille
herinnering aan de veranwoordelijk-
heid, die de kerk heeft voor het voort-
gaan van het zendingswerk.
Maar op deze zondag komen de zen-
dingsbussen van de wand. De leden
van de plaatselijke zendingscommis-
sie stellen zich dan met de zendings-
bus in de hand bij de uitgang op, om
zo die bus in de volle aandacht te
plaatsen en om een extra bijdrage te
vragen.
Want mochen er kerkgangers zijn, die
de zendingsbus wel eens vergeten,
dan is er komende zondag de gelegen-
heid dat "vergeten" goed te maken.
Want ook papier-geld kun je in de zen-
dingsbus kwijt.
De zendingscommissie (en met haar
de kerkeraad en de Raad voor de zen-
ding in Oegstgeest) hopen op een goe-
de oogst.
De zending is dat waard.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: D. Bruil en H.G.
Wesselink.
GEHUWD. P. Vennik en B.G. Da-
browska.
OVERLEDEN: Geen.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
12 augustus 10.00 uur ds. B. Holl. uit
Doetinchem.

GEREF. KERK VORDEN
12 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. Aalbers uit Halle.

WEEKENDDIENST HUISARTS
11 en 12 augustus dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

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

WEEKENDDIENST TANDARTS
11 en 12 augustus W.A. Houtman,
Vorden. Tel. 05752-2253.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENANRTS

Van zaterdag 11 augustus 12.00 uur
tot maandagochend 07.00 uur dr.
Wegchelaer, tel. 1566.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Augustus: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

rwijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Zwem- en Polovereniging
Vorden '64 organiseert a.s.

zaterdag haar jaarlijkse

PRETTYMARKT
op het Marktplein in Vorden

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

met
Televisie

reparaties
- direct
l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELFVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Te koop: zwarte Puch-maxi plus
verz. i.z.g.st.
Wijers, Mispelkampdijk 6,
Tel. 2197.

Te koop: bankstel (Hoekkom-
binatie) met bijpassende hoek-
tafel.
Telefoon 3235.

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Te koop: een lelijke eend
2CV6.1976, 95.000 km.
Tel. 05750-29261.

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

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

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

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

Ruurlo
op donderdag 16 augustus van

18.15 -19.30 uur in de Luifel

Vorden
op zaterdag 18 augustus van

18.00 - 20.00 uur in het

Dorpscentrum

Lochem
op vrijdag 17 augustus en op

zondag 19 augustus van

17.00 -19.00 uur in de Dansschool

Clubs voor scholieren
jongeren tot 35 jaar

verloofde en gehuwde paren

Tevens dagelijks inschrijving mogelijk per telefoon na 16.00 uur

VOLVO 343 L automaat 1979 40.000 km

VOLVO 343 DL Automaat 1983 27.000 km

VOLVO 343 DL 1983 12.000 km

VOLVO 343 DLS 2 itr 1983 14.700 km

VOLVO 244 GL injectie 1976 S dak 130.000 km

VOLVO 244 GL LPG 1979 109.000 km

VOLVO 244 GL L P G 1981 S dak 79.800 km

VOLVO 244 GLO Dec 1982 31.000km

PEUGEOT 305 SR S dak 1982 16.700 km

PEUGEOT 305 GLS S dak Dec 1981 60.000 km

DATSUNCHERRY 1.4 GL 1981 54.700 km

OPEL MANTA 1.9 S 1977 113.000 km

AANBIEDING VAN DE WEEK:
B.M.W. 316 met LP.G./trekhaak 1982 groen mett f 17.500,-

VOLVO
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

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

de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

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

ALLES VOOR
P DE CAMPING

HOLIDAy

Zutphenseweg 102 - 7241 KT Lochem

Telefoon 05730-3795

Caravans:
Hobby en Mirage

Vouwwagens:
Walker

Tenten en voortenten:
Gerjak en Walker

Reparaties, onderhoud
en schaderegeling
voor alle merken caravans.

Tevens ruim gesorteerd in

Accessoires

«mn

interieuradviseur

overgofijnen en &

Voordelig? Nouenoti

maar... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

M/U S>
w l) kef re«

Vooral uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 057S2-2122.

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CVr gas-

en oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

m DE VALEWEIDE

Pracht begonia . QI_
1 stuk in vele kleuren w f «J w

Volop verse

snijbloemen

POELIER
HOFFMAN

Drumsticks
gemarineerd

Lever i pond
Haantjes
met gratis kruiden per kg

R 7K
«J, f U

Welkom op de
Vrijdagmarkt in
Vorden

"

fan

Deze week kersvers uit eigen bakkerij:

Natte keek
voor ^Jju

en voor iedereen

een natte keek sticker.

Specialiteiten: gevulde koeken met amandel,
dubbelgevuld krentenbrood enz.
P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER, HAVENSTRAAT 51.



Hartelijk dank aan alle mensen,
die ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.
Ook dank voor de vele bloemen
en geschenken.

FAM. A. HARTMAN
Oude Voorde, Vorden.

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens
zijn ziekte en na het overlijden
van mijn man en onze vader,
groot- en overgrootvader

ALBERTUSJOHANNES
AALDERINK

zeggen wij oprechte dank.

Uit aller naam
Fam. Aalderink.

7251 HK Vorden
Augustus 1984
Joostinkweg 2.

Te koop: nieuwe aardappe-
len en Gazelle meisjesfiets
6-11 jaar.
G. Walgemoet,
Brandenborchweg 10,
tel. 6646.

Te koop: VW Kever bj. '75.
Tel. 05754-893.

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Zwem- en Polovereniging
Vorden '64 organiseert a.s.

zaterdag haar jaarlijkse

PRETTYMARKT
op het Marktplein in Vorden

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Nog gezellig ook: een talen-
cursus in het Dorpscentrum.
Informatie ligt klaar.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

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

Woningaanpassing
mindervaliden

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Voor al uw hout en plaat
materialen.
Het juiste adres voor tim-
merwerk op maat, ramen,
deuren, kasten enz.

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

j
Op woensdag 15 augustus a.s. trouwen

ERIK HERKERT
en

ELLY BULTMAN

Ons huwelijk wordt om 13.45 uur gesloten ^
. in het Gemeentehuis „kasteel Vorden" te §

Vorden. $
i

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden ^
om 14.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te <>
Vorden.

ft

ö

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 uur $
tot 17.30 uur in zaal de Uitrusting, Kapperal- §
lee 89 te Eefde. \

n
o

Augustus 1984 £
Brinkerhof 3
7251 WZ Vorden.

MARINUS BARGEMAN
en

HENDRIKA JOHANNA JANSEN

gaan trouwen op vrijdag 1 7 augustus 1984
om 13.45 uur in het Gemeentehuis van Vor-
den.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Vor-
den.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 16.00 tot
18.00 uur in Café- Restaurant „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Strodijk 4, 7251 RS Vorden.

Burg. Galleestraat 32, 7251 EC Vorden.

Ons toekomstig adres:
£ Hoetinkhof 271, 7251 WN Vorden.
J

DICK BARGEMAN

ELLY HIETBRINK

gaan trouwen op vrijdag 24 augustus 1984
a.s. om 10.15 uur in het gemeentehuis „kas-
teel Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de „Goede Herder Kapel" in de
Veldhoek door ds. Monteban.

Receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur in zaal
„De Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo.

Augustus 1984

? Ons adres is:
§ Ministerlaan 37, 8014 PL Zwolle.

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 18 augustus hopen wij met on-
ze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren

EVERTJANWENNEKER
en

<5EERTRUIDA WENNEKER-
SMALLEGOOR

Receptie van 15.30tot 17.00 uur in zaal"De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Augustus 1984
7251 HJ Vorden.
Wilmerinkweg 3.

Premie woningen in Vorden
2 st. woningen met premie B aan de Enkweg
op het voormalige Coöperatie terrein.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden. Tel. 05752-1787.

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR: x

Wapen- en sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

M.i.v. a.s. donderdag zijn wij

donderdags
weer

gesloten

„I* Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden

MARIJKE POLMAN
het Eiland 56, Wamsveld

! ANBOS ERKEND
i SCHOONHBDS-
SPEdAUSIE

Behandeling uitsluitend
volgens afspraak.
Tel.: 05750-20201

Nuts blokfluit en melodicaclub

Opgave nieuwe leerlingen
voor 25 augustus a.s. bij:

P. de Vries, Hoetinkhof 51, tel. 1941
A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
P. Kater v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668
H. Weenk, v. Lennepweg 1, tel. 1518.

Aanvang der lessen zaterdag 25 augustus
a.s. Indeling als volgt:

10.00-10.45 uur blokfluit groep 1 (begin-
ners), blokfluit groep 3.

10.45-11.30 uur blokfluit groep 4, melodi-
ca groep 1.

11.30-12.15 uur blokf luit groep 2 en melo-
dica groep 2.

Het bestuur.

VOOR: aCDa*j\/E»i,STRATEN ,1

UIT DE. GEBEENTE. VQROEIS

KtPSS£N:_. HEREN /r

Stort

2(6

EN

Wc - tel.

Muil met voetbed
in beige - bruin - blauw
maten 36 t/m 42

nu slechts 25,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Zwem- en Polovereniging
'Vorden '64 organiseert a.s.

zaterdag haar jaarlijkse

PRETTYMARKT
op het Marktplein in Vorden

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Het Dorpscentrum in Vorden
heeft nu ook een midden-
standscursus.

Te koop: alle soorten kool-
planten, peterselie, selde-
rie, sla, prei, andijvie, kool-
raap, boerenkool en aardap-
pelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

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

Te koop: koolplanten, sla,
andijvie, groenlof, selderie,
peterselie en afrikanenplan-
ten.
Bieslookpollen, jonge konij-
nen, kleurdwergjes, sia-
meesjes, pooltjes, vlaamse
reuzen en krielkippen en ca-
via's.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

DEKEURSUGER
GOED VOOR MINDER BEU)

GELDIG VAN 9-8 t/m 11-8

Runderlappen
Limousin magere 1 kilo

Nieuw in ons assortiment

Vleestaart
gevuld met kip. 100 gram

19,80

2,25

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Handperen 2 kilo

Honingmeloen 1 stuk

3,75
0,98
2,39
2,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

BARENDSEN VORDEN BV Succesvol
in een koud klimaat

Brengt een uitgebreide kollektie giet- en smeedijzeren hout-, kolen-
kachels en allesbranders. In onze SHOWROOM vindt u o.a.:

J0TUL en VERMONT CASTINGS
En vele andere bekende merken. Samen met uw wensen en ons
vakmanschap krijgt u een haard die bij uw interieur past.

Zutphenseweg 15, Vorden Telefoon 05752 - 12 61

Laatste ronde

opruiming
kinderkleding

Koopjes voor 5,-, 10,-, 15,-, 20,- en 25,-
en dat is mooi meegenomen

nu de scholen weer beginnen.

MODEHUIS

(/issel
Burg. Galleestraat 3 - Vorden.

Op dinsdag 14 augustus 1984 speelt

"Vorden"
tegen

"de Graafschap
Aanvang 19.00 uur.
Plaats: Gemeentelijk Sportterrein te Vorden.

Om 18.00 uur zal de speciale promotie-bus voor
seizoenkaarten van "de Graafschap" reeds bij de
entree van het sportcomplex aanwezig zijn.



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

\^^^^fS\*\ vH ^ m \ f! W.

mef

Nu alles weer bij het oude is, gaan we er weer met nieuwe energie tegenaan
En U weet zo langzamerhand wat dat inhoudt: scherpe prijzen,

mes-scherpe aanbiedingen en super-scherpe krakers.

De collega's van de CLUB 199 en ik zien nog steeds mogelijkheden om

elke week weer met verrassende en tegelijk nuttige aanbiedingen te komen.

Kijk maar 's naar mijn ontbijt-thema in deze advertentie.

Dash
koffer 4,5 kilo
met gratis
Suske en Wiske boek

Hero
cassis
literfles

15,91

1,59

Quiche Hartige
Taartmix

Gulden Krakeling —**
Gevulde koeken f M
pakGstuks ' f • ̂

Chateaux Laroque
Demi Sec 1983
A.C. fles 0,7 liter

DIEPVRIES

Hebro varkens-
of kipsaté
zak 3 stokjes

3,98
l

1,59
'En morgen

gezond weer op'
En daar hoort volgens alle deskundigen ook een goed ontbijt bij. Helaas

nemen we er niet altijd even veel tijd voor. Onverstandig, naar mijn
bescheiden mening. Want wat kost het nou helemaal om even een klein
fundamentje te leggen, om de machtige fabriek die ons lichaam is van de
nodige brandstof te voorzien, of om rustig en niet jakkerig aan een nieuwe
dag te beginnen. Geloof me, ontbijten moet. En ik kan het weten, want ik
ben elke dag voor dag en dauw op om steeds weer te bewijzen dat ik nét
even scherper ben. Ook als het om uw dagelijkse ontbijtartikelen gaat.

Cruesli Heinz sandwich- of
O 9E komkommerspread o rn

Afsluitbare

2,39 teker

naturel of met appel
pak 340 gram

Kellogg's
Cornflakes
375 gram

Van Nelle
theezakjes
Engelse melange
pakje 20 x 4 gram

Broodtrommel
verschillende kleuren
per stuk

Zonnatura
gepofte
rijstwafels
pak 90 gram

Zeeuws Meisje
margarine
kuip 500 gram

1,
2,75

1,59

1,79

diverse kleuren
per stuk

Plastic
boterhamzakjes
pak 50 stuks

Slankie
smeerkaas
diverse smaken
kuipje 100 gram

Verkade
beschuit
rol

Wasa
Knackebröd
pak

1,75

0,59

1,09

0,99

1,69

* Ook deze week weer
volop vers in'de aanbieding.

MACfRf
HAMIAPPEN
KILO

Donderdag 9. vriidag 10 e

TOMATEN
KILO

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

Woensdag 15 augustus

Half om half
gehakt

Donderdag 9, vrifdag 10 en zaterdag 11 augustus Donderdag 9. vrijdag 10 en zaterdag 1 \ augustus Donderdag 9. vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus

Schnitzels 1 RQ
100gram l J\J\f

6,95

Krielaardappelen 1 "7Q
geschrapte, 750 gram 'f ' ^^

0,98 ü?6" 2,48
FIJNE VLEESWAREN

THfftWfN
KfRSffMA/U

HALFVOLLE
MOK

J&K
HUZAREN
SALADE
BAK 600 GRAM

DAGKOOPJES

Maandag 13 en dinsdag 14 augustus

Rollade
schijven

Krentenbollen i on Jong

"l*?611
 o ...1,99 If338 9.45

toren
"««i

5,45
Slagersachterham 1 RQ n

'r05' Varkenslever O /IC
My>m £mg*T\M

'
800 gram gesneden

Pariser

Boterhamworst
***** lfUU Andiivie n "MlTongeworst H 00 ™UIJ™, H/IJ
Schottes, 100 gram \Mf\f\f ^M

Alleen bij Leo Stein:
Whisky
William Lawson, 1 fles 18,95

Joshep Guy
Franse cognac, 1 fles

Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van 8 augustus t/m 14 augustus 1984, temi) anders vermeld Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

24,95 Jonge florijn 1 Mter 16,99

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

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



CONTACT TWEEDE BLAD
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In het kader van een uitwisseling zijn maandag een groep jongeren uit Jeruzalem in Vorden aangekomen. De
acht jongens en meisjes zullen met hun twee leiders een week in ons land blijven. Zij worden ondergebracht in
gastgezinnen. De uitwisseling is een initiatief van het Israël Comité Nederland, een organisatie die zich ten
doel stelt de solidariteit met Israël en de joden te mobiliseren en te stimuleren. Het is voor de eerste keer dat
Vorden en omgeving is uitgekozen als basisplaats voor een uitwisseling.

Vorden ontvangt 'De Graafschap9

De aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging 'Vorden' is er in geslaagd dit jaar enkele betaalde voetbal-
clubs naar Vorden te halen. Op dinsdagavond 14 augustus speelt Vorden I om 19.00 uur op het gemeentelijk
Sportpark te Vorden tegen De Graafschap uit Doetinchem. Trainer Popovic speelt nu eenmaal graag tegen ver-
enigingen uit de omgeving van Doetinchem, teneinde een vaste aanhang te kweken.
In Vorden zal de volledige selektie van de Doetinchemmers aantreden. De wedstrijd zal worden geleid door
scheidsrechter H. Jansen uit Ter Wolde. Hij wordt geassisteerd door de heren Bekker en Boekholt resp. uit Zut-
phen en Vorden.
Dinsdagavond 18 september speelt Vorden I thuis tegen het C-team van Wageningen.

Politienieuws

Diefstal uit auto
Een inwoner van ons dorp deed aan-
gifte dat uit zijn op de Brinkerhof ge-
parkeerde auto een tasje met waarde-
papieren en geld is ontvreemd.

Tegen boom
Motorrijder N. uit Amsterdam merk-
te op de Lindeseweg een bocht te laat
op met het gevolg dat hij tegen een
boom reed. De 59-jarige motorrijder
is overgebracht naar het Spittaal.

Diverse bekeuringen
De Rijkspolitie heeft afgelopen week
diverse bekeuringen gegeven. Onder
meer wegens het autorijden zonder
gordel, gladde banden, opgevoerde
bromfiets.
Aan de Veengoot kregen een drietal
vissers een bon aangereikt om reden
dat zij niet in het bezit van de voorge-
schreven visvergunningen waren.

Oriënteringsrit
Buurtvereniging Delden
De voor a.s. zondag 12 augustus vast-
gestelde oriënteringsrit gaat die dag
niet door en is verplaatst naar zondag
2 september. De start is ook dan vanaf
café 't Zwaantje.

Geslaagde
avondfietstocht
Kranenburgs Belang
Negentien equipes meldden zich af-
gelopen zaterdagavond voor deelna-
me aan de door Kranenburgs Belang
uitgezette fietstocht.
Het weer was uitstekend voor een
fietstocht. Aan de hand van een route-
beschrijving voerde de tocht via De
Wiersse, Hengeloseweg, 't Sikkelder
naar Varssel. Over 't Zelle, Linde arri-
veerde men weer op de Eikenlaan.
In café Schoenaker reikte voorzitter P.
van den Berg de gewonnen prijzen uit .
Desgevraagd maakten de 56 deelne-
mers kenbaar ook volgend jaar de
voorkeur te geven aan een fietstocht
boven een avondwandeling.

De winnaars waren: Gedeelde eerste
prijs: Fam. Tolkamp, Fam. Huitink en
Fam. Wunderink. 2e prijs: Dames
Wjssink-Mombarg. 3e prijs: Fam.
.Horsting.

Kastelentocht in Vorden met
historische rijtuigen
De Aanspanning "In de Reep V te Vorden organiseert zondag 12 augustus de traditionele kastelentocht
met historische rijtuigen. Deze rit is tevens een klassementsrit meetellend voor het kampioenschap van
Nederland dat op 21 september in Utrecht wordt gehouden. Voor de liefhebbers van het aangespannen
paard valt er zondag weer heel wat te genieten. Niet minder dan 135 aanspanningen /ijn inmiddels inge-
schreven, afkomstig uit alle delen van Nederland. De koetsen worden 's morgens tussen 8.30 uur en 10.00
uur verwacht op de weide aan de Wilmerinkweg, ten noorden van de spoorbaan.
Hier zal tevens de jurering plaats vin-
den. Via een individuele start vertrekt
men dan naar de Almenseweg - oprit
kasteel Den Bramel - Almenseweg -
oprit Huize Enzerinck - Larenseweg -
Enzerinckweg - Galgengoorweg -
Schoolhuisweg - Wildenborchseweg -
kasteel de Wildenborch - Nijlandweg -
Mosselseweg - WiersSebroekweg -
kasteel de Wiersse. Bij dit kasteel
wordt een zogenaamde sherrystop ge-
maakt waarna de stoet weer vertrekt
richting Ruurloseweg - verplichte draf
tot aan de Onsteinseweg - kasteel On-
stein - Schuttestraat - Kostedezijweg -
Kostedeweg - Lindeseweg - kasteel
Kiefskamp - Hilverinckweg - Delden-

seweg - Nieuwstad - Margrietlaan -
Christinalaan - Vordensebosweg -
Schuttestraat - oprit kasteel Vorden -
Horsterkamp - Dorpsstraat - Burge-
meester Galleestraat - Almenseweg -
Wilmerinkweg.

Bij kasteel Kiefskamp zal tegen 12.30
uur de lunch worden gebruikt. De
boerendansgroep "De Knupduuks-
kes" zal hierbij, gestoken in de origine-
le klederdracht, de helpende hand
bieden. Voor het vertrek van de mid-
dagroute zal bij Kiefskamp tevens de
prijsuitreiking van de klassementsrit
plaatsvinden.
De organisatoren zijn er ook dit jaar in

geslaagd diverse kastelen in dé route
op te nemen, waarvoor men de land-
goedeigenaren zeer erkentelijk is. Ook
de gemeente, politie, EHBO verlenen
medewerking aan deze koetsentocht.

Zo tussen 15.30 uur en 16.00 uur arri-
veren de koetsen in de Dorpsstraat.
Hier wordt uitleg gegeven over de
aanspanningen. Tevens ontvangen de
deelnemers een tegel van kasteel den
Bramel als herinnering aan deze tocht
die voor de negende keer wordt ge-
houden en waaraan de organiserende
vereniging "In de Reep'n" met zo'n 25
deelnemende aanspanningen akte de
presence geeft.

Jubileum zwemvierdaagse
met rand-activiteiten
In het Vordense zwem- en rekreatie-
bad 'In de Dennen' wordt volgende
week voor de tiende maal de zwem-
vierdaagse gehouden. De Koninklijke
Nederlandse Zwembond organiseert
dit jaar voor de vijftiende maal de Na-
tionale Zwemvierdaagse. 'In de Den-
nen' organiseert de vierdaagse dit-
maal voor de tiende keer.
In Vorden wordt de zwemvierdaagse
gehouden van dinsdag 14 tot en met
vrijdag 17 augustus. Wachter op een
van die dagen verhi^^d is, geen
nood. Ook op maandag 13 augustus
kan men terecht om die ene dag in te
halen.
Men kan dagelijks zijn 250 of 500 me-
ter zwemmen des ouj^nds tussen
7.00 en 10.00 uur of deWliddags tus-
sen 17.00 en 20.00 uur.

Nationale recordjachten
Rondom de vierdaagse zijn tal van
randactiviteiten. Voor dinsdag kan
men meedoen aan de Nationale re-
cordjachten. Vanaf vijf uur in de mid-
dag kan men meedingen naar de titels
in het baksteentillen, paalgooien, to-
renbouwen, balgooien en pijlwerpen.
Woensdagmiddag is er een spelmid-
dag van drie tot vijf uur voor de jeugd
in en op het water en op de zon- en
speelweide. Donderdagavond om
half zeven komt de Vordense brand-
weer een demonstratie geven met
o.m. het bekende skippy-bal-spuiten.
Vrijdag wordt de finale van de record-

jachten gehouden. De winnaars gaan
over naar de regionale en hopelijk la-
ter landelijke finale.
Vrijdagavond om acht uur worden de
medailles uitgereikt aan de deelne-
mers die de zwemvierdaagse tot een
goed einde hebben gebracht. De
zwemvereniging heeft ook nog atten-
ties klaar liggen voor de jongste en
oudste deelnemer.
De kosten bedragen evenals vorig jaar
vijf gulden. En wie geen abonnement
heeft kan een speciaal zwemvierdaag-
se abonnement kopen. Dit abonne-
ment is een gehele week geldig en
kost voor de jeugd f 11,- en voor vol-
wassenen f 14,-. De organisatie van
het gehele gebeuren is in handen van
het zwembadpersoneel en bestuursle-
den van de zwemvereniging en de
zwem- en poloclub Vorden '64.

Diploma-zwemmen
Zaterdag 18 augustus om half elf in de
ochtend bestaat er gelegenheid af te
zwemmen voor het A of B-zwem-
diploma. Zij die in de vakantie, waar
dan ook, menen goed gevorderd te
zijn en een kansje willen wagen voor
het afzwemmen kunnen eerst nog
proefzwemmen op zaterdag 11 augus-
tus om half elf. Hopelijk zijn de weer-
goden de organisatie gunstig ge-
stemd. In ieder geval zal de tempera-
tuur van het water worden opgevoerd,
zo verzekerde beheerder Martin Wes-
terik.

Sinterklaas nam afscheid
van de Amerikanen
Speciaal voor deze gelegenheid met
de stoomboot vanuit Spanje overge-
komen, was Sinterklaas en zijn knecht
Pedro aanwezig op de afscheidsavond
(farewell) van Operation Friendship.
Deze avond vormde het sluitstuk van
het drieweekse uitwisselingsprogram-
ma van O.F. Vorden.
Op de versierde deel van de familie

H.J. Pardijs, deelde Sinterklaas ca-
deautjes aan de Amerikanen uit, voor
wie deze viering geheel vreemd was.
De Amerikanen op hun beurt organi-
seerden een Miss O.F.-verkiezing,
hetgeen in veel hilariteit resulteerde.
Jan Rigterink, landelijk voorzitter van
de O.F., bedankte alle aanwezige gast-
gezinnen en het bestuur van de afde-

ling Vorden van de O.F. voor het vele
werk dat zij verricht heeft.
Zeer voldaan en boordevol indrukken
zijn de Amerikaanse jongens en meis-
jes dinsdagmorgen weer vanaf Schi-
phol naar de States vertrokken. De
groep Vordense jongens en meisjes
die gedurende deze drie weken met
de Amerikanen hebben opgetrokken,
waren vrijwel allemaal aanwezig op
Schiphol om uitgeleide te doen. Over
en weer werden heel wat traantjes
weggepinkt en het 'I see you later' was
niet van de lucht.

Huisvrouwenorkest
weer een succes
Dinsdagavond trad het Vordens Huis-
vrouwenorkest op, onder leiding van
dirigent Hilverink in Bar-Bodega 't
Pantoffeltje in het kader van de VW
aktiviteiten.
Mevr. van Til (Tante Zus) zorgde er
voor dat het programma weer gezellig
aan elkaar werd gepraat en niet te ver-
geten haar voordracht van diverse ge-
dichten wat zeer in de smaak viel bij
het publiek.
De voorzitter van de VW, de heer Eij-
erkamp, bedankte het Vordens Huis-
vrouwenorkest voor haar optreden.
Het Huisvrouwenorkest blijkt ook in
de regio veel succes te boeken. In Aal-
ten, Winterswijk, Apeldoorn, Zut-
phen en Hengelo traden ze al meer-
malen op, vooral in bejaardencentra
en ziekenhuizen blijkt men deze vorm
van muziek maken zeer te waarderen,
vooral de oude nummers doen het
goed. En tante Zus weet dan de zaal
wel mee te krijgen. Wij wensen het
Huisvrouwenorkest nog veel succes
toe.

Dat Vorden gepromoot wordt blijkt
wel uit het refrein in het volgende
lied:

Stap eens even af
en breng eens een bezoek
aan Vorden in den Achterhoek.
't Is er watje noemt
zo schoon aan alle kant
dat het de parel is van Gelderland.
Zo piekfijn in orde
datje nergens rommel ziet.
Een schoner dorp dan Vorden
vind je in de wereld niet.

Riek Schagen
heeft eigen expositieruimte
Dankzij de medewerking van de heer Jac.H. de Jong, direkteur van de Nedac/
Sorbo te Vorden heeft Riek Schagen, bij velen bekend als Saartje, de beschik-
king gekregen over een expositieruimte aan de Enkweg 17a.
Riek Schagen is nl. een verwoed schilderes en heeft in de loop der jaren al heel
wat schilderijen gemaakt.
De ruimte waar ze nu over beschikt is plm. 80 mter.

Vanaf heden kan men de schilderijen van Riek Schagen elke zaterdag en zon-
dag tussen 13.00-16.00 uur in de studio aan de Enkweg bewonderen. De toe-
gang is gratis.



Zaterdag 11 augustus Pretty Markt Oefenprogramma
De zwem- en poloclub „Vorden '64"
hoopt zaterdag 11 augustus de vruch-
ten te kunnen plukken van een jaar
keihard werken. Zaterdag is namelijk
de jaarlijkse Pretty Markt op het
Marktplein. Week-in, week-uit zijn le-
den van de vereniging bezig geweest
om allerhande attributen voor deze
markt te verzamelen. De moeite
waard wat is opgehaald. Veel antiek,
curiosa, meubilair, boeken e.d. Je
staat er soms versteld van wat sommi-
ge mensen als 'rommel' van de hand
doen, zo luidde de reaktie van club-
voorzitter Henk van der Aar.
Hij vertelde ons dat de zwemclub de
gelden die uit de Pretty Markt verkre-
gen worden hard nodig heeft. "Jaar-
lijkse worden we gekonfronteerd met
stijgende kosten van de verwarmde
zwembaden in de omgeving waarop

wij voor de training en wedstrijden
zijn aangewezen. Om nog maar te
zwijgen over reiskosten, materiaal-
kosten e.d. Inkomsten hebben wij vrij-
wel niet. Zonder deze Pretty Markt
ziet het er voor onze vereniging dan
ook niet al te rooskleurig uit", aldus
Henk van der Aar, die de vurige wens
uitspreekt dat de weergoden de vere-
niging, die het anders altijd van water
moet hebben, goedgunstig gezind
zullen zijn.

Behalve deze vlooienmarkt en rom-
melmarkt is er een gezellig koffieter-
ras. Er is een oliebollenkraam, een sui-
kerspin. Men kan barbecuen. Voor de
kinderen zijn er spelletjes zodat een
bezoek aan deze elfde uitgave van de
Pretty Markt alleszins de moeite
waard lijkt.

yy Vorden
zomerprogramma
1984

V,V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Telf.
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

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

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

Amrobank, Raadhuisstraat 1
14julit/m 18 augustus: Inwoners van Vordentonen het werk van
hun handen: "Je bekijkt het maar". Geopend maandag t/m za-
terdag van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS:
De welbekende Staringavond meteen korte wandeling naar het
kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de eigenaar ir.
Staring. Aanvang 19.30 uur in de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving. Deze avond wordt verzorgd door de Vor-
dense dichter Jaap Zijlstra. Dia's door J. Dolphijn. Kosten
f 3,00 incl. koffie met koek in de pauze.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw Bomen". Aanvang 19.30
uur. Verzamelen bij Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2,00 p.p.

ZATERDAG 11 AUGUSTUS:
Pretty Markt pp het marktplein te Vorden van 10.00 tot 17.00
uur. Vlooienmarkt/rommelmarkt met veel antiek, curiosa, meu-
bilair, boeken etc. Een gezellig koffieterras, oliebollenkraam,
barbeque, kinderspelletjes, doelschieten.

ZONDAG 12 AUGUSTUS:
Aanspanning "In de Reep'n" Vorden en omstreken. Kastelen-
tocht voor aanspanningen met historische rijtuigen langs de
kastelen van vorden.

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 AUGUSTUS:
Zwembad in de Dennen. Zwemvierdaagse.

DINSDAG 14 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding door de heer M. Spiegelenberg. Kosten f 2,50 p.p. Geen
honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V. kantoor. Aan-
vang 19.00 uur.

DINSDAG 14 AUGUSTUS:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 14 AUGUSTUS:
Vriendschappelijke wedstrijd Vorden-de Graafschap. Terrein:
Gemeentelijk Sportpark, Oude Zutphenseweg. Aanvang 19.00
uur. Organisatie: Voetbalver. Vorden.

DONDERDAG 16 AUGUSTUS:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" met
medewerking van de boerenkapel "De Achtkastelendarpers".
Entreef f 2,50 tot en met 12 jaar f 1,50. Aanvang 20.00 uur bij 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34. Bij slecht weer binnen.

DONDERDAG 16 AUGUSTUS:
Orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangsprijs f 5,00; 65 plusser + CJP f 3,50.

ZATERDAG 18 AUGUSTUS:
Zaalvoetbaltoernooi. Sporthal Het Jebbink. 3 poules, 3 klassen
KNVB 1e, 2e en 3e. 08.30-17.00 uur. Toegang gratis.

v.v. "Vorden"
5 aug.: H&K - Vorden 0-5; H&K 2 -
Vorden 2 2-1.
12 aug.: Vorden - WW; Vorden 2 -
WW 2; Vorden 3 - Erix 3; Vorden 4 -
Vios B 5; Vorden 5 - Vios B 6; Vios B 7
- Vorden 6; Vios B 8 - Vorden 7.
14 aug.: Vorden - de Graafschap.
16 aug.: Vorden - Klarenbeek; Vorden
2 - Klarenbeek 2.
19 aug.: Vorden - Erix; Vorden 2 - Erix
2; Vorden 8 - H&K 8.
23 aug.: Vorden - Deo; Vorden 2 - Deo
2.
26 aug.: Schalkhaar 3 - Vorden 3;
Schalkhaar 4 - Vorden 4; Vorden 5
toernooi v.v. Genderingen.
30 aug.: Zutphen - Vorden; Zutphen 2
- Vorden 2; Vorden 3 - WW 3; Zut-
phania 4 - Vorden 4; Zutphania 5 -
Vorden 5.
6 sept.: Vorden 6 - Wilh. SSS 6; Vorden
7 - Wilh. SSS 7.
11 sept.: Vorden - Hercules; Vorden 2 -
Hercules 2.

Uit het Ratti-kamp
Competitie-indeling
De competitie voor het veldvoetbal
vangt aan in het weekend van 8/9 sep-
tember. De voorliggende data 22, 29
augustus en l, 2 en 5 september wor-
den benut voor het spelen van poule-
wedstrijden beker en vooruit te spelen
competitie wedstrijden. De indeling
van de Ratti-elftallen is bekend.
Afdeling zaterdag: 2e klas A: Ratti l,
Ambon, Beekbergen, Eerb. Boys,
EGW, Helios, Overstegen, PTT, Si-
nar Maluku, Wilp en ZW '56.
2e klas E: Ratti 2, ALmen 3, AZSV 7,
AZSV 8, DZC '68 5, Overstegen 2,
SKVW 3; SSS 3; SSS 4, SVDW3, Ze-
los 4.
3e klas l: Ratti 3, Ambon 2, AZSV 11,
DCS l, DZC 8, DZSV 6; Haarlo 2,
Overstegen 3, SKV; 4, SVDW 4, Zelos
5.
Junioren B.15: Ratti, AZC, Gazelle,
De Hoven, SCS, Steenderen, Vorden,
Wilhelmina, SSS en Zutphania.

Afdeling zondag 2e klas B: Ratti, Deo,
Gorssel, Keijenburgse Boys, KI.
Dochterej^ Oeken, Ruurlo, SHE, So-
cii, Studeren, SVBV, Turkse
Kracht.
4e klas L: Ratti 2, AZC 6, Baakse Boys
3, Brummen 7, Hercules 5, KJ. Doch-
tern 4, Lochem 6, Oeken 4, pax 7, So-
cii 4, Vq^fcn 4 en Witkampers 4.
5e klas flüitti 3, AZC 8, Baakse Boys
4, Be Quick 8, Brummen 9, Erica 10,
SHE 6, Vorden 7, Warnsv. Boys 6,
Witkampers 10.
5e klas Q: Ratti 4, Baakse Boys 5,
Brummen 10, Dier. Boys 5, Erica 7,
Erica 11, Hercules 8, Oeken 6, Zut-
pJaen 5, Zutphania 5 en Witkampers 7.

DAMES 2E KLAS H: Ratti l, Deo 2,
Diepenheim, Eibergen, Erix 2,
Lochuizen, Ratum 3, Rekken l, Riet-
molen, SVBV, Vios B. 2. Winterwijk.
2e klas E: Ratti 2, Eibergen 2, Grol,
Keijenburgse Boys, KI. Dochtern,
KS.H, Lochem, Longa 2, Pax, Ratum
2, Varsseveld, Wolfersveen.

Deze week zijn de trainingen begon-
nen bij de s.v. Ratti.

ADVERTEREN
KOST GELD

NIET ADVERTEREN
KOST MEER GELD

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

8 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

15 aug. HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd

14 t/m
17 aug. Zwemvierdaagse in zwem-

en rekreatiebad "In de den-
nen".

Danslessen Danslessen
Blijf bij de tijd en laat U nu in-
schrijven op 18 en 25 augustus
van 18.00 tot 19.30 uur in Dorps-
centrum Vorden
op 22 en 29 augustus van 1 9.00
tot 20.30 uur zaal A.J. Eijkel-
kamp, 't Medler, Vorden.
Klubs voor verl. en gehuwden van
17 t/m 35 v.a. 35 t/m 50 v.a. 50
t/m 60 jaar en ouderen. Noteert u
deze datums en uren?
Inschrijfgeld f 1 5,- p.p. Opgave
heer met dame gewenst.

ThA Houtman
DANSLERAAR
of vorm zelf een leuk klubje.

«I*

cursussen
ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

1 02 Middenstand 1 of 2 jarig
parallelsysteem
dag- of avondopl

1.04 Ondern opl Detailhandel
1 07 Prakt Dipl Boekh 2-jarig;

1e jr
1.08 Prakt Dipl Boekh 2-jarig;

2e jr
1 09 Prakt Dipl Boekh Rep
1.10 Moderne Bedr Adm

11/2 jarig; 1e jr
1 .11 Moderne Bedr Adm

11/2 jarig; 2e jr

SECRETARIËLE OPLEIDINGEN
* 4.01 Typen

4.05 Nederl Bedrijfscorresp
4.15 Stenografie Nederlands
4.26 Assistent-Secretaresse;

avondopl.
4.28 Secretaresse; avondopl
4.31 Receptioniste; avondopl
4.35 Stenotypist(e)
5.11 Administrateur; avondopl

COMPUTEROPLEIDINGEN
2.02 Computeroriëntatie
2.03 Informatica
2.04 Programmeren in BASIC
2.05 Computer Boekhouden l
2.07 Computer Tekstverwerking
2.08 Computer Data-typiste

COMMUNICATIEVE OPLEIDINGEN
3 06 Duitse Conversatie 1e jr
3 07 Duitse Conversatie 2e jr

* 3 08 Engelse Conversatie 1e jr
3.09 Engelse Conversatie 1e jr,

dagcursus
3 10 Engelse Conversatie 2e jr

* 3.11 Engelse Conversatie 3e jr
3.12 Franse Conversatie 1e jr
3.13 Franse Conversatie 2e jr
3 14 Franse Conversatie 3e jr
3.15 Italiaanse Conversatie 1e
3.16 Italiaanse Conversatie 2e
3.20 Spreken in het Openbaar.

Rhetorica

Cursisten met een opleiding 207 of 208 hebben
bij sollicitatie veel meer kans op een baan!!

eigentijds
professioneel
onderwijs

Keppelseweg 14 -16 Doetinchem Tel. 08340-23708

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

Café-Restaurant

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
- Deskundige adviezen

U stuurt Uw kind toch ook op een
veilige fiets naar school.
Laat hem op tijd nakijken
door de vakman.
Wordt reparatie te duur, wij
hebben voor elke beurs ook een
betaalbare nieuwe fiets.

Gazelle Raleigh dealer

ftforiderltofir
TWEEWIELERS LOCHEM TEL. 1712

Alle onderdelen in voorraad,
voor de zelf reparateur
gratis advies.

wevo-druk
verhuist...

na een reorganisatie in verband met
overname van

de graaf

drukkerij planeta
zullen wij eind augustus starten
in het pand

nieuwstad 29,
zutphen
tel. 05750-12306

zowel familiedrukwerk, handels-
drukwerk, meerkleuren drukwerk,
folders en periodieken enz.
worden door ons vervaardigd,
vraag eens vrijblijvend offerte, wij zijn
gaarne bereid u alle gewenste
inlichtingen te verstrekken.

boekdruk offset lwevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk ̂ utphen tel 05750 12306

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tttedr <t»tltnffnJI

Zutphenseweg - Vorden

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

UU WEI land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Vehuur reparatie.
Branderhorst weg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.


