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TOUWTREKKERS VAN WARKEN ZONDER „HOME
„INPAKKEN EN WEG WEZEN ..."
De touwtrekkers van de TV Treklust uit War ken gemeente Warnsveld zitten zonder ho-
me. Waar eens hun trainingsveld was, achter café-wegrestaurant Zomerlust aan de
Lochemseweg, graast nu het roodbonte vee. Al vele jaren hadden ze hun domicilie
nabij dit café, maar per 1 augustus moesten ze van de eigenaar hun biezen pakken.
Alles moest weg: attributen, hijsinstallatie, lichtmasten en zelfs de beker- en medaille-
kast die in het café aan de muur prijkten.

DROEVIGE ZAAK
Voorzitter Jan Poorterman en zfln jon-
gens (,,we hebben ongeveer 23 leden") lo-
pen een beetje met hun ziel onder de arm.
Oorajaak van het onheil dat over de vereni-
gtintg kwam: „Och, eigenlijk maar een klei-
ndgftiedd, min of meer een privé-ireden. Er
zijn wel eens strubbelingen geweest, en dan
(komt er altijd wel een aanleiding die de be-
kende druppel vormt om de emmer over te
laten lopen 'n Droevige zaak," zegt
Foortenrnan.
„De eigenaar heeft me telefonisch laten
iweten dat we met ingang van deze maand
(weg moesten. We zfln nu aMes kwijt: trai-
ndngsivelid, kleedilokaal enz. Waarom moet
idat nou ao," verzucht hij in arrenmoede.

VRIJE MIDDAG ...
Qp hun, vrije middag zfln ze bfl elkaar ge-
lkomen, een tiental leden, met schoppen,
hamers, mokers en ander gereedschap. In
enkele uren breken ze af, wat misschien in
(maanden of jaren is opgebouwd. Kuchend
door de rook van een aangestoken vuurtje,
(graven ze de hijainstallatie en lichtmasten
uit de grond en laden ddt op een wagen.
Ook de wettdeposten wonden er uit gehaald
en weer in de Hjtn gezet zoals ze vroeger
stonden. Wat eens toainingsveld was wordt
nu weer weiland van Ohris Boersbroek, die"
het gepacht heeft van Zomertust-eigenaar
Te Winkel.
(Boersbroek helpt een handje. „Ik vind het
ndet leuk voor de jongens uit sportief oog-
punt en heb ook nooit last van hen gehad.
Maar ja, ik krieg noe meer gras d'r bie,
(hé ! Trouwens het initiatief is niet van
mij uitgegaan, ze zijn toch bezig met de
gemeente "

ONVERWACHTS
Terwijl Anja Bangeman, Willy Hendriks en
Anja Mazee in het café druk bezig zijn om
de bekers, medailles enz. in dozen te pak-
ken, sjorren Pioorterman en bestuurslid Jan
(Dekkers de kast alvast in de kattebak.
Dekkers kan het nog steeds niet vatten:
„Waarom moet een hele vereniging hier-
onder lijden. Overall gebeurd wel eens wat,
idat komt in de beste huwelijken voor "
Ook Hiagigeman en Gerrtlt Zwiens zfln van
(mening dat het te onverwachts kwam. „We
moesten wel een keer weg, maar op zo'n
mander, nee, dat hadden we niet gedacht."

AL JAREN
De Warkense bouwtrekkerH hadden al jaren
dit café als middelpunt. Vroeger heette het
(Brui! of Krijt en sinds een zestal jaren is
Üe heer Te Winkel eigenaar. Ook vele toer-
nooien werden er gehouden. Geleidelijk kwa-
men de lelden ook van andere plaatsen zo-
als Hengelo GHd., Baak, Steenderen en nu
komen er praktisch geen meer uit Warken.

GRIEVEN
Ztomeriust-efiigenaar Te Winkel y&t het alle-
maal erg hoog. Zfln grieven betreffen voor-
namelijk, zoals hij zegt, een privé-aange-
legeriheid met de voorzitter. „Maar ja, er
zflm uiteraard wel eens meer dingen ge-
weest. Ik heb ze aJlt^d vrijwillig geholpen.
De stroom, het veüd enz. ze kregen het voor
niemendal. We sluiten wel om negen uur,
maar als ze wat wilden gebruiken was er
altijd wel iemand in het café. Nee, zo gaat
het niet langer meer. Nogtmaal, tegen de
jongens indtLvtidueel heb ik ndets."

WAT NU?
Voorlopig gaan alle spullen naar het lid
StrnalHegioor in Leesten, waar we een week
onderdak kunnen krijgen. „Als iemand op
korte termijn nog een stukje grond voor
ons heeft," zegt Zwiers, „dan houden we
ons aanbevolen. We wiHen wel graag in de
gemeente Warnsveld bUJven."
Voorzitter Poorterman heeft echter ztyn

voellhorens al uitgestoken en contact gehad
met de gemeente. „Vla wethouder Mannes-
sen en met overleg van het bestuur van
WarnsveMse Boys kunnen we hopenlijk een
gedeelte van het Boys-terrein krijgen. Ze
willen een vereniging in nood gaarne hel-
pen."

WETHOUDER MANNESSEN
Wethouder Mannessen beaamt dit: „Wij
hebben als gemeente de plicht de TV Trek-
lust in nood te helpen. We ztjn dadelijk op
pad gegaan en via gesprekken met secre-
taris en enkele bestuursleden van de Boys,
die geen bezwaren hadden, kunnen ze een
gedeeltelijk onderkomen krijgen nabij het
trainingsveld ('t Braamveld). Na een ge-
sprek met de voorzitter van de Boys - die
nog met vakantie is - hopen we dit af te
ronden. In principe is de zaak dus akkoord."
De wethouder die de jongens dus niet in

de steek wil laten: „Voor de verdere toe-
komst zijn we met het overlegorgaan van
WarnsveldHZutphen bezig plannen te ont-
wikkelen voor een sportcomplex ten zuiden
van Rijksweg 47, dus vlak bij de opgang
van de nieuwe LJsselbrug. Jammer, dat ze
weg moeten, de mensen moeten elkaar eens
'beter leren begrijpen."

GEEN BEGRAFENS ...
De prestaties op de competitiejtoernooien
van de NTB hebben onder al die misère nog
niet geleden, want op het zondag in Buss-
loo gehouden toernooi werd Warken win-
naar in de 640 B-klasse. „We staan nog
steeds bovenaan," glundert Zwiers min of
meer... „en de toto en lotto (van de NTB)
kunnen nu voortaan eüke woensdagavond
worden ingeleverd bij café-wegrestaurant
De Boggelaar aan de Vordenseweg."
Terwijl de koeien van Boersbroek het gras
van het trainingsveld al weer aan het her-
kauwen waren, verdwenen de laatste touw-
trekkers van hun „geboortegrond".

„Het wordt geen begrafenis," zegt de be-
baarde Foortertman, terwijl hij de attribu-
ten afdekt met de blauwe verenigingsvlag
en met twee volgeladen trekkerwagens met
•zijn jongens in een miezerige regen ver-
dwijnt in de richting Leesten.

• ••l

BI'J ONS IN VORDEN
In een van mien veurugge stukskes oaver un markevegadering he'k ow be-
loafd da'k ut veslag oaver un brand in den Vordense toorn zol beschrieven.

Now, hier is 't dan. Ik doo 't maor in 't plat, de schrieftrant mo'k dan wel iets
veranderen, maor dat mo'j dan maor veur lief nemmen. Mien bedoeling is
juust plat schrieven, a'k ut in 't Algemeen Beschaafd mos doen wo'k 't ens
neet. Begriep i'j? 't Geet zo:

Om-CVelaezen un bericht oaver brand óWdeur 't inslaon van 't onweer in d'n kerk-
toorn van Vorden hef plaatse ehad.

Vorden d'n 22 februari 1817. 's Middags um half twee bi'j un starken wind,
hagel en sneebuu'jen sloog de bliĵ m in de spits van de toorn, die in 't Vor-
dense darp steet, en al metene t^nen ze in de gaten dat t'r brand was.

Alle meugelukke veurzörge wedden bi'j de hand enommen umme de brand
te blussen en 't darp waorin verscheidene huuze met stro edekt waarn te be-
holden. De grote brandspuite deur de mark van Vorden anneschaft, en ok de
draagbare spuiten van de huuzen Vorden, Hackfort en den Braomel wieren
anebrag.Zonder tied te veliezen wodden de toorn van manschappen veurzien,
die hand an hand ut water nao boaven brachten. Un draagbare spuite uut 't
darp Vorden wier metenommen, maor umdat de deurgang in d'n toorn zo
nauw was konnen ze d'r neet met bi'j de brand kommen. Met un kopperen
glazenspuite lukken ut um de brand te bedwingen, maor deur de hadde wind
laaien 't vuur weer op.

Deur 't manhaftige werk van H. J. Bosman die de planken en de leien um de
brandheerd lössloog, lukken 't um de toorn en 't darp in stand te hollen. Buu-
ten H. J. Bosman wier d'r gin mense gewond. Opmarkeluk is nog dat de bör-
gemeister van Hengel met un groot stel kearls en twee spuiten al um half viere
in Vorden was. Die kearls heb de sokken d'r aardug in ehad, dach ik zo. Ze
mossen jao eers ok nog ewaarschouwd wodden, en um dan al zo gauw hier te
waen, now ik vin 't nogal wat.

An H. J. Bosman wodden as beloning veur zien veurbeeldïge optrean nao
eigen keuze viefentwintug gulden uutbetaald of un zilverstuk (gedachtenis in
zilver steet t'r) tot un weerde van viefentwintug gulden. Kö'j zien dat ze toen
ok al mensen met dörf hadd'n bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Koerselman
cassettes
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323! ?

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en ' 1

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag- 1

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogohelman: donderdagmiddag van 16-17 uur •

Döze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
— plaatsing van caravans in de bebouwde

kom;
— nieuwe begrenzing bebouwde kom

Vorden.

Plaatsing caravans in de bebouwde kom
Het blflkt dat velen nog niet op de hoogte
zfln van het feit, dat in de bebouwde kom
het plaatsen van een toercaravan c.q. een
tent slechts is toegestaan mits deze kam-
peermiddelen niet zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg.

Is dit laaltste echter wel het geval dan is
het volgens de verordening op de kampeer-

plaatsen en op de kampeermiddelen verbo-
den voor een tennüjn langer dan 48 uur.

Nieuwe begrenzing bebouwde kom Vorden
Bij besluit van 21 juli 1976 heeft het college
van Gedeputeerde Statten de grens van de
bebouwde kom als volgt vastgesteld:
Beginnende op de Rfliksweg Zutphen-Win-
terslwijk bq km 9.300, langs de zuid-west-
zijde van die Rijksweg, de noordzijde van de
MispeOkampdijik, de noord-oostzijde van het
Wiemelirik, de noord-westzijde van de Burg.
GaUléestraait, de westzijde van de Almense-
weg tot een punt, gelegen op een afstand
van 400 m ten noordwesten van de spoorlijn
ZtutphennWinterswiJk, de oostzijde van de
Almenseweg, de noordlzijde van de Burg.

Gallóestraat, de noord- en noord-oostzijde
van de Enkweg, de oostzijde van de Groene-
weg, de noordlzijde van de rijksweg in wes-
telijke richitinig tot 100 m uit de Groeneweg,
de zuidzijde van bedoelde Rijksweg, de
noord-westlzijde van de Horsterkamp, de
zudd-westizijde en de west- en noord-west-
zijde van de Nieuwstad, de westzijde van
de Raadhuisstraat, de zuidzijde van het Ho-
ge, de oostzijde van de Rondweg in noorde-
lijke richting 250 m, in algemeen oostelijke
richting tot de Berend van Hackfortweg bij
de aansluiting met de Storm van 's-Grave-
sandestraat, de noord-westzijde van de Be-
rend van Hackfortweg tot het einde van
deze weg bjj de Van Heeckerenstraat, van-

daar in een rechte lijn naar het beginpunt.

Nutsblokfluit- en
melodicaclub
Opgave voor nieuwe leerlingen kunnen ge-
schieden vanaf 20 augustus.
Zaterdag 21 augiuisttus om 10.00 uur starten
de beginnelingen bloklfludt en om 11.30 uur
beginnelingen Meüjodica in het Jeugdcen-
trum. Zlie advertentie in dit nummer.

*

Zwembadnieuws
Zwemlessen ingaande dinsdag 17 augustus:
lestijden van 07.00-07.30 uur voor volwasse-
nen; van 07.30-08.00 uur voor kinderen.
Avondlessen beginnende 16.00 uur 's mid-
dags tot 18.00 uur voor kinderen. Verdere
informaties bij het bad.

Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen 28 augustus is er de mo-
gelijkheid het A- of BHZwemdiploma te ha-
len. Ben week later, zaterdag 4 september,
wordt voor de laatste keer ddplomazwem-
men gehouden voor A, B, C, D, E en F.

Geboren: Hendrika Wilhelmlna Vruggink.

Gehuwd: H. J. A. Nrjenhiuis en W. M. J.
Schuppens.

Overleden: W. Regelink, oud 86 jaar.

Nutsfloralia geeft
bloemschikcursus
in Vorden

bloemschikcursus start op
18 augustus a.s. Wekelijks wordt een les
gegeven van 2 uur. In totaal 6 lessen. De
cursus zal dat jaar geleid worden door de
heer Silvold Jr., bloemist te Eefde.

cursus leert u hoe u met eenvou-
hulpmiddelen van uw tuinbloemen
bloemstukrjes ejd. kunt maken.

De resultaten zijn elk jaar weer verrassend
en zijn te zien op de jaarlijkse tentoonstel-
ling, die dit jaar gehouden wordt op 24, 25
en 26 september in de zaal van Hotel Bak-
ker. Geeft u op voor deze gezellige cursus.
Nadere gegevens vindt u in een advertentie
elders in dit blad.

Staringavond
Het ziet er naar uit de het WV-bestuur te
Vorden in de toekomst de Staringavonden
vaker dan twee keer per seizoen op de
agenda dient te plaatsen, want tijdens deze
tweede Staringavond kwamen ruim 230 va-
kantiegangers opdagen. De Kapel in de Wil-
denborch was dan ook propvol.
Nadat mr. A. Staring het een en ander had
verteld over het kasteel werden de aanwe-
zigen in de gelegenheid gestel deen wande-
ling door de tuinen te maken onder leiding
van tuinman WBltónk.
Na het gezamenlijk zingen van het bekende
lied „Sikkels klinken, sikkels blinken, rui-
send valt het graan", droeg ds. Krajenbrink
enkele gedichten voor. De heer Van Roekei
vertoonde vervolgens dia's over de Wilden-
borch en de omgeving van Vorden.

Achtkastelentocht
Ruim twee honderd vakantiegangers namen
woensdagmiddag deel aan de Achtkastelen-
fietstocht.

Vordens Mannen-
koor begint aan
nieuw seizoen
Op maandag 16 augustus a.s. hervat het
Vordens Mannenkoor de wekelijkse repeti-
ties in het Jeugdcentrum aan de Insulin.de-
laan. Het is inmiddels een jaarlgkse tradi-
tie geworden dat dit koor in samenwerking
met het Vordens Dameskoor en de Chr.
Gem. zangvereniging Ercelsior in de maand
december deelneemt aan een kerstconcert
in Vorden. Dit jaar zal eveneens worden
deelgenomen aan een kenstconcert in Hen-
gelo dat zal worden uitgevoerd in samen-
werking met het Hengelo's Gemengd Koor.
De voorbereiding voor beide gebeurtenissen
zal de nodige aandacht krijgen op de repe-
titie-avonden in de komende maanden van
dit jaar.
De dankbare reakties naar aanleiding van
het jubileumconcert van het Vordens Man-
nenkoor in het afgelopen voorjaar, hebben
de belangstelling voor de koorzang in Vor-
den aangetoond: Er is dan ook alle aanlei-
ding voor uitbreiding van het koor. Heren
die zich bfl het Vordens Mannenkoor willen
aansluiten zullen van harte welkom zijn

wanneer de repetities weer beginnen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 15 augustus: 8.30 uur ds. J. Vee-
nendaal; 10.00 uur ds. J. Veenendaal, be-
diening Heilige Doop

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 15 augustus: 9.30 uur ds. J. B. Kuh-
lemeder; kindernevenddenst klassen l, 2 en
3; 19.00 uur ds. N. van Haeringen van
Schalkhaar.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che)

RjK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAGSDïENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

dr. Sterringa, tel. 05752-1255
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENilJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13̂ 13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAPELTJE-DEK-JE
Hele maand aug.: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasink) tel. 1332,
gebeld worden

BEÖRAJFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leddsiter bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Qonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00nl7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00nl7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeslhalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-47.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.

i



gram
2e 500 gram

Runder

Ook in Vorden
en Borne

VLEES OORLOG
2e pond

HALVE PRIJS

Aanbieding

malse

MALSE

RIBLAPPEN
500 gram 748

MALSE

BIEFLAPPEN
500 gram 848

250 gram botermalse

BIEFSTUK

2e 500 gr.

500 gram

SCHENKEL

VLEESWAREN:

2e 500 gr.

150 gram GEKOOKTE

HAM

100 gram GEGRILDE

ROSBIEF

100 gram GEGRILDE

ROLLADE

500 gram

BLUE BAND
HALVARINE

Jus d'Orange
of Appelsap liter

pot

Krat è 24 pijpjes

AMSTEL BIER

Zak

Knabbelnootjes

4 soorten

Pak

BAMBIX

Pak

BRINTA

Kilo EKPORT

TOMATEN

Bakje WITTE

DRUIVEN
plm. kilo

BH
2 kilo PERS

SINAAS-
APPELEN

3 bekers

SINAS

2 rollen

BESCHUIT

400 gram

FLITSRIJST
VAN NELLE

liter beker VRUCHTEN-

YOGHURT

BROOD AANBIEDINGEN:

HOY

ROOKWORST
225 gram

GOOD MORNING

THEEZAKJES
VAN NELLE

GESNEDEN

TARWEBROOD
800 gram

Populair

Krentebrood
650 gram

Literblik

Doperwten
zeer fijn

•B
Calve

Mayonaise
pot è 330 gram

BH
Calve

Pindakaas
per pot

400 gram

CHOC. HAGEL
melk - puur

2 pakjes

SAROMA
voor

VOLLE

YOGHURT
literpak

•••
500 gram

Sperziebonen
diepvries

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



Cl ROEN-
BR AND E WIJ N

Fles

CAMPARI
serveren met ijs en tonic

2 liter LINSON

SHERRY
Med. Dry
Pale Dry

1295

1095

BERENBURG

SONNEMA
liter

Cordoba

Zoete Spaanse
wijn
FLES

1245

Jagermeister
fles

Franse

Hennessy
cognac

m
Sherry

Duff Gordon
per fles

BH
Floryn Jonge

Jenever
minimumprijs

1995

1325

APPEL-
MIXTAART

ROOMBOTER
WAFELTJES
250 gram

Met grote vreugde en dank-
baarhedd geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

MARTIJN GEBABDUS

STEFANUS

(H. J. W. Siemes
W. M. Siemes-Süef
Wouter
Bas

Vonden, 9 augustus 1976
Ruurloseiweg 59
Tgdelgk adres:
Het Nieuwe Spüttaal,
WarnsveOd

Te koop: heerlijke aard-
appelen „Parel". Scheffer,
Ndetuiwenihiuijssweg l, DeMen-
Vorden.

Dames geld op?

IBg ons kunt u gefld
verdienen in uw
eigen omgeving.
PART-TIME

Bei voor inlichtingen 05499-
2116, na 18.00 uur.

Té koop : dameisbromf iets,
Mobylette. Decanjje, Gal-
gengoorfweg 7, Vorden.

Te koop: ± 2 ha mais.
Briefjes in te leveren 16 aug.
tot 20.00 uur. H. Smeenk,
Roodhaulveil, Lankhorster-
straat 12, Wichmond.

Te koop: kinder- en wan-
delwagen (hoog model) met
voeteniziak en zeiltje en ma-
tras, t.ejai). G. J. Jansen,
Overweg 7, Vorden.

Schoonmaakbedrijf

DE DRIE STERREN
voor al uw ramen,
kantoren en schoon-
maalkwerkaaajnheden

Telefoon 05440-2723

Te koop: gashaard. Th. Njj-
enihuis, Nieuwstad 18,
Vonden.

Gezocht:

KOSTHUIS

door sport-
leraar land-
bouwschool

Reaktïes sturen naar
^R. de Haan, Molen-
btraat 11, Ijochem,
telefoon 05730-2921.

Te koop: stamislabonen en
stokjsnyibonen. H. Broyl,
iRietigeilweg 5, Warken.

Bjz.a. flinke huish. hulp,
i2 a 3 morgens in de week.
Inlichtingen buro Contact.

Te koop:

ANDUYIE-
PLANTEN
en konjjnen

D. Kledn Geltink,
Schiuttestraat l, Vorden.

Te koop: open haardhout.
Te bevr. bij W. Nrjenhuis,
Dindeseweg 2, Vorden.

ALS DE SCHOOL,
WEER BEGINT

eenst even naar

Boekhandel
HIETBRINK

Het adres voor alle school-
artikelen, ook voor kursus-
sen en studierichtingen

Goede en voordelige

damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Te koop: slalbonen.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

Steeds voorradig
nieuwe aardappelen
tegen scherpe prijzen
o.a. Zeeuwse Eigenheimer,
LeMcerüander en Bdntje.
Dondendags en zaterdags op
de martel te Zutphen.
Rossel, Holtmaartweg 3,
Leesten, tel. 05750-13080.

Op zaterdag 21 augustus hopen wg met
onze kinderen en kleinMnderen onze
45^jardge echtverenSging te herdenken

H. BOUWMEESTER

J. M. BOUWMEESTER-GOTINIK

Gedegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.00 uur in café-restajunant „'t Wapen van
Vorden (F. P. Smit) te Vorden.

Warnsvieflld, augustus 19T6
Uzerhonst l

Op zaterdag 21 augustus D,V. hopen onze ouders

J. VAN TUUL

J. VAN

met hun kinderen en kleinkinderen hun
huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 uur in
café-restaurant „De Uitrusfting'', Kapperallee,
Eefde.

Vorden, augustus 1976
Jiulianalaan 38

In plaats van kaarten

Zaterdag 21 augustus hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelQiksfeest
te vieren.

G. REMMERS
G. REMMBRS-iHUISKES

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur
in zaal Bakker te Vorden.

Vorden, augustus 1976
Niewwstad 34

In plaats van kaarten

Op vrflldag 20 augustus hopen wfl een afscheids-
receptie aan te Weden aan ontze scheidende werk-
nemer

NÜJENHUIS

die 47 jaren bq ons in trouwe dienst is geweest.
Receptie van 20.00-̂ 22.00 uur bij Hotel Bakker
te Vorden.

Transportibedryf
'Fa. H. E. Gosselink
(Brtnkerhof l - Vorden

Heden overleed zacht en kalm onze lieve vader,
behufwld-, groot- en overgrootvader

WILLEM KEGELINK
weduwnaar van Hendrika Eijerkamp

in de gezegende ouderdom van ruim 86 jaar.

Rust aacht lieve opa.

Barchem: G. M. Brunsveld-
Regelank

G. M. Bnunsveld

Zelhem: H. IjuiTnes-Regelink
E. Duimes

Vorden: J. Ntjenhuis-Regelink
G. W. Ntjenhuis

Barchem: H. J. Regelink
J. G. Reg-eünk-

Bouwmeester

Vorden: A.
Regelink

L. M. Dangiwenden

Klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 6 augustus 1976
Nijlandiweig 3

De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag
10 augustus om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Wegens familiefeest

donderdag 12 augustus

na 12 uur

gesloten

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

VAKANTIE
Onze herensalon is van

16 tot en met 23 aug.

gesloten

BEERNING
Raadhuisstraat 9 - Vorden - Telefoon 05752-1462

Wegens vakantie

gesloten
van 16 t.m. 31 augustus

Rund-, kalf s- en varkensslagerij

J. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Tegen inleveninig van deze advertentie
ontvangt u van l t.m. 4 september
bfl aanlkoop van ƒ 10,—

500 gram
gehakt gratis

Zaterdag 14 augustus zijn wij
om 12.30 uur

gesloten

Vakantie
van 14 t.m. 30 augustus

HERENKAPSALON

P. Sietsma
Telefoon 1984 Dorpsstraat l

Vrijdag 13 augustus en

zaterdag 14 augustus
is onze VERFWENKEL

gesloten
VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insfulindelaan - Vorden

BEJAARDENTOCHT
OP MAANDAG 23 AUG.
Evenals vorige jaren organiseert
Het Bejaardencomité weer een dag-
•tocht.

Dit jaar wordt het een
boottocht van Zutphen
naar Arnhem
Deze boot is de gehele dag tot onze
beschikking.

Verzamelen om 's morgens 9.00 uur
op het Marktplein.

Degene die eigen vervoer heeft, willen die ons
eventueel behulpzaam zijn met het vervoer naar
ZSutphen ? ?
Het is een geheel verzorgde reis. De kosten be-
dragen ƒ 32,50 pjp.
Er zijn nog wat plaatsen besdhliklbaar. Opgave bfl
de bekende adressen: Sigjmaigiajzijnen Egerkamp,
tel. 1336; Hassink, tel. 1332; Boersma, tel. 1553.

Op een van onze pluim/veebedrjjyen

hebben wfl plaaJts voor een

medewerker
Aanmelden

JOH. LUIMES
DennendtJIk 10 - Warnsvefljd - Telefoon 05732-1930

S.V. RATTI

Feestavond
voor leden en donateurs op

zaterdag 21 augustus
in zaal Schoenaker

Aanvang ± 19.30 uur

l.

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
Aanvang der lessen op
maandag 16 augustus
in de nieuwe sportzaal aan 't Jebbink
ALLE lesuren zyn ongewijzigd

wensen u prettige lessen!

Het Bestuur



SPECIALE
AANBIEDINGEN

2298,-GREATZ KLEURENTELEVISIE
met draadloze afstandsbediening van f 2848,- nu voor .

RADIO-CASSETTERECORDER
FM en AM ingebouwde microfoon van f 298,- nu voor .

i

STEREO-INSTALLATIE
van ITT Schaub Lorenz TX 200
kompleet met boxen 2 x 20 watt van f 836,- nu voor

STEREO 3501
kompleet met 2 HiFi boxen van f 1498,- nu voor 1358,-

12,-PHILIPS C 60 CASSETTES
f 4,95 per stuk. Nu 3 voor

WIJ HEBBEN DIVERSE NAALDEN VOOR P.U.-ELEMENTEN VOORRADIG

DEZE MAAND 3 JAAR GARANTIE OP ALLE PORTABLE RADIO'S VAN
IH SCHAUB LORENZ

RADIO-T.V.-SPECIAALZAAK

Stationsweg l - Vorden - Telefoon 05752-2577 bij geen gehoor 05730-2825

•Wij repareren alle apparatuur, ook al is deze niet bij ons gekocht

SCHOOLTASSEN
allemaal uitgevoerd in echt
leer, 3-vaks met voorvak-

ken. Prijzen vanaf

f54,95

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash
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VOLLEYBALVERENIGING

DASH VORDEN
De trainingen gaan weer
beginnen

DINSDAG 17 AUG.
voor alle leden in de nieuwe
sportzaal.

Dash
o
1
0
8̂
a

Jft/t
3"

O
91

Voor informaties en aanmelding van nieu-
we leden kunt u terecht by o

8

Bloemschfccursus
Nutsfloralia

18 en 25 augustus en
l, 8, 15 en 23 september

in het Jeugdcentrum, 's N avonds van
20.00-22.<00 uur.

Cursusgeld voor 6 lessen (ƒ 18,—) te
voldoen op de eerste cursusavond.

Opgave bij: mevr. Hesselink, Molenweg 15, telef.
1555. Ie les meebrengen vaasje (s), scherp mesje,
bloemen en blaadjes.

8o

MEVROUW AARTSEN
Stationsweg 12, telefoon 1427. l

Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

De lange avonden komen er weer aan en wat is
er dan gezelliger als een tik van de klok . . . ?

DE KLOKKENHOEK
IS WEER OPNIEUW
GEHEEL GEVULD

^AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Ook voor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 16 augustus

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

windjacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - manu
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Wapen- en Sporthandel

Utedi dotltreffenél

Zutphenseweg - Vorden

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Aflig. Dagblad
Volkskrant
Ziutphens Dagblad
GJOJC.

Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Donpsstnaat - Tel. 1553

Bij de Warme Bakker
komt f̂ r achter

wat vers brood eigenlijk is I

VANAS1ELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

ALBERS
Supermarkt

A&O

Vorden - Nieuwstad 5 - Tel. 1232

zoëklt voor zijn slteeds druMcer
wordenide

FLINKE
VERKOOPSTER

— ÖHdaagse werkweek

— Bedrgifskiledlinig vrjj

— iQoöde salariëring

Heeft u interesse? Bel dan onondiddellrjik voor een
afiapraak 057Ö2-H232 en vraag naar de heer
B. Gotlstedn.

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.Y.
VORDEN

Wij zoeken voor ,

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs
en

rijwielbiezers
SaUicSitatLes, zowca schriftelijk als
(rnondeflinig kunt u richten aan: Afd.
PersoneelsizaJken, Bnlkiweg 17 te Vor-
den. Telefoon OS7Ö2-1241.

EMPO
Speciale aanbieding

HEREN WERK-
SCHOENEN
met sterke rubberzooi en
leer bovenwerk
in hoog en laag model.

Prijs slechts

f 29,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617
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Subsidie voor
landbouwers
I« verband met het grote tekort aan ruw-
voeder op vele bedrtfven heeft de minister
van Landbouw en Visser\j een drietal maat-
regelen genomen. Deze maatregelen ztyn:
1. heit stimuleren van de inzaai van Ita-

liaans en/of Westertwolds raaigras door
akkerbouwers ten behoeve van veehou-
ders, die ernstig door de droogte zfln ge-
troffen. Het ministerie wil een garantie
van ƒ300,— per ha verlenen voor het
misüiufkiken van de inzaai. De betreffende
aWkerböuiwers dienen voor de in te zaai-
en oppervlakte een schniftelöke en on-
dertekende verMaring af te geven dat
zfl met één of meer veehouders een over-
eenkomst inzake Ae levering van het te
telen gewas hetoben aangegaan. De in-
zaai zal vóOr 15 augustus moeten plaats-
hebben. De betereffende veehouders die-
nen een schrifteiyke en ondertekende
verklaring af te geven, waarin zfl zfich
verbanden met één of meer akkerbou-
wers een overeenkomst iazake de afna-
me van raaigras aan te gaan;

i2. voor het vervoer over een afstand gro-
ter dan 30 km van het gras, geoogst van
de geregistreerde arealen, kan een trans-
portsmbsidae worden verleend. Deze sub-
sidie zal Mggen tussen 1/3 en % van de
genormaliseerde transportkosten boven
30 km;

3. voor de ombouw van bietenrooiers voor
de oogst van suikerbietenkoppen en
-blad kan een bedrage van 50% van de
ombouwkosten tot een maximum van
ƒ4000,— per bietenrooier worden ver-
leend.
Over een eventuele subsidie van trans-
portkosten over langere afstanden van
bietenkoppen en -tbJtad zal nog overleg
plaatshebben tussen het ministerie en de
georganiseerde landbouw.

Zfl die van de bovengenoemde regelingen
gefonuik wensen te maken dienen zich te
wenden tot de disti4ctsbureaulhouder in
Groenlo, die over de vereiste formulieren
beschikt. Voor 15 augustus moet dat dan
gebeuren.

Van kasteel

Voor het eerst na de vaflkantiesluiting van
de bdlbliotheek is er weer een expositie te
ibeziidhitiigen. Vanaf heden wordt er in de
blübliiötheelkgalerie een overzicht gegeven
van de geschiedenis en toekomst van het
kasteel Vorden. De geschiedenis in de vorm
van oude prenten (o.a. van W. Hofker en
L<angk>is v. d. Bergh), foto's, krantekndp-
sels en bloelken.
Als beedd van de huidige verbouwing zijn
enkele oude voorwierpen uit het kasteel aan-
weteig en als toekomsitfbeeld zjjn er de ar-
öhitejktenlteikenüngen, zowel van het ex- als
het interieur.
Het onderwerp „Van kasteel tot raadhuis"
imtoet welhaast een ieder interesseren, om-
dat we als foeVoliking 20 nauw te maken
hefbben met het gemeentehuis, dat - een-
maal in het kasteel Vorden gehuisvest -
wel een unicum genoemd mag worden. Ook
voor vakantiegangers, die al of niet de
aöhtkasitelenltocht hebben meegefietst kan
de tentoonstelling boeiend zijn.
Er zjjn foto's en ansichtkaarten, welwillend
afgestaan door enlkele Vordenaren en het
zou interessant zijn om te weten waar zich
nk>g meer materiaal (schilderijen, afbeeldin-
gen enz.) bevindt. Als men iets in beai/t
heeft, waarlvan men vindlt dat het op deze
expositie past, dan kan er zeiker een plaats-
je voor gevonden worden.
De tentoonstelling diuurt tot en met 3 sep-
tember" en de openingsltflden zjjn geljjik aan
die van de bibliotheek. De toegang is koste-
loos.

Zwemvierdaagse
start 23 augustus
Voor de tweede maal in successie organi-
seert de Vordense zwem- en poloclulb Vor-
den 'i64 een zwemjviierdaagse. Gezien het
succes van vorig jaar, heeft het organisa-
tiecomité gemeend het gebeuren rond de
zwemtvierdaagse wat te moeten uitbreiden.
Zo aal dit jaar de boerenikapel van de miu-

ziejflvereruigting Qoncordüa het geheel op de
silotavond komen opluisteren. Daarnaast
aullen de Vordense kampioenschappen „on-
der water zitten" worden gehouden, terwijl
de gedachten uitgaan naar nog enkele an-
dere attraktaes.
Voor inlichtingen en insohrgrving kan men
terecht op het zwembad.

Voetbal
VORDEN VERLIEST OEFENDUEL
TEGEN DIEPENVEEN
Afgaande van de ontmoeting die Vorden I
zondagmiddag speelde tegen Diepenveen
(deze ontmoeting werd in Warnsveld ge-
speeld vanlwege het droge veld te Vorden)
valt er voor trainer De Weerd nog heel wat
te sleutelen.
Door Vorden werd niet al te geïnspireerd
gespeeld al geldt als excuus dat de geel-
awarten het moesten doen zonder Heersink,
Njjenlhuis, Ter Beest en André te Veldhuis.
Van de „nieuwelingen" haalde alleen Henk
Ijulbbers een völdloende, terwijl de van Rhe-
den afkomstige Bosman in conditioneel op-
zicht teleur stelde. Doelman Bekker speelde
goed en lijkt een zeer belangrijke kandidaat
om het 3.JS. sedizoen het doel te gaan verde-
digen.
Wat betreft het wedstrgdverloop .tegen Die-
penveen (diait als ploeg beter uit de verf
kiwam) bij de rust was de stand l—1. Eerst
namen de gasten een O—<1 voorsprong toen
Wentink werd uitgespeeld, maar via Bos-
man werd de gelijke stand l—'l bjj de rust
bereikt. In de tlweede helft scoorde Henk
Dubbers 2—l, waarna Diepenveen tweemaal
profiteerde van nonchalance in de Vordense
defensie. Eindstand 2—13.

UITWISSELING VORDENSE EN
AMSTERDAMSE VOETBALLERS
De voetbalvereniging Vorden krijgt a.s.
zondag bezoek van de •roe'tlbalvereniging Sp.
Slaterpark uit Amsterdam. Het ligt in de
bedoeling dat Vorden l en 2 zullen uitko-
men tegen Sloterpark l en 2.
Momenteel is nog geen beslissing genomen
of de wedstrijden op het gemeentelijk sport -
park kunnen worden gespeeld i.v.m. de
standen van de velden. Zo niet dan zal
den uitgeweken naar het terrein gele
bij de inrichting Groot Graffel. Volgend
jaar zullen elftallen van Vorden een tegen-
bezoek aan de Amsterdammers brengen.

SV RATTI afd. zaterdag
SlV Rjaittfi stratte in Danxperüo met een kom-
Mniatie-ellftal met een fel offensief, wat al
snel een doelpunt opleverde. W. Wiegerink
bracht de stand met een prachtige kopbal
op l—0. T. Mellendrjlk die enkele goede sco-
ringskansen had gemist, wist toch uiteinde-
Iqk het doel te vinden: 2—0.
Djirect na rust mocht Dinxperlo een straf-
sdhop nemen en die werd goed benut: 2—1.
Hierdoor was SV Ratti niet aangeslagen
en ging goed door. Het was W. Bleumink
die doorging op een dieptepass en de stand
voor SV Ratti op 3—l bracht.
Dinxpenlo kwam tenug en scoorde 3—2.
Toch was het weer W. Wiegerink die met
een prachtige omhaal de stand op 4—2
brachit. In de slotfase mocht Ddnxperlo nog
een keer scoren. Eindstand 4—3 voor SV
Rabti.

Waterpolo
VORDENSE POLOERS
STELDEN TELEUR
De heren l van Vorden hebben in Wisiters-
wjjlk teleurgesteld. Tegen Heidelberg uit
Borne werd met l—5 verloren. Sjaak Go-
tinjk redde de eer. Tegen de IJsselmeeuwen
2 nam Vorden bij de rust door Johan Hols-
beke een l—O voorsprong, waarna de Zut-
pihenaren na rust de eindstand op l—l
brachten.
De ontmoeting tegen de Stormvogels uit

Viüsöingen eindigde eveneens in l—l na 'n ,
blanco stand bjj de ruist. Han Hasekamp ;
scoorde het Vordense doelpunt.
De laatste wedstrijd tegen NZC uit Neede
werd met 2—il verloren. Ook nu redde Ha- '
sekanip de eer. Weinig succes dus voor Vor-
den. De heren 2 verloren alle wedstrijden,
nl. tegen Genten (Udft) mot 2—0; Livo 2
i(iLichtenvoorde) met 4—0; DWL l (Hum-
meilo) met l—3; DWIR l (Eabergen) met
O—3 en tegen Hioutrip uit Lelystad niet
2—5.

De dames van Vonden kwamen tot betere
resultaten en haalden de tweede prijs. Te-
gen Zegentwerp (St. Midhelsgestel) werd
•met 2—'2 gelijkgespeeld. Anneke en Marleen
Sikkens scoorden voor Vorden. Tegen Dos
(Varsserveld) werd met 3—l gewonnen.
Truus Brandenbarg en Anneke Sikkens
(2x) scoorden. Van Poseidon (Velp) werd j
miet 5—O gewonnen, wegens niet opkomen i
van Velp. Van eerste prijswinnaar Genten
(Ulfit) werd met 2—-O verloren.

VORDENSE WATERPOLOERS IN AKTIE

Voor de teams van de Vordense polioclub
breken een paar drulkflte weekenden aan.
Zaterdag en zondag gaan de heren- en da-
mesteams naar Zevenaar om daar deel te
nemen aan een door Breuly georganiseerd
waterpolo toernooi.
Eveneens op 14 en 15 augustus nemen de
jongens en meisjes deel aan het bekende
Koeskistad-toernooi te Deventer. Zaterdag
21 augustus gaat de Vordense jeugd naar
Neede om daar deel te nemen aan een door
NZC georganiseerd jeugdtoernooi.
Zeer waarschijnlijk zullen de heren van Vor-
den op zaterdag 18 september deelnemen
aan een internationaal waterpolotoernooi in
Kopenhagen. De Vordenaren hebben daar-
toe dit voorjaar een uitnodiging ontvangen
tijdens een internationaal toernooi in Den
Haag, waar o.a. ook Deense clubs te gast
waren.

Motorsport
DE GRAAFSCHAPRIJDERS IN HET
STRIJDPERK TEGEN HAMOVE
De Vordense motorcrossers van De Oraaf-

'. schaprijidiers komen op zaterdagmiddag 21
augustus in een onderlinge wedstrijd uit te-

| gen Hamove uit Hengelo. Voor 14 augustus
en 4 september staan er voor De Graaf-
schaprijders onderlinge wedstrijden op het
programma.

GRAAFSCHAPRIJDERS GAAN
OP STAP
Leden van de Vordense auto- en motorclub
De GraafschaprijderjS gaan weer per auto
of motor een dag krisnkiras over de Veluwe.
De start van deze familierit is zondagmor-
gen bij café ̂ Schoenaker op de Kranenburg.
Onderweg zijn er weer spelletjes voor jong
en oud, met als spelleider Anton Wolshei-
mer. Er zijn ook prijzen beschikbaar ge-
steld, o.a. drie bekers voor de algehele win-
naar, vioor hét beste meisje tot 12 jaar en
de beste jongen tot 12 jaar. Deze bekers
zgn aangeboden door de heer C. Radstake.

Volleybal
VOLLEYBAL VERENIGING DASH
BEGINT HET NIEUWE SEIZOEN
Op dinsdag 17 augustus a.s. beginnen de
trainingen van volleybalvereniging Dash
weer. Mot deze trainingen gaat de vereni-
ging zich voorbereiden op het nieuwe kom-
petitieseiizoen, dat in september van start
zal gaan.
Het bestuur van Dash hoopt dat dit nieuwe
seizoen even succesvol mag verlopen als het
vorige, waarin twee kampioenschappen wer-
den beihaaJld.

In ieder geval is het bestuur erg blij dat er
nu in de nieuwe sportzaal getraind kan
worden, wat een heel grote verbetering is
in vergelijiking met de zalen waarin voor-
heen getraind werd. Mocht u interesse heb-
ben in de volleybalsport komt u dan rustig
eens een kijkje nemen op dinsdagavond in
de sportzaal tijdens de trainingen. Dit geldt
ook voor jongelui vanaf ± 1<2 jaar.
Nadere inlichtingen kamt u krijgen bij de
secretaresse mevr. Aartsen. Stationsweg 12
telefoon 1427.

VW Vorden
Kantoor: Zutpkenseweg 16 - Telefoon 1386

Elke maandagavond
Avondwandeling onder ledding langs de mooiste
piékrjea van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
Juni en Juü vertrek 19.80 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ 0,80

Elke woensdagmiddag
AchitkastelenftetfftiocM onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf hot Marktplein. De
kosten zfln ƒ2,— p.p. en ƒ l,— beneden 18 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedstr$d verbonden; inMcMangen hierover bij het
VW-fbumo

Vrijdag 13 augustus
BezacMiging Pinetum landgoed „De Belten".
Kosten ƒ 2,50 p.p. Voor eventuele deelname op-
geven fofl de secretaris VW. Aanvang 19.00 uur.

Maandag 16 augustus
Het uitgestelde concert van Concordia. Bg goed
weer in de mutzaektent, anders in zaaü Smit.

Café-Rastaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

BoiTëlvoordeel Slijterij Smit
tot en met 18 september

HENKES BESSENGENEVER
nieuwe oogst per liter

BEERENBURG GANZEBOOM
per liter

JAGERMEISTER
nu voor .

QUEEN ELIZABETH WHISKY
nu voor .

JONGE BOKMA
minimumprijs

GROLSCH PIJPJES
nu voor

GROLSCH PULLEN
nu voor .

Uit onze vinotheek

RODE OF WITTE VERMOUTH
per liter van 4,50 voor

COTE DU RHONE
nu voor .

ZELLER GRAFSCHAFT
kwaliteitsmoezel per liter

9,95
9,95

12,95
11,95
14,05
11,95
12,95

3,95
4,95
5,95

SLIJTERIJ-VINOTHEEK

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

Te koop: aquarium in goe-
de staat met toebehoren.
H. B. Lammers, Zutphense-
weg 27, Vorden, tel. 1971.

Te koop: z.g.o.h. Kreidler
. H. Swart, Holsfkamp-
2, Vorden, tel. 2352.

KI. KJaitih. Bej.oord zoekt
dames voor huish. werk en
een kookster of kok voor

middageten. Brieven
Ier no. 23—l aan het bur.

win dit blad.

Te koop: mini-fiets
A. Klein Nengerman,
Almieniseweg 49, Vorden

Nutsblokfluit- en
melodicaclub

Opgave nieuwe leerlingen
beginnende op 20 on 21 augustus

bij mevr. Kater, Molenweg 13, tel.
1668; de heer P. de Vries, Het Gul-
lilk 16, tel. 1941; de heer Schipper,
Het Vaarwerlk 19, tel. 1785; de heer
P. de Boer, Insiuiindelaan 33, tel. 1827
en op 21 augustus om 10.00 uur in
het Jeugdcentrum.

Jong medisrje 16 jaar en
scholier zoekt met spoed
leuk kosthuis. Briieven on-
der nb. 23—2 aan het buro
van dit blad.

engelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen

15 augustus:

SPENSER

•••••*•«•••••••••••••••••*•••••«••

WEEKEND-
AANBIEDING

Autorijles ?
WtJ lessen in BMW en DAF
automatic

Rijschool Bultman
H.K. van Gelreweg 35, tel. 05752-1753
Vamor M.I. gediplomeerd

Badkamerkleed
12,95leuke dessins

nu voor

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM IN K

l
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Vereniging Vordens
Tennispark

Wij vragen met spoed een

onderhoudsman
voor het bijhouden van de banen
voor enkele uren per dag.

Aanmelden:

Het Wiemelink 28, telefoon 2210
Het Bestuur



,

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zoitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Aardappelen te koop. Groot
Roeslnk, Toverstraat 18,
Baak.

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,70
Runderpens In
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Piittah honden-
brokjes p. 25 kg 35, —

UNIQUE
A. 3la, Ilnurlo, telefoon
05736-386.

Staat uw huis al met foto
vermeld in

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelijk via elk bif
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bij
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg1 134
Wamsveld Md NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet I

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

GESTIKTE DEKENS
WIL LATEN OVERTREKKEN

kan nu terecht tot en met de maand
september.

iSpoedüige opgave gewenst
telefoon 05735-CL277

Wij komen u bezoeken met de stalen

Aalderink
't Rakkelder 2 - Ruurlo

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 504 Diesel 1971
FIAT 127 1973
CITROEN GS 1971
CITROEN 2CV 4 1971
OPED KADETT 1969
CITROEN 2CV 4 1972
PEUGEOT 304 S 1973
OPED KADETT Special 1973

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF\;

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrij vegen - met bewijs voor politie en brandver-
zekering

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 1988

MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

Binnenweg 4
ULFT

Telefoon 08356-3142

Hummeloseweg 45
HENGELO Gld.
Telefoon 05753-2121

Uw adres voor

keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden

ijzerwaren, gereedschappen

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en

13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur

donderdagsavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prys gesteld

EN TOCH . . IS

ONBETWIS.

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Nu reeds binnen van onze
nieuwe najaarskollektie

GABARDINE MANTELS -igc QQ
vanaf

LODEN MANTELS HOQ en
groen en RAF vanaf l «J, W

CORDUROY MANTELS 110 00
vanaf

KINDERMANTELTJES
vanaf

KINDERJACKETS
vanaf

ZEILJOPPERS
in marine en zwart vanaf

85,00

29,50

39,00
SPIJKERBROEKEN EN JACKETS

o.a. Levi's

RUURLO
Vrijdags koopavond

Koop rechtstreeks
Wilt u u vakantiegeld goed en nuttig besteden? Grijp dan de kans
wij knallen er op los met tal van vakantieaanbiedingen
'n Kleine greep uit ons enorm assortiment prijzen incl. BTW. Voor een diepvriezer slaagt u zeker bij Nederlands grootste
leverancier van diepvriezers. Keus uit meer dan 80 modellen. Het adres met het beste advies en de langste ervaring.

Diepvriezers: Koelkasten: Droogtrommels:1
Margenen 150 liter 328,—
Frtiac 165 liter 498,—
Bdy 150 liter 898,—
Friac 200 Iditer 498,—
Dimde 220 liter 448,—
Bosch 210 liter 498,—
Bauknecht 225 liter 498,—
President 225 Uter 448,—
Gramm 210 liter 498,—
A.E.G. 220 ffliter 448,—
Bauknechit 285 Hiter 578,—
Bosch 260 liter 548,—
Esta 300 liter 528,—
Bosch 330 liter 698,—
Gramon 325 liter 628,—
Höton 345 liter 648,—
Bauknedht 350 liter 698,—
Friac 350 liter 698,—
President 325 Eter 548,—
Marflnen 330 liter 548,—
Linde 300 liter 648,—
Dinde 350 liter 698,—
President 425 Mter 628,—
Bosch 400 litter 798,—
Bsta 420 liter 598,—
Linde 420 Mter 798,—
Friac 400 liter 798,—
Bauknecht 460 liter 798,—
HMton 470 Mter 848,—
Bosch 500 Uter 878,—
Dimde 500 liter 848,—
Siemens 500 liter 878,—
President 525 Mter 798,—
Estia 600 liter 798,—
ffilton 590 Mter 898,—
Gramm 900 Mter 1448,—

Ruim gesorteerd in alle maten

DIEPVBIESKASTEN

120 Mter vanaf .................. 298,-

Tafelmodel koelkast 145 liter
vanaf 248,—
Dulbfbeldeurs koelkast 290 liter,
incl. 60 Mter vriesvak, vanaf 468,—
Koelvriescombdnatie 350 liter
190 Mter koel, 160 Mter vries,
vanaf 828,—

Bendlx - Zanker - Bauknecht -
Eniglish Electric vanaf 298,-

STEREO-COMBINATIE RADIO-
CASSETTE-PICKUP
2 x 20 Watt, incl. boxen, nu 698,—

GASFOBNUIZEN
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
nu met tiherimostaat - ruit - lade
en afdekblad vanaf 398,—

Wasautomaten: Kleuren TV-s:
Keus uit meer dan 80 modellen.
Bij ons de laagste prijs.
Dan ook nog een inruülprijs voor uw
oude machine.
Bosch V 455 848,—
Boscih V 470 998,—
Bauknecht 4704 S 548,—
Bauknedht W.A. 600 698,—
Bauknecht W-A. 614 798,—
Bauknecht W.A. 616 898,—
Bauknecht W-A. 632 1198,—
Bauknecht W.A. 652 K 1348,—
Bauiknecht W.A. 49 948,—
Bauknecht W.A. 48 848,—
Beatrix 2500 698,—
Zanker vanaf 450 998,—
Zanker vanaf 481 1098,—
Zanker vanaf 750 1898,—
Hilton 747 748,—
Hilton m.canizie 598,—
Indesdt Europa 848,—
A,E.G. Turnamat S 838,—
Daila 448,—
A.E.G. Prinses S'L 1048,—
A.E.G. Turnette 648,—

Bij ons de laagste prijs.
Daarbij nog een iniruiJlprijs voor uw
oude TV.
Schauib Doreniz 1644 ......... 1848, —
Schaulb Doreniz 51 cm ......... 1298, —
Graetz 51 om ..................... 1898, —
Telefunken 67 cm ............ 1748, —
Telefunken 51 cm ............ 1898, —
Indesit 67 cm .................. 1298, —
Blaupunkt 67 cm ............... 1698, —
Doewe Qpta 67 cm ............ 1698, —
Sony 46 cm ..................... 1398, —

67
PHILIPS TIPTOETS

cm .............................. 1828,—

Nordmende 67 cm 1748,—

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN

BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

Draagbare TV's vanaf 265, —
MIELE WASAUTOMATEN

BIJ ONS DE SCHERPSTE PRIJS

Vaatwassers:
Bosch top-Mt ..X 748,—
Bauknedht 648,—

STEREO RADIO'S
oja. Schaub Dorenz - Biaupunkt -
Grundiig - Philips - Doewe Opta
Speciale aanbiedingen
Telefunken stereo raddo 2 x 15 Watt,
incl. boxen, nu .................. 398, —
Schaub Dorenz stereo radio
2 x 30 Watt, incl. boxen nu 848, —

Radio cassetterecorders v.a. 128,—
Transistor radio op batterij en
Mchtnet nu 39,95

Klein
Huishoudelijk:
Centrifuges vanaf 98,—
Stofzjuigers sleemodel vanaf 98,—
GriMs vanaf 79,—
Afzjuigkappen vanaf 188,—
Radiatoren op oliesfbasis 2000 Watt
met themostaat, vanaf 98,—
Tafelgrills vanaf 98,—
Elektrische kookplaat 2 pits
vanaf 79,—
Stoombouten vanaf 39,95
Strijkbouten vanaf 19,95
Tostie-ijzers vanaf 39,95
Broodroosters vanaf 39,95
Haarföhns vanaf 29,50
Kruffltanigen vanaf 9,95

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prijs - vlotte levering

Bigen senvicedienst
Dag en nacht service op diepvriezers
24 uur service op wasautomaten etc.
Vakkundige reparaties en aansluitingen
Eigen onderdelenmagaztjn
wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar
Voor geregistreerde handelaren
speciale kondities

w

dijkhoT/
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461


