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135 AANSPANNINGEN AAN DE START

Kastelenrit "In de Reep V
fraai schouwspel

Naar schatting omzoomden zondag enkele duizenden toeschouwers de route waar de 135
aanspanningen langs kwamen die zich hadden ingeschreven voorde Kastelenrit welke werd
georganiseerd door de Vordense aanspanning "In de Reep'n". Ë^bijzonder fraai schouw-
spel om deze koetsen en paarden te zien voorby gaan. De deelnemers afkomstig uit alle delen
van ons land reden geheel in stijl mee. Prachtige klederdrachten gaven nog meer cachet aan
deze landelijk bekende Kastelenrit van "In de Reep'n".

De naam zegt het al. Het accent tij-
dens deze rit ligt op de kastelen van
Vorden. De organisatoren hadden
van de diverse landgoedeigenaren de
toestemming gekregen om dicht langs
de kastelen te rijden.
Voor de ware liefhebber viel heel wat
te genieten. Historische rijtuigen zoals
postkoetsen uit 1883, Oostenrijkse
boodschappenwagens, tentwagens,
parkwagens, landauers, noem maar
op, je ziet ze niet elke dag.
Ook de paarden, waarbij enkele drie
en viertallen, trokken veel bekijks. De
deelnemers vertrokken 's morgens
vanaf kasteel den Bramel. Bij kasteel
de Wiersse was er een sherry-stop, ter-
wijl de lunch werd gebruikt bij kasteel
Kiefskamp. De boerendansgroep "De
Knupduukskes" maakten zich hier
(eveneens in originele kledij) ver-
dienstelijk door ervoor te zorgen dat
de deelnemers op tijd hun natje en
droogje kregen.
De meeste toeschouwers stonden
langs het laatste gedeelte van de route

toen men via kasteel Vorden het dorp
kwam binnenrijden.
In de Dorpsstraat waren luidsprekers
opgesteld zodat het publiek geïnfor-
meerd werd over de aanspanningen.
De deelnemers aan de rit kregen hier
tevens een tegel van kasteel den Bra-
mel aangeboden als herinnering aan
deze rit, die vooraf werd gegaan door
een afdeling van de bereden politie.
De stoet werd weer ontbonden aan de
Wilmerinkweg. De plaatselijke EH-
BO verleende deze dag op de diverse
kruispunten de nodige hulp.

Daar waar nodig werden de automo-
bilisten tot stoppen gedwongen om de
stoet rijtuigen voor te laten gaan. Eén
automobilist had kennelijk haast en
wilde op gegeven moment niet langer
wachten. Hij reed weg en schepte
daarbij de EHBO man die op de mo-
torkap van de auto terecht kwam. Ge-
lukkig voor hem liep het allemaal
goed af.
De betrokken automobilist kwam er

mindei^M£lukkig af. Haastig toege-
schotel^^schouwers, helemaal in de
ban van paarden en tuigen, vonden
het noodzakelijk om de man in kwes-
tie eens flink "af te tuigen", hetgeen
dan ook daadwerkelijk gebeurde. Bij
hem zal het woordje "aftuigen" nog
lang in herinnering blijven.

Ook op het kruispunt Willem Alexan-
derlaan moest zo nodig een automobi-
list doorrijden, hij negeerde het stop-
teken. Het nummer werd genoteerd
door de korrekt handelende W.S. uit
Vorden, die fungeerde als verkeersbri-
gadier.
Hopelijk zal de betrokken automobi-
list vervolgd worden, want het is le-
vensgevaarlijk om in zulke gevallen
door te rijden.
Dat ook zelfs Vordenaren de moeite
niet willen nemen om een andere rou-
te te gaan en precies de tocht moeten
doorkruisen is toch onbehoorlijk, dit
getuigd niet van meelevend meewer-
ken met een plaatselijk evenement.
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1. lijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een buurtfeest heb-
ben burgemeester en wethouders be-
sloten om een gedeelte van de Bon-
gerd, gelegen tussen de huisnummers
6 en 12 af te sluiten voor alle verkeer
behalve voetgangers op 18 augustus
aanstaande tussen 18.00 en 24.00 uur.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Op 17 augustus aanstaande zal wet-
houder Geerken niet in de gelegen-
heid zijn om het wekelijkse spreekuur
te houden.

3. Militaire oefeningen
Van 20 tot en met 22 augustus zullen
er in deze gemeente militaire oefenin-
gen gehouden worden. Tijdens deze
oefeningen zal gebruik gemaakt wor-
den van losse munitie, buiten de be-
bouwde kom. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen.

4. Verkeerssituatie Schoneveldsdyk
Door de provincie Gelderland is de
Schoneveldsdijk, die in de gemeenten
Vorden en Lochem loopt, aangewe-
zen als voorrangsweg. De aanleiding
hiervoor was dat het verkeer op de
Schoneveldsdijk zich reeds gedroeg
als bevond het zich op een voorrangs-
weg.

In Vorden wordt de Schoneveldsdijk
gekruist door de Wiersserbroekweg.
Het verkeer op deze weg dient derhal-
ve rekening te houden met deze ge-
wijzigde verkeerssituatie en het ver-
keer op de Schoneveldsdijk voorrang
te verlenen. Middels de gebruikelijke
verkeerstekens wordt het verkeer
hierop geattendeerd.

5. Projektpakketten over Kunst en
Geschiedenis van het Rijksmuseum
Voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs verstrekt het Rijksmuseum
te Amsterdam, Educatieve dienst, zo-
genaamde Projektpakketten. In zo'n
pakket zit beeld- en tekstmateriaal om

bijvoorbeeld een scriptie te maken of
om er een spreekbeurt mee voor te
bereiden. Thans zijn een zestigtal pro-
jektpakketten bij de Educatieve
Dienst voorradig, over de meest uit-
eenlopende onderwerpen.
Per jaar worden ongeveer 30.000 pak-
ketten door de dienst verstrekt, doch
men denkt daar dat veel meer leerlin-
gen hiervan gebruik zouden kunnen
maken. Het verstrekken van de pak-
ketten gebeurt gratis, er dient alleen
f l ,50 voor de verzendkosten betaalt te
worden. Op school kan precies verteld
worden welke pakketten voorradig
zijn.

6. Afsluiting Kapeilebultweg
In verband met een gedeeltelijke ver-
harding van de Kapeilebultweg bin-
nen het kader van het ruilverkave-
lingsplan zal deze weg voor het door-
gaand verkeer gestremd zijn vanaf 16
augustus aanstaande tot l september,
of zoveel korter of langer als noodza-
kelijk is voor de uitvoering van de
werkzaamheden.

Bloemschikcursus
Nutsfloralia
Zoals reeds vele jaren het geval was
geeft Floralia ook dit jaar een bloem-
schikcursus. Deze cursus staat onder
deskundige leiding en bestaat uit 6
lessen van 2 uur.
De eerste les wordt gehouden op
maandag 27 augustus a.s. In de voor-
gaande jaren hebben reeds velen op
onze cursussen geleerd om met een-
voudige middelen mooie bloemstuk-
jes te maken.
Als u interesse hebt voor deze gezelli-
ge cursus lees dan de nadere gegevens
in een advertentie elders in dit blad.
De jaarlijkse bloemententoonstelling
waar o.a. de eindresultaten van deze
cursus te zien zullen zijn, wordt ge-
houden op 28,29 en 30 september a.s.
in de grote zaal van het Dorpscen-
trum.

Bezichtiging boerderij
van Fam. Mennink
Ruim veertig mensen hebben dezer
dagen de boerderij van de familie
Mennink bezichtigd. Onder leiding
van de zoon Reind Mennink kon deze
boerderij in de Wildenborch worden
bezichtigd.

Achtkastelentocht
De wekelijkse achtkastelentocht geor-
ganiseerd door de VW heeft ook deze
week weer een flink aantal deelne-
mers gekend. De tocht vond deze
week plaats onder leidin^an de heer
Hordijk met ruim tachtij|^«lnemers.

"Volle bak"
bij Staringavond
De Kapel in de Wildenb^Ê^i zat weer
bomvol toen hier donderaig voor de
tweede keer in dit zomerseizoen een
Staringavond werd gehouden. Door
deze belangstelling overweegt het
VW bestuur zelfs om de komende ja-
ren meer van dergelijke avonden te
organiseren.
Niet alleen vakantiegangers vinden
het hoogst interessant om meer aan
de weet te komen over de bekende
dichter Staring, over diens werk en
diens leven, ook worden verschillende
bezoekers uit omliggende gemeenten
gesignaleerd.
Zo'n Staringavond begint met een
wandeling door de prachtige tuinen
van het kasteel De Wildenborch waar-
bij de heer Staring en de beide tuinlie-
den een explicatie geven over bomen,
planten en bloemen. Na een kop kof-
fie genuttigd te hebben is het woord
de aan dominee dichter Jaap Zijlstra
die gedichten van Staring voordraagt
en verdere bijzonderheden over hem
vertelt.
Fotograaf Johan Dolphijn besluit de
Staring-avond met het vertonen van
dia's over Vorden' en de Achterhoek.

Rudi van Straten
bespeelt Lohmanorgel
Op donderdag 16 augustus a.s. hoopt
Rudi van Straten op het Lohman-or-
gel in de hervormde dorpskerk van
Vorden een concert te verzorgen
waarin het tweede gedeelte van
Bach's "Orgelbüchlein" door hem ver-
tolkt zal worden.
Het tweede gedeelte van het Orgel-
büchlein bevat koralen rondom Pasen
en Pinksteren en een aantal koraalbe-
werkingen van meer algemene aard.
Rudi van Straten, die als geen ander
het Lohman-orgel kent, zal ook nu
weer dit fraaie instrument in al zijn
schakeringen kunnen demonstreren.
Het Vordense Lohman-orgel, dat dit
jaar 150 jaar bestaat en onlangs geheel
gerestaureerd is door de gebr. Reil uit
Heerde, leent zich bij uitstek voor de
schitterende koraalbewerkingen van
Bach. Veel koralen zijn gedacht vanuit
een registratie met solo-stemmen en
juist daaraan is het Vordense instru-
ment zo rijk.
Ter inleiding van de, meest korte, ko-
raalbewerkingen speelt Rudi van Stra-
ten een zetting van de zelfde melodie
zodat het publiek de gelegenheid

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

krijgt de melodie alvast in onbewerkte
vorm te beluisteren.
Het concert begint om 20.00 uur, na
afloop is er gelegenheid tot koffiedrin-
ken in het aangrenzende kerkelijke
centrum de "Voorde".
Liefhebbers en belangstellenden kun-
nen, eveneens na afloop van het con-
cert het instrument bezichtigen.

Welkomstdienst
A.s. zondagavond (19 augustus) om
19.00 uur is er in de Gereformeerde
kerk een welkomstdienst. In deze
dienst staat het Open Deur-onder-
werp van augustus "Moraal" centraal.
Ds. van de Winden uit Doetinchem
heeft dan ook als thema voor deze
dienst gekozen "De schaamte voor-
bij"?
De Hervormd-Gereformeerde evan-
gelisatiecommisie is blij dat de gospel-
group "Emmaüs" uit Ede haar mede-
werking zal verlenen aan deze dienst
met liederen, gezongen in onze eigen
nederlandse taal.
Iedereen is welkom!
Namens de Evang. comm.
B. Wagenvoort, Brinkerhof 16.

Vergadering van Geref.
en Herv. moderamen
Regelmatig hebben de moderamina
(dat wil zeggen: de dagelijkse bestu-
ren) van de Gereformeerde en Her-
vormde kerkeraad een ontmoeting,
om de gemeenschappelijke zaken te
bespreken.
En om inhoud te geven aan de vor-
men van samenwerking. Landelijk
heeft dat proces van samenwerking de
naam gekregen van "Samen op weg".
Zo komen in dit najaar de Synodes
van beide kerken samen, om de kerk-
orden aan te passen voor die plaatsen,
waar de Gereformeerde en de Her-
vormde gemeente een federatie zijn
aangegaan. Zover zijn we in Vorden
nog (lang?) niet. Maar duidelijk is, het
moet plaatselijk groeien en vorm krij-
gen. En daarom is het goed, dat de
moderamina van beide kerkeraden in
Vorden met elkaar in gesprek blijven.
Op dinsdag 21 augustus zal dat ge-
sprek weer plaats vinden.

Uitgestelde vergadering
Herv. Kerkeraad
Als regel vergadert de kerkeraad van
de Hervormde gemeente op de derde
donderdag van de maand. Door om-
standigheden moest de vergadering
van augustus worden uitgesteld. Die
wordt nu gehouden op donderdag 23
augustus in "de Voorde".

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 augustus dr. Sterringa, tel
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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
DIERENARTS

Van zaterdag 18 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Warringa. Tel 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19 augustus H.F. van Dam, Lo-
chem. Tel. 05730-1684 en J.G. van
Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, 19.00 uur ds. J. van den
Winden uit Doetinchem, Open Deur
Dienst in de Geref. kerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. J.
Zijp uit Apeldoorn. 19.00 uur Geza-
menlijke dienst.

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

-wijkgebouw.

\ TAXIDIENST
} Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
' Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
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.



Welkoop voor een
stralende, zomerse tuin.
A ls tuinspecialist in hart en nieren helpen wij

uw tuin graag fris en groen de zomer door.
Aktieprijzen in ons kwaliteitsassortiment zor-
gen voor wat extra zonne-uren. Welkoop gunt
ze u van harte. Maar is het buiten toch te nat? In
de 150 Grote Groene Vak winkels van Welkoop
vindt u ook een rijke sortering ijzerwaren,
gereedschappen, diervoeders- en benodigd-
heden en alles op het vakgebied van de boer.

Regenten
Van hoogwaardige kunststof,
met aftapkraan en rubber
deksel. Voor het overlopen
heeft hij handige
uitsparingen.
Inhoud 168 liter.

Van 100,60
Voor

Freunde heggeschaar
Een solide stuk gereedschap
met aangesmede hardverv
chroomde golfsnede,
rubberen buffers,
vleugelmoeren
hardhouten
grepen.

Black & Decker
heggeschaar GC 400
Voor het supersnelle hegge-
werk . . . Twee dubbclwer-
kende, tegensnijdende mes-
sen van 405 mm knippen uw
heg in 'n handomdraai.
Vermogen 400 Watt.

Van 209,-
Voor

Verlengkabel
De veilige, oranje verleng-
kabel voor uw Black & Decker
heggeschaar of uw gras-
maaier. Maar liefst 20 meter,
met aangegoten stekker en
kontrastekker. « OQC

Van 29,50 l V" J
Voor

Lichtgewicht
regenpakken
Blauw nylonpak, jas en broek.
Dubbele kunststof rits, af-
neembare capuchon,broek
met voetelastiek, jas met rag-
lan mouwinzet. In handig
draagtasje, voor 'n draaglijk
prijsje . . .
Maat 128,140,
152 en 164:
Van 59,-
Voor

Maat 34
t/m 56:
Van 68,-
Voor

Hogedrukverstuiver
Voor het beschermen van uw
tuin- en kamerplanten tegen

luisenanderongedierte.
Deze River Spray heeft
l,5 liter inhoud en een

sproeikop die instel
baar is van straal

tot nevel.
Kleur
brum/beige.

Van 22,95

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500 STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

Aanbiedingen geldig t/m 25 augustus 1984. Prijzen inklusief B.T. W., levering zolang de voorraad strekt.

t m m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. De GTOte Groene Vak winkel ̂

4]85 4050

wc l ko o ii

wclkeep
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GESLOTEN

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

Te koop: gashaard op aardgas.
G. Bats, Joostinkweg 4,
Vorden.

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

FMR

MA A*.
Wapen- en Sporthandel

Martens
tlttdi doeltrtfftnJI

Zutphenseweg Vorden

Sigarenspec. zaak Braam,
Burg. Galleestraat 10a, heeft
nu aanbieding in 50 stuks si-
garen. Ook goedkope shag en
tevens nu ook inleveradres lot-
to-toto.

M.i.v. september start ik weer
met teken-, knip-en naailes-
sen.
Inl. J. Pardijs,
Almenseweg 23, Vorden.
Tel. 05752-2985.

AUTORIJLES
Theorieles (computer)

Autorijschool
„Oortgiesen'

Altijd voordelig. Tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

mei
Televisie

reparaties
direc»

naar

Waar?
Onze laatste opruiming in de zaak

Warnsveld
mag u niet missen.

Rijksstraatweg 108

Een feest van lage prijzen op onze

meubelen - tapijten - gordijnen
én... onze coupons kosten bijna niets meer!

KOM, KIJK EN KIES UW REUZEVOORDEEL

Wanneer 1
DINSDAG

21/8

WOENSDAG

22/8
VRIJttG

24/8
ZATERDAG

25/8

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

DENKT U OVER EEN NIEUWE SFEERVOLLE
ENERGIEBESPARENDE KACHEL?

BARENDSEN VORDEN BV &£?£, ui....
Brengt een uitgebreide kollektie giet- en smeedijzeren hout-, kolen-
kachels en allesbranders. In onze SHOWROOM vindt u o.a.:

J0TUL en VERMONT CASTINGS 5S2&
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

VAUWHDI

Violenplanten
jonge 100 voor .................................. l Ui~

Chrysanten
1 bos 2,95

POELIER
HOFFMAN

Haantjes Perkg

Borrelhapjes per kg
Kip in't zuur per pot

GOEDKOOP
STENCILgAPIER
500 vel A4
exkl. btw

drukkerij we

a-
bv

nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J. Oldenhave
is sinds kort gehuisvest aan de l ndustrieweg
5 te Vorden en is gespecialiseerd op de vol-
gende werkzaamheden:

- riolering, sanitair
- waterleidingen, gasinstallaties
- centrale verwarming en

vloerverwarming
- Zink- en koperwerk (ook het oude ambachtelijk

werk aan monumenten)

- dakbedekkingen
- licht konstruktiewerk
- onderhoud aan machines en komplete

installaties
- tekenwerk en engineering.

Gaarne zullen wij tegen een concurrerende
prijs bovengenoemde werkzaamheden
voor U verrichten. Voor afhalen van mate-
rialen zijn wij naast de openingstijden van
7.15 uur -17.30 uur ook op zaterdag geo-
pend van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Hopende U spoedig van dienst te kunnen
zijn tekenen wij

groentend, G.J. Oldenhave.
Tel. 05752-3425 na kantooruren 6439 of 2627.

Weekaanbieding

Corduroy muil
maten 401/m 46
nu slechts 19,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer

comuter
opleidingen

uw vakman
van vertrouwen

Zwemvierdaagse verloopt uitstekend
Onder ideale weersomstandigheden is de zwemvierdaagse in Vorden van start gegaan. Bijna 350 deel-
nemers gingen van start voor resp. een afstand van 250 of 500 meter per dag.

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813

Naast het zwemmen dat wordt geor-
ganiseerd door "In de Dennen" orga-
niseerde de zwem- en poloclub een
aantal randaktiviteiten waarbij pogin-
gen werden ondernomen om rekords
te vestigen op het gebied van bakste-
nen tillen, pijltjes gooien, paalgooien
en torenbouwen, hieraan neemt een
groot aantal zwemmers deel.
In de leeftijd onder de tien jaar kwam
Bert Schotman tot acht bakstenen.

Boven de tien jaar staat het rekord op
naam van Martin Siebelink die erin
slaagde om zestien bakstenen te tillen.
Momenteel staan met pijltjes gooien
de volgende personen aan kop: Peter
Durrebar (9-10 jaar); MichelHofs( 11-
12 jaar); Wienand Hoenink (13-14
jaar) en Ronald Jansen (15-16 jaar).
Bij het paalgooien staan Herman Ei-
lander en Martin Siebelink samen op
de eerste plaats met een worp van 5,5

meter. Het torenbouwen van biervilt-
jes en plastic bekers staat momenteel
op naam van Marcel Dekkers. Vrij-
dagavond 17 augustus worden de fina-
les van de rekordpogingen gehouden.
Donderdagavond komt de vrijwillige
brandweer demonstraties geven, ter-
wijl vrijdagavond de finales van de di-
verse rand-activiteiten worden gehou-
den.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-

. gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

2.02 Computeroriëntatie
2.03 Informatica
2.04 Programmeren in BASIC
2.05 Computerboekhouden
2.07 Computertekstverwerking
2.08 Datatypiste

een gedeelte van het leslokaal met
professionele computers

cursisten met de opleiding 207 of 208 hebben bij sol-
licitaties veel meer kans op een baan.

GULDEN L0ON

eigentijds
professioneel
onderwijs

Keppelseweg 14-16 Doetinchem Tel. 08340-23708



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

WINNIE ALEID
Jan Dijkerman
Gerda Dijkerman-

de Wilde
Janine
Geert-Jan.

15 augustus 1984.
Zutphenseweg 5,
7251 DG Vorden.

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

Maria Henrike

Evert-Jan en Derry
Pellenberg
Riek

We noemen haar

MARUE
11 augustus 1984
De Bongerd 12,
7251 CD Vorden.

Langs deze weg willen wij u be-
danken voor alle blijk van me-
deleven, die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn man,
vader en schoonvader.

Uit aller naam:
A.M. Heuveling-Tigchelovend

Vorden, augustus 1984.

Te koop: witte

bruidsjapon
Grieks zomers model,

maat 40.
Tel. 05753-3611

na 18.00 uur
b.g.g. 05753-2246.

Te koop: Koolplanten, andij-
vie, sla, groenlof, selderie,
peterselie en afrikanen-
planten, bieslookpollen.
Jonge konijntjes, kleur-
dwergjes, siameesjes en
pooltjes en droogbloemen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Telefoon 1498.

welkooii
a.s. vrijdag na 18.00 uur

GESLOTEN

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.O A

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M.W. - Volvo-Suzuki

Franse conversatieles voor
gevorderden.
Mevr. Jongbloed,
Telefoon 3105.

Wilt U een kleine vergoeding
voor uw oude televisie, breng
hem dan op:
Hoetinkhof 271,
Liefst zaterdagmorgen 18 au-
gustus.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding. 1 ochtend of middag
per week.
Telefoon 2952.

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

Wij gaan trouwen

WILLEM SCHMITZ
en

MARIETJE RIEFEL

Op vrijdag 24 augustus a.s. om 11.45 uur in
het gemeentehuis "Kasteel Vorden".

Wij nodigen U uit op onze receptie van
16.00 tot 17.00 uur in Café-Restaurant
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 195
7251 WH Vorden.

§
l.p.v. kaarten

Op dinsdag 21 augustus hopen wij

HENK ROUWENHORST
en

ANNIE ROUWENHORST-

REGELINK

met onze kinderen ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 16.30 uur in zaal "De Herberg", Dorps-
straat 10 te Vorden.

7251 DA Vorden,
Augustus 1984
Mispelkampdijk 9.

Tot onze diepe droefheid geven wij kennisvan het over-
lijden, na een moedig gedragen ziekte, van mijn lieve
zorgzame vrouw, dochter, schoonzuster en tante

MARIA ANNA PAULA BARONESSE

VAN DER BORCH TOT

VERWOLDE-WESTERINK

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: PA. van der Borch tot Verwolde
Lochem: M.M A de Laat de Kanter-van den Hurk
Zutphen: J.M. van der Borch tot Verwolde

Neven en nichten

12 augustus 1984
Horsterkamp 6,
7251 AZ Vorden.

De crematie zal plaatshebben donderdag 16 augustus
a.s. om 14.00 uur in aula 1 van het crematorium te Die-
ren.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtig-
heid.

Thuis liever geen bezoek.

Inplaats van bloemen een bijdrage aan het Kon. Wilhel-
mina Fonds, Postgiro: 26000.

Volstrekt enige en algemene kennisgeving.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mee dat van ons is heenge-
gaan, onze zorgzame vader en opa

LAMMERT WESSELINK
sedert 21 juni 1984 weduwnaar van
Hendrika Lammerdina Dommerholt

op de leeftijd van 87 jaar.

Delden (Ov.): H.W. Wesselink
J.E. Wesselink-Bouwmeester
Dianne en Jan
Harco en Jolita
HenkWillem

Vorden: J. Wesselink
A.B. Wesselink-Mekking
Gerben

Nijverdal: J.W. Wesselink
G.C. Wesselink-Oplaat
H arm-Jan
Bart
Jeroen.

7251 DK Vorden,
9 augustus 1984
Zutphenseweg 34.

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
broer, zwager en oom

LAMMERT WESSELINK
weduwnaar van H. L. Dommerholt

op de leeftijd van 87 jaar.

Winterswijk: D.H. Wesselink-Boomkamp
Vorden: J.B. Oortgiesen-Wesselink
Vorden: Joh. Wesselink

B.H. Wesselink-Brummelman
Warnsveld: J.W. Wesselink

G. Wesselink-Harmsen
neven en nichten.

Vorden, 9 augustus 1984.

Vrijdag 17 augustus a.s. wegens familie-
feest de gehele dag

GESLOTEN
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vrijdagmiddag- en avond wegens familie-
omstandigheden

GESLOTEN
Fa. B. Lammers
Woninginr. en Lederwaren. Burg. Galleestr. 26, Vorden

Rectificatie

DANSSCHOOL

Th A Houtman
Inschrijving danslessen

op 18 augustus van 15.00 uur tot
16.30 uur in 't Jeugdhonk.
Op 25 augustus van 18.00 uur tot
19.30 uur in het Dorpscentrum.
Klubs voor alle leeftijden.

Bejaardentocht
A.s. maandag, 20 augustus.

Vertrek vanaf Marktplein 8.30 uur.

Terug ca. 20.00 uur.

Het Comité

MARIJKE POLMAN
het Eiland 56, Warnsveld

; ANBOS ER<END
'• SCHOONHEDS-
' SPECIALISTE

Behandeling uitsluitend

volgens afspraak.

Tel.: 05750-20201

Vuile ramen middag
Aanstaande zondagmiddag zullen
Erik en Elly in trouwkostuum op tra-
ditionele wijze de ramen van

• Jeugdsoos 't Stampertje reinigen.

Aanvang 15.30 uur. Entree gratis.

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22816

welkooii
a.s. vrijdag na 18.00 uur

GESLOTEN

CURSUS
MIDDENSTAND
Aanvang september te

DOETINCHEM
Goed pakket voor Algemene
Ontwikkeling of vestiging en
tevens een goede basis voor
verdere studie voor kantoor
of winkel. Parallelsysteem.
Vakken: - mod. boekhouden

- bedrijfseconomie
- Ned. handelscorr
- wetskennis
- verkoop-
bevordering

Per week 1 les; keuze uit diver-
se avonden; ook dagopleiding;
cursusduur 1 jaar.

INSTITUUT

GULDEN LtON
Keppelseweg 14-16
7001 CG Doetinchem
Tel. 08340 - 23708

Knalopruiming
Tuinmeubelen
Parasols
Kussens
Stoelen en tafels
Banken
Ligbedden

FA. JANSEN,
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Telefoon 1360

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

Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen
muzieklerares Dipl. Amsterd.
Conservatorium, hervat haar
piano- en blokfluitlessen
maandag 3 september. De les-
sen worden individueel gege-
ven.
Opgave nieuwe leerlingen na •
tel. contact: 05752-2326.
Adres: Christinalaan 12, Vor-
den.

Te koop: stamslabonen op
bestelling.
H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

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

Vrijwel direct te leveren, div.
soorten houtstrooisel alsme-
de papier pulp voor uw stal-
len.
Te koop gevraagd: kaprijpe po-
pulieren en eikebomen.
FA. STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

aguAsport
regenpakken

• • *
r hel Ministerie van Verkeer

• n Waterstaat Het meest verkochte
egenpak van Nederland Hel pak mei de

WAPEN EN SPORTHANDH

Marren;
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

GOED «OOR MINDER GEUJ

GELDIG VAN 16-8 t/m 18-8

Runder gehakt
mager. 1 kilo

Voor de boterham:

Boterhamworst
Eigen gemaakt 1 50 gram

17,30

0,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

blauwe of rode kg. 2,95

Andijvie 2kg. 1,50
Komkommer 0,75
Tomaten ikg 1,98

BRUIMEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 1617.

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

ftfodderirofir
TWEEWtëLERS LOCHEM TEL. 1712

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT l N K
HET HOGE 20 -VORDEN

Van beertje lol beesl
NU 30X40 CM VERGROTING

VOOR F 990 VAN NEGATIEF OF DIA.

Grom-grom, dat is groot nieuws. Voor
het speelgoedprijsje van f 9,90 maakt de
Presto Print fotovakman van een beertje een
vervaarlijke grombeer van 30 x 40 cm.

Van een kleur en een kwaliteit die u
nergens beter vindt. Deze aktie geldt voor elk
negatief of dia die u vergro- B^̂ l̂̂
ten wilt én t/m 29 septem-;
ben 984 R-estoR-int

Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Telefoon 1313.



Net even scherper. Dat blijft ons devies.
Ook deze week heb ik weer een heel aantal merkartikelen

voor scherpe prijzen.

Kijk maar 's wat Edet, Douwe Egberts, Unox, Amstel en Billie's
- om er maar 's een paar te noemen - elders kosten.

Zo blijven wij voor u zoeken naar de meest interessante aanbiedingen,
waar we ze ook vandaan moeten halen. Doe er uw voordeel mee!

Dixan *~ ~ Billies Unox ragoüts
19.95 compactluiercRdQ — i QR

maxi of super, per pak \J f^W\J blik l V^J^J

vat 6 kilo
nu tijdelijk prijsvoordeel

Magere
chocoladedrank
liter

,
l f

Gulden Krakeling Amste| bjer

gangmakers ,, -jO 10 OO
M %M fles 0.5 liter ^ 1̂̂ 1

l f l W krat 20 flessen l U f W Wpak 5 stuks

De prijs smaakt
misschien
nog wel

't allerzoets.
Deze week wippen we even de grens over.
Bestemmig Griekenland. Doel: de overdadige
druivenoogst die daar deze tijd van het jaar afkomt.
Volgens het aloude Hollandse principe 'Wie het eerst
komt, het eerst maalt', hebben wij - ik en mijn
198 andere Club colega's - onmiddelijk toegeslagen.
De dikste, volste, sappigste trossen hebben wij

gereserveerd voor
onze klanten.
Voor een prijs die
zo mogelijk nog
zoeter smaakt dan
de druiven zelf.
We hebben ze nu
in huis.
Eet smakelijk.

* Ook deze week weer
vofop vers iirtle aanbieding.

Donderdag 16 vri|dag '7 en zaterdag 18 augusti

SCHOUDER
KMBONAK
KILO

HANWEREN
FUN E SMAAK
KILO

Woensdag 22 augustus

Runder-
gehakt

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus

GROENTE EN FRUIT. VERS VAN DE VEILING. LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus

ÜÜOgram

Biefstuk 9 19
100gram ™" f • ̂ ^

Kipf ilet 7 ?5
BOOfvl • f AnW

Kom- 5E^lebonen 1,58
kommer g,98

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

TUGER-
BROOD
GESNEDEN, &. 800 GRAM

JONGE
KAAS
KILO VERS VAH HET MK

ZWANSIAGERS
LEVERWORST
SUPERIEUR

Maandag 20 en dinedag 21 augustus

Runderbraad
worst

Punt- !lankevla 1,69
broodjes 1 29 Vollemelk 1 2Q

Gelderse gekookte worst
stuk 250 gr

Bacon
100 gram

C AC
«Jf^W

2,69 Beefburgers C /IC
__ Sttuks %Jf BW
_ _

1.89 Gekookte
Gekookte landrauch
schinken 1 QQ
100 gram l f WW 0.78

Alleen bij Leo Stein: Pisang Ambon
Bovengenoemde aanbiedingen np geldig van 15 augustus t/m 21 augustus 1984, tenzi| anders vermeld PrijuMpigngen en/of urtverkochi voorbehouden

1 fles Glenfiddisch Malt 34,95
Dit is het vignet yan onze dub 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

Warnsveld - 05750-22576
JOOP CORNELIS

Vonten - 05752-2308



FEESTKRANT
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

urn te VIERAKKER-WICHMOND

2DE BLAD
CONTACT!

Druk:
Drukkerij Weevers B. V.
Vorden
Telefoon 05752-1404

Volksfeest
Zaterdag 18 augustus
19.30 uur: Samenkomst op het feestterrein, waarna muzikale hulde door de muziek-

vereniging Jubal aan het oude koningspaar.
19.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg 5,-. Vogelgooien

voor dames inleg 3,-. Schieten vrije baan inleg 2,50. Kegelen inleg 2,-.

Na het vogelschieten dansen met dansorkest 'TRANSIT".

Zondag 19 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein inleg 1,50.

Woensdag 22 augustus bakfietsen- en prominentenrace
18.30 uur: Bakfietsenrace, een sportieve krachtmeting in Wichmond. Wie vandaag of

morgen in de Achterhoek iemand tegen komt die zich in het zweet werkt op
een bakfiets moet niet vreemd opkijken. Wijs ook niet op Uw voorhoofd,
want die man die trapt of z'n leven er van afhangt is heel serieus bezig om
zich voor te bereiden op de bakfietsenrace die woensdag 22 augustus in
Wichmond wordt gehouden. Het is een "sport" waarvoor de Gelderse
Achterhoek veel belangstelling bestaat. Het voorbeeld werd 11 jaar geleden
voor het eerst in Zelhem gegeven en is sinds die tijd overgewaaid naar ande-
re dorpen.
Ook Genderingen, Etten en Wichmond kennen de bakfietsenrace. Woens-
dagavond om 18.30 uur is het dan weer zover in Wichmond. We hopen dat

(£ge
kulaider geheel te geven. Voor de deelnemende ploegen is het bezit van een
eigen bakfiets een vereiste en dat wil nog wel eens problemc
want waaf vind je i tje.
Het parcours is net als vorigjaar weer uitgezet aan de Haekforterweg/Vogel-

ichmond en de wedstrijden beginnen zeikeerder gemeld om
18.30 uur. Joop Bouwmeester zal het geheel van commentaar voorzien.
In de pauze zal er een prominentenrace worden gehouden voor de promi-
nenten van ons dorp en buurtschappen. Entree voor dit stuk spektakel is f2,-
voor volwassenen en f l,- voor kinderen. De prijsuitreiking zal na afloop in
de feesttent worden gehouden. Mochten zich nog enkele ploegen op willen
geven dan kan dat tot 10 augustus a.s. bij J. Brummelman, Alderskampweg
3, 7251 PV Vorden. Tel. 05752-1760. .
Ook kan men hier informatie krijgen over de regelementen. Mochten er
meer dan 4 teams uit Wichmond komen, dan zullen we een extra manche
verrijden onder de plaatselijke rijders.

Woensdag 22 augustus
Na de bakfietsenrace dansen op de tonen van Dans en Show orkest Liberty.

Gratis toegang en wordt U aangeboden door de exploitant van de tent.

Toegang onder voorbehoud.

Donderdag 23 augustus
19.30 uur Feestavond voor bejaarden in het Ludgerus gebouw. De toneelgroep uit de

buurtschap Delden zal opvoeren "De verloofde van mijn vrouw".
Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaardensoos en
is toegankelijk voor iedereen die 60 jaaren ouder is uit Vierakker en Wich-
mond en die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten. Dus komt al-
len en bezoek ook eens de bejaardenmiddagen, die worden gehouden de
laatste woensdag van iedere maand van 2 tot 5 uur in het Ludgerus gebouw.

13.15 uur: Samenkomst op hetschoolplein, Dorpsstraat, graag met alle ouders en kin-
deren waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening
door de voorzitter.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd inleg 2,-. Schieten vrije baan.
Inleg 2,50.

13.45 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld
voor kinderen die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken

15.00 uur: Ringsteken per dogcar voor dames van elke leeftijd, inleg 2,- op het feestter-
rein. Gratis draaien voor de kinderen beneden de 13 jaar. (vrijdag 24 au-
gustus na de kinderspelen van ca. 14.30 - 17.00 uur ) .

16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.

19.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfl

Toegang onder voorbehoud. .

Zaterdag 25 augustus
14.00 uur: Gn 'lijke optocht m. m. v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoorde-

ling praalwagens door deskundige jury.

a. 17.00 uur: Ui! uitreiking van de p
diverse^cdstriiden.'

elnemers versierde wagens en

19.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superf!

Toegang onder voorbehoud.

Georganiseerd door de sportvereniging Sociï. Aanvang 13.00 uur, voor de
jeugd van Vierakker- Wichmond in de leeftijd van 6 tot lójaar. Tevens wordt
de jaarlijkse oranjeloop georganiseerd met als afstanden 5 en 10 km.

15.00 uur: aanvang 5 km
15.45 uur: aanvang 10 km.

Opgave tot een halfuur voor de aanvang van de wedstrijden. Inleggeld
f3,50. Ter herinnering kfijgt iedere deelnemer een medaille.

De Oranjevereniging doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

>cht van praal
dag 25 augusi

Van deze feestelijke optocht is dit jaar zeer veel werk gemaakt en wel omdat de Oranjevereniging op
dit gebied een naam hoog heeft te houden. Voor deze optocht zullen 16 praalwagens aan de start ver-
schijnen. Ook zullen verschillende kinderstukjes aanwezig zijn.
Een keur van muziek korpsen zal deze optocht van een muzikale noot voorzien, in totaal 6 korpsen
met plm. 510 muzikanten. Deze korpsen zijn: Muziekvereniging Jubal met Drumband Vierakker en
Wichmond; Muziekvereniging Excelsior, Warnsveld; Muziekvereniging Sursum Corda, Vorden;
Gelre show en drumband, Dieren; Drumcorps Con Spirito, Warnsveld; Muziekvereniging Sint Jan
en Schuttersgilde met vendelzwaaiers, Keijenborg.
De Oranjever, wenst u allen prettige feestdagen toe en verwijst u graag naar het programma in deze

De Oranjever. .Vierakker-Wichmond.
Na de optocht vendelzwaaien op het feestterrein achter de tent voor het Koningspaar.

Voor
NIEUWBOUW
EN KLANTENWERK
naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. Haggeman & Zonen
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-351

CAFË-RESTAURANT

DEN BREMER

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 05755-1205

De warme bakker presenteert:

fijn brood en
heerlijk gebak
Alles uit eigen bakkerij
Ook voor levensmiddelen vandaag en morgen,
zal Besselink graag voor zorgen!

Brood-banketbakkerij-kruideniersbedrijf

F. BESSELINK v/hHelmmk

Dorpsstraat 6 - Wichmond - Telefoon 239
Wij wensen u een gezellig Oranjefeest.

Bemiddeling bij aan- en verkoop van on-
roerend goed, taxaties, hypotheken en
alle verzekeringen met deskundig ad-
vies. Tevens agentschap van de Neder-
landse Middenstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden. tel. 05752-1531.
Lid NBM/MCC

GELD en
GOEDE RAAD



In oud-Hollandse stijl
Café - Bar - Restaurant

De Usselhoeve
Gelegenheid voor het geven van brui-
loften, diners en partijen tot 300 pers.
Tevens een uitstekende gelegenheid
voor een feestavond of grillparty bij de
open haard.

Eekstraat 15 - Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)
tel. 08334-1622 of 05754-381.

.'' 7*8»" r j *£*" r

WEGENS ENORM SUCCES!
wederom grandioze IJsselavonden
op zaterdag 8 september m.m.v. prima orkest, koud én warm buffet

VI *ï C f\
priJS 4<£fOU POT pGrSOOri me/, entree, eten en drinken.
(nog enkele plaatsen vrij). Volgende IJsselavond 6 oktober.

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouwen
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J. J. Hartemink & Zn.
IJsselwegö Vierakker Tel. 05750-21852

en 21543

Voor uw rijbewijs
naar

AUTORIJSCHOOL

BULTMAN
H. K. v. Gelreweg 35, Vorden - Tel. 05752-1753

ook voor motorrijles, motor Suzuki 400 cc.

Adverteren doet verkopen

a, waarom
ga ik graag

barendsen?
Voor mooie spullen, waar je in huis graag naar kijkt
en voor handige hulpen in het huishouden ook op
elektrisch gebied... daarom ga ik graag naar Ba-
rendsen. Omdat ze een rijke keus hebben en ver-
trouwde merken. En omdat er vaak heel leuke
koopjes zijn te halen. Dóórom!

Zutphenseweg15
Vorden-tel. 1261

INSTALLATIEBEDRIJF

G J. Oldenhave
is sinds kort gehuisvest aan de l ndustrieweg
5 te Vorden en is gespecialiseerd op de vol-
gende werkzaamheden:

- riolering, sanitair
- waterleidingen, gasinstallaties
- centrale verwarming en

vloerverwarming
- Zink- en koperwerk (ook het oude ambachtelijk

werk aan monumenten)

- dakbedekkingen
- licht konstruktiewerk
- onderhoud aan machines en komplete

installaties
- tekenwerk en engineering.

Gaarne zullen wij tegen een concurrerende
prijs bovengenoemde werkzaamheden
voor U verrichten.,Voor afhalen van mate-
rialen zijn wij naast de openingstijden van
7.15 uur -17.30 uur ook op zaterdag geo-
pend van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Hopende U spoedig van dienst te kunnen
zijn tekenen wij

groentend, GJ. Oldenhave.
Tel. 05752-3425 na taBtooruren 6439 of 2627.L

Wij wensen u

een gezellig

oranjefeest

J.W. v.d. Brink
MENGVOEDERS

Wichmond

Telefoon 05754-257

Te koop: prima eetaardappe-
len o.a. Parel, Surprise en Pim-
pernel. Eventuele bestelling
wintervoorraad: Tevens heel of
half varken, diepvriesklaar.
VANKOUSWIJK
Okhorstweg 6, Wichmond.
Telefoon 05754-793.

LM.B. VORDEN
IIMDUSTRIEWE&13
7251JT Vorden
Telefoon 05752-3163

Wie inspraak en medezeggenschap
wenst, kiest voor co^eratie.

Jong en modern
in denken en doen

DE GRAAFSCHAP B. A,
Verenigde landbouwcoöperaties

Hengelo (Gld) 05753-1713. Vorden: 05752-1583. Linde: 05752-6641
Ruurlo: 05735-1541. Zelhem: 08342-1238

KOOP BIJ DE
ADVERTEERDERS

Een plezierig feest
,

Dat begint met prettig zittende schoenen.
En die heeft Wullink meer dan voldoende in huis.

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in

mach. houtbewerking
voor aannemers

MET DE MODERNSTE MACHINES!

BOUWBEDRIJF

Fa. G. J. Helmink b.v,
Dorpsstraat 28 - Wichmond - Telefoon 05754-450

Schoenen
voor groot en klein bij

vakman-
schoen-
winkelier

ELKE WEEK

leuke
aanbiedingen

NMKKINK
Nieuwstad 14 : Vorden - Telefoon 05752-2386

Fa. Klein Lebbink
Wichmond
Baakseweg 11 - Telefoon 05754-267.

loodgieters-, gasfitters-, centrale ver-
warming en installatiebedrijf
elektra - radio - televisie
sanitaire - huishoudelijke artikelen
vrije merk benzine - textiel

Tevens uw adres voor alle installatie onderhoud.

Schildersbedrijf

Rouwen
voor al uw
schilder- en
behangwerk

binnen- en buiten-
zonwering

dubbele beglazing

Vierakkersestraatweg 2£,
Vierakker. Tel. 05754-361

LOONBEDRIJF

H. & G. KORENBLEK
MESTHANDEL

J. KORENBLEK

wensen u 'n prettige
feestweek

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

wevo-druk verhuist».
na een reorganisatie in verband met overname van

drukkerij de graaf en drukkerij planeta
zullen wij eind augustus starten in het pand

nieuwstad 29, zutphen. tel. 05750-12306

zowel familiedrukwerk, handelsdrukwerk, 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

wevo-druk
«1 29

!ph«n i«l 05


