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CENTRUM DORP BOL VA N AK1WITEITEN

Broderie, kermis en amusement

Het centrum van het dorp Vorden staat volgende week bol van een verscheidenheid aan aktivi-
teiten. En dat allemaal in het kader van het VWzomerprogramma. Zo zal er donderdag, vrij-
dag en zaterdag 20 juli op het Marktplein een kermis worden gehouden. Donderdag 18 juli zal
het, wanneer de weersomstandigheden het niet laten afweten ongetwijfeld tijdens de broderie
een drukte van jewelste worden. Die dag wordt namelijk de traditionele braderie gehouden,
voor toerist en plaatselijke bewoners immer een trekpleister.

Donderdagmiddag wordt het dorp
vanaf 14.00 uur afgesloten en wel van-
af de Decanijeweg tot de Stations-
weg en vanaf het Hoge tot de Molen-
weg. Om 15.00 uur zal dan de braderie
aanvangen die tot plm. 23.00 uur zal
duren. De braderie wordt in de direkte
omgeving van de N.H. kerk gekoncen-
treerd met uitbreiding richting Dorps-
straat en een kinderbraderie richting
politiebureau.
De belangstelling voor de braderie
wordt door één der organisatoren re-
delijk genoemd. De heer L. Slütter

hierover: „Tot dusver is de aanmel-
ding redelijk. Het is echter typisch
Vordens, je zult zien dat er zich de ko-
mende dagen nog verschillende win-
keliers zullen opgeven". Opgave is
nog mogelijk tot dinsdag 16 jul i .

Oude ambachten
De VW stelt alles in het werk om het
de bezoekers aan deze braderie zo
aangenaam mogelijk te maken. Be-
halve de vele kraampjes zullen diverse
oude ambachten te bewonderen zijn

zoals een klompenmaker, een man-
denmaker, eerrspinster, een kopersla-
ger, een glasblazer, kortom nostalgie
naar de "tffcc oude tijd".

Gheselscap goet endefijn
Wie nog verder door wil dromen moet
donderda^Éond 18 jul i tussen 18.00
en 22.00 uur beslist een kijkje nemen
op het grasveld bij de Ned. Herv. kerk.
Hier wordt namelijk een podium op-
gesteld waar het "Gheselscap Goet

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van X.00-12.30 u u r e n vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak. Sp reekuur wethouder
J . l • ' . ( . j eerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder I I . A . Bogrhe lman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
( a f s p r a k e n te lefonisch te maken bij receptie gemeentehuis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgi..m dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 2 juli 1985 verleend,
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer W. Vliek, Mosselse-

weg 12, voor het gedeeltelijk ver-
bouwen van een boerderij;

2. Aan de heer H. W. Gal, Enzerinck-
weg 4, voor het bouwen van een
stal;

3. Aan de heer J. F. Schaufeli, de
Boonk 8, voor het bouwen van een
garage;

4. Aan de heer H. Franken, de Hor-
sterkamp 35, voor het vergroten
van een garage;

5. Aan de heer S. T. van Hoorn, Ruur-
loseweg 89B, voor het bouwen van
een berging.

2. Te verlenen bouwvergunnningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-

nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer B. A. P. Laarkamp, Al-

menseweg 48, voor het vernieu-
wen van een garage berging.

2. Aan de heer J.J.M. Roelofs, Riet-
huisweg 3, voor het verbouw van
een schuur.

3. Aan de heer R. Wesselink, Baakse-
weg 5, voor het plaatsen van een
mestopslagsilo;

4. Aan de heer R.C. Mennink, Gal-
gengoorweg 19, voor het bouwen
van een jongveestal.

Deze bouwplannen liggen tot 26 juli
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.
3. Wensen, op- of aanmerkingen ten
aanzien van het busvervoer.
In een onlangs met de GSM gehou-
den bespreking werd van de zijde van
de GSM meegedeeld dat men gaarne
op de hoogte werd gesteld over de
wensen die bij de busreizigers leven
ten aanzien van het busvervoer. Aan-
gezien de gemeente over kanalen be-
schikt om de bevolking te bereiken
werd om medewerking gevraagd door
aan de wensen van de GSM bekend-
heid te geven.
Indien u derhalve wensen, op- of aan-
merkingen omtrent het busvervoer
hebt, dan kunt u deze doorgeven aan
de GSM te Doetinchem, tel. 08340-
31314. Het is ook mogelijk om deze
zaken door te geven aan de buschauf-
feur. Van de zijde van de GSM wordt
hierbij onder meer gedacht aan haltes,
aansluitingen en busfrequenties.

4. Militaire oefeningen.
Op 17 en 18 juli aanstaande zal er in

deze gemeente een militaire oefening
worden gehouden. Tijdens deze oefe-
ning zal gebruik worden gemaakt van
losse munitie. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen.

5. Inzamelen chemisch afval
Aanstaande maandag, 15 juli, kunt u
uw chemisch afval wederom inleve-
ren op het adres Zutphenseweg 50a,
en wel tussen 16.00 en 17.00 uur.Gelet
op de belangen van het milieu wordt u
vriendelijk verzocht om dergelijke
stoffen (verfresten, verdunner, batte-
rijen, medicijnen, accu's etc) niet met
het huisvuil mee te geven, doch op het
bovengenoemde adres in te leveren,
zodat deze stoffen op een voor het mi-
lieu verantwoorde wijze onschadelijk
gemaakt kunnen worden.

6. Sluiting gemeentesecretarie en ge-
meentewerken
Vrijdag 12 juli aanstaande zullen de
gementesecretarie en de afdeling ge-
meentewerken om 16.00 uur gesloten
zijn.

V.Tydeüjke verkeersmaatregelen.
In verband met de te houden wieier-
ronde op woensdag 17 juli aanstaand
heeft het college de volgende ver-
keersmaatregelen getroffen:
afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van de
- Molenweg;
- de Wilhelminalaan
- Groeneweg vanaf de Wilhelmina-

laan tot aan de Enkweg;
- Enkweg vanaf de Groeneweg;
- Burgemeester Galleestraat vanaf

de Enkweg tot en met de kruising
het Jebbink/Molenweg.

Deze verkeersmaatregelen gelden
van 16.00 tot 21.30 uur of zoveel kor-
ter of langer als noodzakelijk is.

Ende Fijn" zal optreden. Dit ghesel-
scap onder leiding van Robbert van
Lint, is gestoken in middeleeuwse kle-
ding en maakt muziek op middel-
eeuwse instrumenten.
De naam is ontleend aan het Edigius-
lied. "Goet Ende Fijn" brengt een pro-
gramma van oude wereldlijke en gees-
telijke nederlandse en vlaamse liede-
ren, muzikale gedichten, dansmuziek
en volksgebruiken vanaf de middel-
eeuwen.

Kinderbraderie
De jeugd komt deze avond eveneens
aan haar trekken. Er is een kinderbra-
derie waarbij de jeugd zelf allerhande
at t r ibuten kan kopen, verkopen, rui-
len etc. De leeftijd is tot circa 14 jaar.
Voor deze kinderbraderie kan men
zich opgeven bij de heer L. Slütter,
Brinkerhof 101, Vorden. (Tel. 2335).
Ook kinderen die met hun ouders va-
kantie in Vorden doorbrengen kun-
nen aan deze braderie meedoen.

Avro's Toppop
Daarnaast kan de wat oudere jeugd zich
naar hartelust uitleven hij AVRO'S
TOPPOP een discoshow in de grote
zaal van "De Herberg" met medewer-
king van de bekende DJ. Jan Steen-
man. Deze disco-show die alweer voor
de vierde keer in "De Herberg" wordt
gehouden begint 's avonds om 2030
uur. Verder is er deze donderdagavond
stemmingsmuziek in verschillende Ho-
reca etablissementen in Vorden.

Leegstaand l
Prinses Julianaschool
wordt kleuterlokaal
In het kader van de verboja^ van de
Prinses Julianaschool in iPr buurt-
schap Wildenborch tot basischool,
kan eindelijk het leegstaande lokaal in
de toekomst funktioneel worden ge-
maakt. Een verbouwing waar het hui-
dige schoolhoofd de heer H. A. Kok
zeer kontent mee is. Het betreffende
lokaal wordt omgebouwd tot kleuter-
lokaal. Hier zullen de kleuters van 4
en 5 jaar worden ondergebracht. In
het tweede lokaal komen de kinderen
in de leeftijdsgroepen 6, 7 en 8 jaar,
terwijl het derde lokaal zal worden
aangewend voor de kinderen in de
leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

De heer H. A. Kok is met ingang van l
augustus benoemd tot direkteur. Hij
wordt het komende schooljaar geas-
sisteerd door mej. A. Heida, terwijl
mej. A. Groot Bramel uit Neede als
kleuteronderwijzeres is aangetrok-
ken. In totaal zullen 35 leerlingen de
Prinses Julianaschool gaan bezoeken.
Voor de verbouwing van het leeg-
staande lokaal heeft de gemeente Vor-
den een bedrag van f 47.000,- ver-
leend, waardoor gelijkertijd een aantal
andere noodzakelijke voorzieningen
getroffen kunnen worden. Zo zullen
de plafonds verlaagd worden. Er zal
een schoonlooptapijt worden aange-
schaft. Er komen kleedkamers ten be-
hoeve van de schoolarts. Ook zullen
voorzieningen worden getroffen in
verband met wijziging van oliege-
stookte centrale verwarming in een
gasgestookte verwarming. Voor al de-
ze andere voorzieningen is een be-
drag van f 18.810,-- beschikbaar ge-
steld.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: geen.
Overleden: J. B. Klein Lenderink, oud
60 jaar.

Zondag jl. 7 juli hebben ds. en mevr.
Klaassens afscheid genomen van de
Hervomde Gemeente in Vriescheloo.

Dit afscheid werd besloten met een
kerkdienst, waaraan het kerkkoor,
waar ds. en mevr. beiden ook lid van
waren, meewerkte. Enkele gemeente-
leden uit Vorden hebben deze dienst
meegemaakt. Zij waren onder de in-
druk van deze dienst, waar een enor-
me betrokkenheid van de gehele ge-
meente uit sprak. Ondertussen is de
fam. Klaassens naar ons dorp ver-
huisd. De pastorie aan de Ruurlose-
weg 19 is weer bewoond. Eerst zal de
familie hier in en om het dorp van hun
vakantie genieten. Op 28 juli zal ds. K.
H. W. Klaassens zijn intrede doen als
predikant in onze Hervormde Ge-
meente en daarna aan zijn werkzaam-
heden in de gemeente beginnen.

We hopen, dat ds. en mevr. Klaassens
zich spoedig thuis zullen voelen bij
ons in Vorden.

Evangelisatiedienst
Zondagmorgen 14 juli a.s. is er weer
een Evangelisatiedienst in de Open
lucht bij de Kapel op de Wildenborch.
Bij regen kan men terecht in de Kapel,
geen reden dus om thuis te blijven.
Deze dienst wordt geleid door domi-
nee Holl uit Doetinchem. Muzikale
medewerking zal worden verleend
door de plaatselijke muziekvereniging
Sursum CoTda. 't Thema van de preek
is: „Is er iets nieuws onder de zon", 't
Belooft een heel fijne dienst te wor-
den. Na afloop staat de koffie voor u
allen klaar in de Kapel. De evangelisa-
tiecommissie heet u allen, dus ook va-
kantiegangers, heel hartelijk welkom.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. W. M. Wee-
nink uit Warnsveld.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 14 jul i 10.00 uur ds. B. Holl uil
Doetinchem, Openluchtdienst m.m.v.
Sursum Corda.

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

De Vordenaren
In de serie "Kent U ze nog...", die wordt uitgegeven door de Europese Bi-
bliotheek te Zaltbommel, is nu een boekje over de Vordenaren versche-
nen.
Het is samengesteld door de vroegere gemeente-architect, J. van den
Broek en omvat een 70-tal foto's met beschrijvingen van schoolklassen,
verenigingen, bedrijven en besturen terwijl ook een aantal familie-groe-
pen en afzonderlijke personen zijn opgenomen. De foto's zijn in het alge-
meen zeer duidelijk afgedrukt, zodat de afgebeelde personen goed her-
kenbaar zijn.
De gekozen foto's stammen uit de tijd die ligt tussen het begin van deze
eeuw en de tweede wereldoorlog. Voor alle mensen die belangstelling
hebben voor het Vorden uit die periode is het een waardevol boekje. Het
is verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. J. R. Zijlstra.
19.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.
In de Wildenborch 10.00 uur ds. Holl uit
Doetinchem, Campingdienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
13 en 14 juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 13juli 12.00 uurtot maandag-
ochtend 9.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Verder de gehele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
13 en 14 juli P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voorde maand jul i . Mevr.
v.d. Berg. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

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.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



mOpruiming
Tenniskleding, sportkleding, jacks,
knickerbockers, kousen, dames en
heren vrijetijdsshorts,
sportschoenen, trainingspakken

10 - 50% korting
Aanvang 12 juli a.s.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
Joellnffendl

Zutphenseweg - Vorden

Juli 1975 Juli 1985

Warme Bakker Oplaat
is 10 jaar in Vorden

Jubileum aanbieding:

Krenten of rozijnenmik vans.-voor 2,25
Tompouzen 4 haien 3 betalen
Aardbeienvlaaitje van 160 V00r 1,40

Warme Bakker Oplaat
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 05752-1373.

De laatste loodjes
zijn het goedkoopst.

Zie en overtuig u vanaf
a.s. vrijdag in onze etalage

en in de zaak.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-197

BENZINE, DIESELOLIE en
PETROLEUM de laagste prij-
zen bij de vrije pomp.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.
Enkweg 1-3, Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Te koop: zuiver Arabische
volbloed hengst. 21 /? jaar,
goud eerlijk.
Voor goed tehuis, billijke prijs.
Bellen van 5 tot 7 uur
Keune, Kerkhoflaan 5,
Vorden. Tel. 05752-1737.

Paardrijlessen en buiten-
ritten.
Stoeterij De Hessenkamp,
Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

UU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Laat u vrijblijvend advi
seren ook over C.V. bouw
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres

Zink en dakbedekkings
werk is één van de specia
lisaties van Oldenhave.
Klein en groot onderhoud
tot aan een compleet
nieuw dak behoort tot de
mogelijkheden bij
Oldenhave

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs
opgave, het is de moeite
waard

U kunt bij Oldenhave te
recht voor het huis, tuin
en keuken laswerk, maai
ook alle gespecialiseerde
soorten laswerk, zoals
het lassen van roestvrij
staal en aluminium

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
INDUSTRIEWEG b. VORDEN . TLl

NIEUW-NIEUW

In onze sortering

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 -Vorden -Tel. 05752-1877

ïëcstbi)

Wij bakken voor u dagelijks vers...

...fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

puur natuur en toch niet te zwaar
gebakken /.onder enige toevoeging van vetten

snijdt gemakkelijk
lekker lang mals met behoud van het broodaroma

bijzonder smakelijk en ge/mul
ook de kinderen vinden het lekker brood

uitstekend in te vriezen

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

kiram

CONTACT
een goed en graag

gelezen blad
Een van de vele fantastische koopjes in onze

OPRUIMING
Voetvriendelijke sandaal met voetbed
en leren bovenwerk.
Meer comfort voor minder gjcld

25-

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

VELUWE-IJSSEL-
BOEMEL

Jubileum cheque l brengt u naar
een van de mooiste stukjes Ne-
derland: de Veluwe. U reist per
luxe salonboot, nostalgische
stoomtrein en NS-boemel door
deze schitterende streek.

kunt drinken, krijgt u een
kwartje reductie (maximaal vier
kopjes).

In Dieren aangekomen staat het
volgende vervoermiddel om
12.35 of 16.10 uur niet ver van
de aanlegplaats dampend op u te
wachten. Maakt u zich op voor
een onvergetelijke tocht dwars
door de Veluwe met een echte op
kolen gestookte stoomtrein. De
één uur en twintig minuten du-
rende tocht eindigt in Apel-
doorn. In de trein kunt u met l ,50
gulden korting een poster van
de stoomtrein kopen. In Apel-
doorn kunt u vervolgens op uw
gemak nog wat winkelen. De te-
rugreis naar Zutphen per NS-
boemel kun t u op verschillende
tijden maken. Raadpleeg de
dienstregeling op het station.
Het eindpunt in Zutphen ligt
niet ver van de IJsselkade.
Tegen inlevering van cheque l
ontvangt u aan de kassa van Re-
derij Heymen de kortingscou-
pons voor het kopje koffie aan
boord en de treinposter.
Prijs van dit dagarrangement:
volwassenen 15,00 gulden, kin-

|S3

Om 10.30 of 14.15 uur gaat u in
Zutphen aan de IJsselkade aan
boord van een van de schepen
van Rederij Heymen. Nadat de
trossen zijn losgegooid, kun t u
anderhalf uur genieten van het
prachtige IJssel-landschap dat
zich aan het oog ontvouwt. Op
het kopje koff ie dat u aan boord

deren t/m 9 jaar 7,50 gulden.
De cheque is geldig van ma. t/m
vr. in de periode van l ju l i t/m
30 augustus 1985.

RIJKSMUSEUM
AMSTERDAM

Hoelang heeft u het nu al op uw
programma staan, dat bezoek
aan het Rijksmuseum in Amster-
dam? Hopelijk is cheque 2 de
aanleiding om dan eindelijk toch
het reisje naar de hoofdstad te
maken.

den aan het eind van de 19e eeuw
verkregen uit de collectie van Ja-
cob de Vos en William Pitcairn
Knowles. In 1906 schonk C.
Hofstede de Groot zijn hele col-
lectie, die thans het grootste ge-
deelte van de verzameling
vormt.

De tentoonstelling geeft een
goed beeld van Rembrandts
veelzijdig tekentalent.
Tegen inlevering van cheque 2
ontvangt u aan de kassa van het
museum een gratis kleurenrepro-

sterdam
reproductie
Rembrandt

Het Rijksmuseum, gelegen aan
de Stadhouderskade, bezit een
zeer complete verzameling wer-
ken van Nederlandse meesters
uit de 15e-19e eeuw. Tevens
heeft het museum een grote col-
lectie Nederlandse beeldhouw-
kunst en kunstnijverheid. Het
Rijksprentenkabinet, een collec-
tie Aziatische kunst en de kuns-
thistorische bibliotheek zijn ook
onder het dak van het museum
te vinden.

Momenteel biedt het Rijksmu-
seum onderdak aan de tentoon-
stelling „Tekeningen van Rem-
brandt". Deze expositie bestaat
uit zestig tekeningen. Ook wor-
den er tekeningen van onbe-
kende leerlingen en navolgers
van Rembrandt getoond.
De belangrijkste aanwinsten van
tekeningen van de schilder wer-

ductie van een van de tekeningen
van Rembrandt.
De tentoonstelling duurt tot 29
september 1985.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

LINDA

Ton en Astrid
Lauckhart

Ruurloseweg 20, Vorden.
7 juli 1985.

In plaats van kaarten.

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de fele feli-
citaties, bloemen en cadeau's
die wij bij ons 50-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.
Ook Sursum Corda heel veel
dank. Het is voor ons een on-
vergetelijke dag geworden.

GJ. ONSTENK
M.G.ONSTENK-

WASSINK

7251 P J Vorden,
Holskampweg 5.
Juli 1985.

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
geliefde moeder, groot en
overgrootmoeder

ALEIDAWILLEMINA
OOSTERINK-MAALDERINK

betuigen wij U onze welge-
meende o(énk.

Familie Oosterink

Vorden, juli 1985.

G.H. STERRINGA Arts
van 1 5 juli t/m 2 augustus
GEEN PRAKTIJK
Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar: Dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.
Voor patiënten wier achter-
naam begint met Lt/m Zneemt
waar: Dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678.

Te koop: koolplanten.
H. Walgemoet,
Brandenborchweg 10,
tel. 6646

Te koop: eend (auto).
Prijs f 750,-.
Te bevragen: tel. 3525.

met
Televisie

reparaties
- direct
ii naar

Wegens vakantie

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

Te koop: alle soorten kool-
planten, knolraap, selde-
rij, peterselie, sla, prei, ro-
de bieten planten en nieu-
we aardappelen.
H. SNELLINK, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 6876.

Te koop: diep vrieskist (Vest-
Frost) 92 breed - 60 diep - 82
hoog. 260 liter.
Tel. 05752-2269.

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
ROZUNEBOLLfN

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

GESLOTEN
van 20 juli t/m 27 juli a.s.

Schildersbedrijf - Verfhandel

. Boertige?k.

7-9 - 7251 BA Vonden - Tel. 05752-1567

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 t/m 21 juli

G. ESKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Aardbeien 5oogram
Bloemkool 1 mooie

SOOgram

Komkommer per stuk

1,98
1,98
0,85
0,85

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

de Timmeriee
RESTAURANT* CAFÉ

Arie Maaldehnk >C
Lochemseweg 16-7231 PDVVarnsveld Tel.05751-336

Mooi terras
Prima met de fiets

te bereiken
Heerlijk voor een stop

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
voluiKin-optioen

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

06 juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

GELDIG VAN 11-7 t/m 13-7

Schouderkarbonade
per kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Snijworst
1 50 gram

Leverworst
Eigen gemaakte voor

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

8,98

1,98
4,50

ADVERTEREN
DOET
VERKOPEN

Kermis in

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

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

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 13 juli t/m 20 juli

Dekker Electro B.V,
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 2122

r\
(VORDEN)

Donderdag 18 juli:

AVRO'S TOPPOP DISCOLYMPICS
Disc jockey Jan Steenman. Kaarten vanaf heden in voorverkoop. VOL IS VOL!!!!

Aanvang 20.30 uur. In het café: "HANSKA DUO"

Vrijdag 19 juli:
In het café stemmingsmuziek met wederom het

trHANSKA DUO"

it

Zaterdag 20 juli:
aanvang 21.00 uur (na afloop stratencross) het inmiddels traditionele grote

OPENLUCHT-en ZAALFESTIJN
orkest "NEVER MIND"

RODEO OP MECHANISCHE STIER, om het kampioenschap van Vorden
BARBEQUE vanaf 22.00 uur

KAARTEN IN VOORVERKOOP VERKRIJGBAAR

UIT ONZE OPRUIMINGSKRANT

HOE IS DIT MOGELIJK?

Te koop: koolplanten,
prei, sla, selderie, peterse-
lie, knolraap, rode bieten
en andijvieplanten, bies-
lookpollen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Meneer de Baron is nog steeds
niet thuis. Daarom kun je een
kamer huren voorf 265,-per
maand incl. in zijn mooie land-
huis met bos. Er is nog een ka-
mer vrij.
Tel. 05220-61303.

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

Bij Lammers, Zutphenseweg.
Kinderondergoed de laat-
ste restanten f 2,50 per stuk.

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TF|_ 05752-1971

~̂ ^̂ ^

Tja, daar moet U maar niet naar vragen. Alleen maar snel profiteren van deze unie-
ke kans! Schitterende combinatie van zwaar, massief eiken en prachtig gestoffeer-
de kuipkussens voor een absolute bodemprijs.
3 + 2-ZITS BANK Ook als bankstel te leveren.

1965
IN BLANK OF DONKER EIKEN

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN-TELEFOON 05752-1514

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN diverse ma

ten, scherpe prijzen.

G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811.

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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



Wij maken schoon schip!!
Vrijdag 12 juli start onze grote opruiming van alle
zomerkonfektie met

kortingen van l O " / 5 v O
Opruiming van restanten - ondergoed.
Wij kochten een partij hand- en theedoeken voor uitzonderlijke
lage prijzen.
Koopjes in kinderkledïng.
Kinder T-shirts div. maten en kleuren nu 4 stuks voor 10,-

Nu kopen is veel geld besparen.

Ziet onze etalages.
Vrijdags koopavond tot 9 uur.
Ook open tussen 6 7 uur.

Modecentrum

Ruurlo

GRINTTEGELS 40 x 60
v.a. 3,75 per stuk.
BETONTEGELS 30 x 30
1,- per stuk
BETONBANDJES
3,- per stuk.
G. WE'JLEN KRANENBARG EN ZN. B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

Te huur: in de bosrijke omge-
ving van Breda een bunga-
low met 3 sip.k. en terras. En-
kele minuten van de Efteling,
Biesbosch en Beekse bergen.
Periode 21-7 t/m 11-8.
Per week f 300,-. 2 weken
f 525,- incl. gas + electra.
Inl.: H. Baakman,
Telefoon 01626-4557.

Te koop: gebruikte zadels
en cowboyzadel.
Paardendrinkbakjes
Eiken schrijfbureau
Eiken tafel en ouderwetse
tafel.
Afrijkarren voor africh-
ting, tuigpaard.

Kerkhoflaan 5, Vorden.
Tel. 05752-1737.

Te koop: een hooiberg in
goede staat.
H.W. Groot Wassink,
Wildenborchseweg 54,
Ruurlo. Tel. 05735-1311.

Uw
meubels
versleten?

wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

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

Gevraagd: woningruil van
Hengelo Gld. naar Vorden.
Woning van Thuis Best.
Tel. 05753-3338.

SPOORBIELS
v.a. 12,50 per stuk.
Gecreosoteerde PALEN
160 x 84,- per stuk
HALFRONDE REGELS
250 x 7 5,- per stuk.
VLECHTSCHERMEN
v.a. 24,50 per stuk.
G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217 of 1811

Hengelose kermis
met grandioos tuinfeest
met barbeque
bij bruin café discotheek de Zwaan,

Spalstraat 3 Hengelo Gld.

Op zaterdag 13 en zondag 14 juli vanaf 20.00 uur

m.m.v. de succesvolle formatie "Life".
Woensdag 10 juli tijdens de markt starten wij met

"Assorti".
Vrijdag 12 juli de ouderwetse gezellige avond met

hef'HanskaDuo".

Onze discotheek is tijdens de kermisdagen geopend.
W/j wensen U veel plezier en mooi weer. Tot ziens bij café, bar, Discotheek De Zwaan.

Ik tank zonder emn cent op zak. •
Dat kunt u nu ook in Vorden.

Deze week zijn de rollades extra
voordelig. Alle rollades zijn matig

gekruid. Bent u zoutloos of houd u van
extra pittig, zegt u dat even dan wordt

uw rollade precies gekruid naar uw
smaak. Heeft u iets over, het smaakt ook

heerlijk op de boterham.

geldig
t/m 17 juli

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Iets doorregen varkensrollade kilo 8,90

Fillet rollade kilo 15,80

Half rund - half varkens rollade kilo 16,50

Runder rollade kilo 18,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per l 9,90

Pekelvlees

100 gr. l.bü

Hamworst

100 gr. U.OÖ

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

UIT DE

WANDKOELING

Vleessalades

150 gram 1,75

Kip-kerry salade 150 gr 2,25

RIBLAPPEN
500 gram

7.45

WOENSDAG
GEHAKTOAG

Nu extra voordelig.

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt Per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

ij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Tankt u al superbenzine, normale benzine,
loodvrije benzine en autodieselolie zonder een
cent op zak? Dat kan met de OK-krediet kaart
bij Welkoop-OK aan de Stationsweg 22 in
Vorden. Voor 25,- statiegeld ontvangt u een kredietkaart en kunt u dag en nacht
profiteren van de voordelen.
De OK-zelftankvoordelen zijn:
Later betalen. Tank wanneer u wilt, later volgt automatische afschrijving van uw
bank-of girorekening.
Gemakkelijk. Geen wachttijden voor tanken of afrekenen. OK heeft een landelijk net
van automaten, zodat u als kredietkaarthouder bij ruim 90 andere stations verspreid
over het hele land kunt tanken.
Veilig. Het codenummer in het kaartje maakt misbruik bij verlies of diefstal
onmogelijk.

Betrouwbaar. OK garandeert een kwaliteitsprodukt dat voldoet aan de internationale
eisen.

Tot ziens bij het *

DK-zelftankstation
Stationsweg 22 bij de Welkoopwinkel in Vorden.
Telefoon 05752-1583.

Te koop: preiplanten.
K. Hoetink, 't Hoge 13.

Op zaterdag 10 augustus 1985
beginnen wij weer met de ge-
hoorzaamheidscursussen
voor huishonden te Hengelo
Gld. Voor inl. -f opgave
Hans Lichtenberg,
tel. 05753-2042.
Ap Peters, tel. 08344-436.

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

GRATIS
Bij inlevering van één volle kleurenfilm
ontvangt U een waardebon voor een

gratis vergroting 13x18
Geldig de maand juli

Bij aankoop van één kleurenfilm 24 opnames;
krijgt u f 2,50 reductie op het ontwikkelen en

afdrukken. 36 opnames f 3,50 reductie.

UW FOTOVAKMAN

HANS TEMMINK
HENGELO GLD - 05753-2386

Mister Steam is t« huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

PRETTY MARKT

Heeft U nog spul-
letjes op té ruimen, we
komen ze graa? aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

NIEUW NIEUW

Zo juist ontvangen, het vervolg op Vorden in oude an-
sichten

Kent u ze nog...
De Vordenaren

een boek vol foto's en herinneringen f 29,90
Dit mag u niet missen!!!

Boek- en tijdschriften handel:

JAN HASSINK
Raadhuisstraat 14 - Vorden

NIEUW NIEUW
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HET IN MOEILIJKHEDEN VERKERENDE BEDRIJF TEN HAVE OVERGENOMEN DOOR:

Technostaal B.V. uit Deurne
Het Brabants bedrijf Technostaal Schouten BV is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in
de fabricage van onderdelen voor machines in de veevoederindustrie. Het bedrijf heeft buiten
Nederland vestigingen in Frankrijk en Amerika en contacten in Europa en Zuidoost Azië.
Het bedrijf zocht al enige tijd naar mogelijkheden de onderneming uit te breiden ten einde
het risico te spreiden en voor elk van de zonen in het bedrijf een eigen taak te creëren.

Zelfde naam
Ondanks de enorme schulden die Ten
Have heeft, is Technostaal Schouten
toch bereid gevonden het bedrijf over
te nemen. Wat het produkt betreft
heeft Ten Have altijd een goede naam
gehad. De naam Ten Have zal dan ook
blijven.

Samenstelling
nieuwe direktie
Algemeen direkteur N. J. G. Schou-
ten van Technostaal Schouten is ook
algemeen direkteur van Ten Have.
Zijn zoon G. G. Schouten is technisch
directeur bij Ten Have B.V. Het ma-

nagementteam, bestaande uit juri-
disch adviseur mr. H. C. Brandsma,
registeraccountant W. Bouwknegt en
bedrijfsadviseur G. Wassink, zal op
persoonlijke titel het bedrijf blijven
adviseren.

Crediteuren
De crediteuren waaronder ook vele
Vordenaren- moeten genoegen ne-
men met 45% van de te vorderen be-
dragen, voor velen loopt dit nogal in
de papieren. Voor de werkgelegen-
heid en om het bedrijf te behouden in
Vorden hebben de crediteuren toege-
geven. Indien geen koper was gevon-

den had het ook voor enkele crediteu-
ren slecht kunnen aflopen dan had
men niets gekregen. Men prijst zich
gelukkig dat Technostaal Schouten
bereid is gevonden het bedrijf over te
nemen.

Ontslag elf werknemers
Het ontslag van elf werknemers is vol-
gens de nieuwe eigenaar minder dan
men eerst had verwacht. Voor de elf is
in samenwerking met de bonden een
sociaal plan opgesteld, dat zal worden
gefinancierd door Ten Have B.V.
De nieuwe eigenaar heeft de indruk
dat het overnameplan goed is gevallen
bij het personeel van Ten Have.

Expositie
„Je bekijkt het maar"
geopend
„Weet u hoe men in Egypte een kun-
stenaar noemt. Men noemt hem daar
een "levendmaker". Wat dood is
wordt tot leven gemaakt. Wat grijs is
wordt kleurrijk. Een klomp klei wordt
twee vogels. Een lap, bestemd voor de
voddenbaal wordt sprookje. Duizend
stippen worden een lieflijk huisje. Uit
tubes wordt een veldboeket gekne-
pen. Je doet een besmeurde verfdoos
open en daar zitten ineens twee pop-
pen en moeiteloos pluk je er daarna

bloemen en paddestoelen uit in hun
wondermooie verschijningen.
Schroef van een potje inkt het deksel
af, en kijk, een heks.
Levendmakers, als je het zo ziet, dan
zijn onze deelnemers dat allemaal",
aldus een passage uit de toespraak die
Jannie Terpstra zaterdagmiddag in de
Amro-bank te Vorden hield, toen daar
de expositie "Je beijkt het maar", offi-
cieel door haar werd geopend.

Deze tentoonstelling, die al weer voor
het zesde achtereenvolgende jaar
wordt georganiseerd, wordt geheel
verzorgd door inwoners van Vorde.
Initiatiefnemers zijn de heren A.
Schipper en Ds. J. Zijlstra. De deelne-

mers en deelneemsters aan deze ex-
positie hebben heel wat tijd aan hun
creatieve bezigheden besteed. Zo
hadden de dames J. Bosch-Schut en
M. Visschers-Grefhorst o.m. een in-
zending boeketten. Mevr. J. Ruiter-
kamp-Klein Lebbink zocht het in ber-
kenstammetjes e.d. Mevr. M. Douma
en de heer J. Douma (keramiek).
Mevr. van Dorssen-Eskes (handwer-
ken) de heer J. G. O. van Dorssen (on-
der meer keramiek). H. Visschers
(duifjes en eksters). De heer H. F. G.
Brinkhorst (schilderijen), mevr. G. A.
Masselink (pentekeningen). Voorts
waren er inzendingen van mevr. G. W.
Kamphorst-Schouten, mevr. J. Vree-
man-Dekker, mevr. T. Vriend-Boele-

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én u.

'aar moet u aan denken voordat u met
vakantie gaat? En waar moet u aan denken als
u met vakantie bent? Dat is nogal wat. Dat is
zelfs zóveel dat het ons goed leek het allemaal
maar eens op 'n rijtje te zetten.

1 D

2 D

3 D

4 D

5 D

6 D

7 D

8 D

9 D

10 D

1 1 D

12 D

13 D

Thuis.
Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral
niet w.c. raampjes, ramen en deuren van schuur,
garage, kelder etc.

Laat geen sleutels aan de binnenzijde m de
sloten zitten.

Controleer het hang- en sluitwerk op defecten.

Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar meubilair
ook niet.Extra schade wordt daarmee voorkomen

Geen geld, waardevolle papieren en/of
sieraden thuis achterlaten. In een kluis bij de
bank is het safe.

Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen
briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang
u weg bent. Geen touwtje uit de bus laten hangen.
Sluit de overgordijnen niet. Haal de planten niet
uit de vensterbank. Etaleer geen kostbaarheden.

Vraag familie of kennissen uw brievenbus
dagelijks te legen.

Ladders en andere dingen die inklimmmg
kunnen vergemakkelijken wegzetten.

Gebruik registratiekaarten. (Ook voor fiets,
bromfiets en boot.) Op de politiebureaus liggen
die voor u klaar. Goed ingevuld kunt u daarmee
na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen.
En zo vergroot u dan de kans dat u uw eigen-
dommen terugkrijgt.

Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u
binnen stalt. Tijdens uw afwezigheid kunt u ook
het beste de banden leeg laten lopen.

Onderweg.
Als u ergens parkeert of aanlegt sluit dan uw
auto/caravan of boot goed af. Laat er nooit
geld of waardepapieren m achter.

Laat niet iedereen zien wat u bij u heeft.
Camera's, kijkers, radio's dus niet m 't zicht
achterlaten.

14 D Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen.
'n Halstasje is daarvoc^pj uitstek geschikt.

15 D Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers
en buitenboordmotoren bestaan speciale
sloten.

Op 't vakantieadres.
16 D Sluit auto/boot/caravan/hotelkamer*goed af.

17 D Waardevolle goederen of voorwerpen
meenemen of in bewaring geven.

18 D Op plaatsen waar het druk is, het strand
bijvoorbeeld moet u zo mm mogelijk bij u
hebben. Vooral geen sieraden of waarde-
papieren.

19 D Bewaar cheques en betaalpas altijd gescheiden.

20 G Draag uw tas tijdens een wandeling altijd aan
de kant waar de huizen staan. Iemand die
langsrijdt komt dan niet zo snel m de verleiding.

En denk ook nog even hieraan:
21D Vertel familie en kennissen wanneer en waar u

met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval
van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een
beetje op te letten. Geef ze trein- en vlieg num-
mers door van vertrek- en aankomstpunten.
Geef merk, type, kenteken van uw auto op.

22 D Zorg voor een geldig paspoort.
En noteer de paspoortnummers.

23 D Denk aan de verzorging van de huisdieren.

24 D Schakel elektrische apparaten uit en sluit
gas- en waterkraan af.

25 D Houd u verre van drugs. In vele landen staan
er jarenlange gevangenisstraffen voor.

26 D Vraag uw arts een internationale verklaring
als u gebruik maakt van een injectiespuit.

27 D Noteer uw bloedgroep, rhesusfaktor, allergie,
vaccinaties en eventueel gebruik van
medicamenten.

28 D Breng de reisapotheek op orde.

29 D Niet vergeten een brandblusser mee te nemen.
Hoort aanwezig te zijn m iedere auto/caravan/
tent/boot.

30 D Reservebril? Kan van pas komen.

31D Vervang gasflessen, gaslampen e.d. altijd buiten.

32 D Oriënteer, u op uw vakantiebestemming op
aanwezige vluchtwegen.

PRETTIGE VAKANTIE

ma, de heer E. F. A. Schut, mevr. G.
van Dijk-Verstoep. De tentoonstel-
ling is te bezichtigen van 9 juli t/m 3
augustus en de toegang is gratis. De
openingsuren zijn maandag t/m zater-
dag van 14.00-17.00 uur en iedere vrij-
dagavond van 19.00-21.00 uur. De
opening werd zaterdagmiddag muzi-
kaal opgeluisterd door Johan, Joop en
Dick Boerstoel en Christien Groten-
traast.

Uit het politie-rapport
Vissers-controle
Op een vroege ochtend van deze week
heeft de Rijkspolitie langs de gehele
Veengoot de aanwezige vissers gecon-
troleerd op papieren, uitrusting en
vangst. Er werden geen overtredingen
geconstateerd.

Auto uit verkeer
Maandagmiddag heeft de Rijkspolite
van een inwoner uit Hengelo een per-
sonenauto in beslag genomen voor
een technisch onderzoek. De eerste
conclusie was dat de auto-vloer een
breuklijn had, waardoor de wagen
doormidden zou breken.

Defecte spoorbomen
De Rijkspolitie heeft in de nacht van 3
op 4 juli en van 5 op 6 juli geassisteerd
bij het verkeer toen bleek dat de
spoorwegbomen op hol waren gesla-
gen en steeds op en neer gingen. Toen
het N.S. personeel terplaatse kwam
was het euvel snel verholpen.

Veel overlast-meldingen op eerste zo-
merse avond
De Rijkspolitie in het district Apel-
doorn heeft vorige week in de avond
van vrijdag op zaterdag meer dan 200
meldingen van overlast ontvangen:
Veelal betrof het overlast middels
elektronische apparatuur. Ook de
rijkspolitie in Vorden kreeg een viertal
meldingen. In één geval betrof het
een hond die lang stond te blaffen.
Het dier wilde het huis m.^^ir zijn
baas hoorde hem niet daarrcy in de
tun in een zeer diepe slaap lag.

Verloren zoon terecht.
Een Amerikaanse familie uit Gorssel
had heerlijk met de familie depten in
een van de horeca bedrijvende ons
dorp rijk is. Na afloop reed men vol-
daan terug naar Gorssel. Opa in de
veronderstelling dat z'n kleinzoon van
12 jaar bij zijn zoon in de auto zat, de
zoon in de veronderstelling dat zijn
zoon bij opa in de auto was gestapt.
Thuis komende echter bleek zoontje
bij geen van tweeën uit de auto te stap-
pen. Zoonlief bleek te wezen stappen.

H. Wonnink
verlaat
gemeente-dienst

Ate een dienstverband van reuim 3 7j aar zal de heer H. Wonnink a.s.
vrijdag af scheid nemen van de gemeentelijke dienst. Op 15 mei 1948
trad de toen 24-jarige in dienst bij de gemeente. In de loop van die ze-
ven en dertig jaren heeft de heer Wonnink bij de dienst gemeente-
werken bij tal van werkzaamheden geassisteerd. Dat kon zijn bij het
teren van de wegen, slotenmaaien, gazonmaaien alswel tuinwerk-
zaamheden. In de wintermaanden was het veelal het snoeiwerk wat
zijn aandacht kreeg. De heer Wonnink maakt gebruik van de VUT-
regeling. A.s. vrij dag om 4 uur neemt het gemeentebestuur af scheid
van hem. Met zijn collega's volgt dan nog een afscheidsfeest]e. De
heer Wonnink wonend aan deHoekendaalseweg2hooptzich in zijn
pensionering met veel energie op zijn tuin te storten, want bloemen
en planten hebben zijn liefde.

Op de Almenseweg echter raakte hij
de weg en kluts kwijt en belde bij een
inwoner aan. Gelukkig kon hij zich de
plaats waar hij had gegeten herinne-
ren. Telefonisch contact met dat be-
drijfleerde dat de politie al van de ver-
missing op de hoogte was gesteld. En
spoedig daarna arriveerde de vader
om zijn verloren zoon op te halen.

Controle vakantie-verkeer
De rijkspolitie heeft afgelopen week
controle uitgeoefend op het vakantie-
verkeer speciaal werd gelet op trek-
haakmontage bij caravans en aan-
hangwagens, belading enz. Eén auto-
mobilist kreeg een bon. Zijn aanhang-
wagen had bij nacht géén verlichting.

Jaarvergadering
„De Deurdreajers"
M. Westerik gekozen tot voorzitter.
In De Herberg werd afgelopen woens-
dag de jaarvergadering van de plaatse-
lijke karnavalsvereniging gehouden.
Op deze vergadering, welke druk
werd bezocht, trad de heer Emil Eij-
kelkamp terug als voorzitter. Ruim 27
jaar heeft hij de karnavalsvereniging
in vele functies gediend, waarvan de
laatste twee jaren als voorzitter. In zijn
plaats werd tot voorzitter gekozen de
heer Martin Westerik. Als nieuwe be-
stuursleden werden benoemd Fran-
cien Meijerink, Arie Meijerink en Rob
Schmitz.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Wat doo'w now met onze vekansie, hier in 't land blieven of naor 't zun-
nuge zuujen? Oaver twee dage begint de vekansie al, a'w nog wat rede-
luks hemmen wilt zöw d'r toch wel 's wark van mott'n maak'n". Jan Bats-
huus en Dora, man en vrouw zonder kinder, ieder met un eigen baan
zoas dat in de moderne tied heurt, gingen alletwee zo in eur wark op dat
ze meen'n haos gin tied veur vekansie te hemmen. Of dat ok de reajen
was dat ze in eur tien-jeurugge trouwdag gin kinder hadd'n ekregen, is
ons neet bekend. Toch gingen ze d'r dit jaor maor 's uut. 't bedrief waor
Dora warken ging drie wekke dichte en um al die tied in huus zitt'n te
koekeloer'n was niks veur Dora.

't Liekt mien 't beste da'w maor nao Mallorca gaot, dan he'w zeker goed
weer. En meschien is 't nog wel veurdelug ok, um disse tied heb ze nog
wel 's wat plaatsen oaver die dan veur volle minder van de hand gaot".
"Dan mo'w daor margen drek wark van maak'n", Wieter wodd'n d'r d'n
oavund neet meer oaver epraot. Jan ging an 'n hof, den mosveur de tied
nog um goeie beurte hemm'n en Dora had in huus nog wel 't een en an-
der te regelen. "Now", zei Jan 'n volgenden aovund too hee in huus
kwam", wat he'k ow ezeg, ze waarn al mooi met de pries ezakt". "Jao,
precies tweehonderd gulden, 'k zaog 't vanmargen metene op de banke,
daor hing zo'n reclameplate met "last-minute" aanbiedingen". "Maor 't
wod wel haösten, want zondagmargen mo'w al vrog weg". Oh, dat kump
wel goed". Dora was altied nogal röstug in die dinge.

Op tied vetrokken ze nao Schiphol, den zundag, dan hadd'n ze nog wat
spölling. Zoas gewoonluk wazzen ze neet de enugsten die de nattugheid
de rugge toedraaien. "Wach, lao'k ow de papier'n geven", zei Dora on-
derwiel ze de reistasse lösmaak'n. "Die he'k al", en als bewis heel Jan
zien polstasjen de loch in. "Guns", dach Dora, "wat wo'k toch dumme-
lug, 'k meen'n vaste da'k ze nog in de tasse hadde".

Zonder mankementen kwamm'n zee op tied in Las Palmas an en 't ve-
haal zal helemaol neet wean eschreven at t'r bi'j de kamervedeiling neet
wat besunders was veurevall'n. Jan Batshuus kreeg nl. twee kwamers
toewezen, eers no 31 en later ok nog 43. "Maor 'k hebbe maor ene kamer
neudug", wees Jan de reisleider d'r op. "Wat dat veur raars is met owluu,
straks met 't vliegtuug ha'w ok al twee plaatsen die neet bezet waarn en
waor veur wel eboekt was. Bi'j wat veur buro he'j eboekt?" "In Durkum",
zei Dora. "Welnee, in Utrecht", kwam Jan d'r metene tussen too kwam
de aap uut de mouwe, zee hadd'n allebeide veur twee man de reize
eboekt en betaald. Zo geet dat met luu dee weinug tied en volle geld heb,
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Het Bestuur bestaat nu uit de volgen-
de personen: Martin Westerik (voor-
zitter) Rob Schmitz (secretaris),
Gerry Helmink (penningmeester),
Gerard Eijkelkamp (president), Frans
Rosse (propaganda), Arie Meijerink
(vice-president) en Francien Meije-
rink (2e secretaris). De vereniging telt
momenteel 51 leden en kent 15 dona-
teurs.
Uit de jaarverslagen bleek dat het kar-
navalsseizoen 1984/85 méér bezoe-
kers heeft getrokken dan voorgaande
jaren. Het bestuur overweegt dan ook
het komende karnavalsseizoen in de-
zelfde trant voort te zetten. Alleen
voor het frühschoppen zoekt men nog
naar andere wegen. De Deurdreajers
dienen op 12 oktober a.s. het regio-
karnaval in zaal Schoenaker te organi-
seren. De Deurdreajers openen het
karnavalsseizoen met het „elfde van
de elfdebal" op zaterdag 16 november
in zaal „De Herberg". Aan het slot
van de vergadering was de nieuwe
voorzitter Westerik aller tolk toen hij
in welgekozen woorden de scheiden-
de voorzitter veel dank bracht voor
zijn inzet en vele werkzaamheden ge-
durende een lange reeks vanjaren ver-
richt ten dienste van de Vordense kar-
navalsvereniging.

Hengelo fors aan de
leiding hij zomerkwis
tegen Vorden
Dinsdagmorgen vonden in Hotel
Langeler de opnamen plaats van de
zomerkwis die Radio Oost deze zo-
mer in tal van plaatsen organiseert. In
Hengelo traden de teams van Henge-
lo en Vorden tegenover elkaar in het
strijdperk. Een Hengelo's team be-
staande uit W. Geurtzen, wethouder
Th. Hooman, P. Tisinga en B. Koers
nam het op tegen een zeer jeugdig
Vorden team bestaande uit Annelies
Lichtenberg, Ben Lichtenberg, Hans
Snellenberg en Pauline Kip. Middels
het Rad van Avontuur werd bepaald
welke vraag men te beantwoorden
kreeg. Vragen op het gebied van sport,
amusement, aardrijkskunde, geschie-
denis, kennis van de provincie Gelder-
land etc. De ervaren „rotten" uit Hen-
gelo bleken over meer wijsheid te be-
schikken en namen een 9-2 voor-
sprong.

Vorden krijgt vandaag nog de kans iets
terug te doen wanneer de return zal
worden gehouden in bar-bodega 't
Pantoffeltje.

14 juli Wadlopen, Schiermonnikoog
Jong Gelre

21 j u l i VRTC Zomertocht
30 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
31 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
1 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
2 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
7 aug.: Ratti (za - zo) - De Graafschap.
8 aug. Deldens Volksfeest
9 aug. Deldens Volksfeest

10 aug. Deldens Volksfeest.
10 aug. Pretty Markt
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden



HetRizIa
promotie team komt
'n Team van mooie meiden turnt u om.
Met een opvallend gespoten Rocky
Jeep, een aantal fraaie jongedames en
een mini quiz met attenties en prijzen
zal Rizla (Riz La Croix) u proberen te
overtuigen dat Rizla sigarettenvloeit-
jes rollen, plakken en branden als
geen ander.

Op uitnodiging van Sigarenmag.
Braam komt het Rizla team naar Vor-
den op dinsdag 16 juli a.s. Het in oran-
je overalls gestoken Rizla team zal u
vragen stellen over uw rookgedrag en
vooral of u „Rizla vloei" op zak hebt.
Als u dat kunt aantonen heeft u al een
leuke attentie verdient. Maar er is
meer! U krijgt ook 'n Rizla Quiz Kaart
met drie vragen, die elke slimme roker
gemakkelijk kan beantwoorden. Die
geeft u af bij de betreffende sigaretten
winkelier en aan 't eind van de dag
worden de winnaaars bekend ge-
maakt en opgebeld. Een aktie met een
knipoog om het Rizla merk onder uw
aandacht te brengen.

R.T.V.
Vierakker-Wichmond
Afgelopen zaterdag 6 jul i zijn er wiel-
renwedstrijden geweest in Almelo
voor de jeugd. De jeugd van de R.T.V.
Vierakker-Wichmond was ook aan-
wezig. De uitslagen van de R.T.V.
jeugd waren: 8 jaar Marjan de Greef
Ie, 11 jaar Sifra Waarlo 19e, 13 jaar
Netty Vrouwerff 17e, 14 jaar Mano
Waarlo 2e.

Jong Gelre winnaar
touwtrektournooi
De afvaardiging van de afdeling Vor-
den van Jong Gelre toonde zich op het
bedrijfstournooi touwtrekken, geor-
ganiseerd door de Touwtrekvereni-
ging Vorden de sterkste. Dertien ploe-
gen hadden voor dit tournooi inge-
schreven, waaronder de kampioen
van vorig jaar Oldenhave. Er werd ge-
kampt in twee poules. In poule B
plaatsten zich voor de finale de ploe-
gen van Oldenhave, De Graafschap-
rijders en Jong Gelre. In poule A kwa-
men als finalisten naar voren Lindese
Boys, Vaverink en de Boemleboys, de
laatste ploeg na barrage met De Zui-
velfabriek. Als scheidsrechters traden
op onze plaatsgenoot Frans Berend-

sen en Fons Slütter uit Beltrum.

Nadat het talrijk opgekomen publiek
van de spannende finale-wedstrijden
had genoten bleek dat Jong Gelre de
meeste punten had verworven. Met
negen punten werd de ploeg derhalve
eerste en kampioen van Vorden. De
kampioen van vorig jaar, Oldenhave
behaalde met acht punten de tweede
plaats. Derde werden De Graafschap-
rijders, terwijl de Lindese Boys vierde
werden. Voorzitter G. Barink reikte
na afloop de prijzen uit. De fairplay-
cup ging dit jaar naar de ploeg van de
Brinkerhof. Harrie Jansen en de zij-
nen kwamen op een leuke manier op
de wedstrijdplaats. Het was al weer
voor de vijfde maal dat dit tournooi
werd gehouden en ditmaal onder ui-
terst fraai zomeravondweer.

Trekkertrekteam
Hurricane
De afdeling Vorden van Jong Gelre zal
tijdens de braderie op ISjuli in Vorden
aanwezig z'n met een spectaculaire at-
traktie. Men heeft het trekkertrek-
team „Hurricane" uitgenodigd om
met hun trekker op de braderie te
gaan staan. Daarnaast is Jong Gelre
ook op ander gebied aktief op de bra-
derie. •

„Achtkastelenrijders"
naar Manneke Pis
Een achttal leden van de V.R.T.C. „De
Achtkastelenrijders" uit Vorden ,die
elke week met elkaar trainen en die sa-
men de A-groep van de vereniging
vormen, hebben dezer dagen beslo-
ten om op 16 en 17 augustus heen en
terug naar Manneke Pis in Brussel te
fietsen.
Het ligt in de bedoeling dat de cou-
reurs vrijdagavond zestien augustus
vanuit Vorden vertrekken, om
vervolgens 24 uur later, te weten
zaterdagavond 17 augustus weer in
Vorden terug te zijn. Er gaat één vol-
gauto mee met proviand en reserve-
materiaal en een masseur.De lengte
van de tocht bedraagt 560 kilometer.

Wadlopen
De afdeling Vorden en Lochem van
Jong Gelre gaan zondag 14 juli geza-
menlijk wadlopen. De tocht gaat naar
Schiermonnikoog. Vijftien personen
zullen hieraan uit Vorden deelnemen.
Het vertrek is vanaf het Dorpscen-
trum.

Gevestigd te Vorden:

Trudy Tolkamp, diëtiste
Eikenlaan 20a

Voor deskundige voedings-
adviezen en persoonsgerichte
diëten.

Bel voor meer informatie:
05752-6767. Na 13.00 uur.

w zetten
niemand

onder druk .
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

CERTIflCAATHOUOER

drukkerij waevars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, nieuwstad 29 tel. 05750-12306

HET RIZ LA PROMOTIE & PRUZEN
TEAM KOMT!

Ja. Het Riz La promotieteam komt met 'n jeep vol prijzen
en prijsjes. Een team mooie meiden in oranje overalls die u
vragen naar uw pakje Riz La Croix vloei. En hebt u die,
dan is dat BINGO!
Geef dan ook nog eens drie goede antwoorden op
eenvoudige vragen en u heeft kans op één van de hoofd-
prijzen van die dag: een walkman, 'n portable radio of
'n horloge.

Het Riz La team is te gast op dinsdag 16 juli a.s. bij:

|w^ sig. mag. Braam
Burg. G alleest raat 10a - Vorden

ZORG DAT U RIZ LA OP ZAK HEEFT EN WINI

P.V. de Blauwkras
Lossingsplaats Cambrai. Datum 29-6-
'85. Gelost om 14.30 uur. Aantal dui-
ven 194. Tijd l e duif 17.48.58 uur. Tijd
10e duif 17.56.23 uur. Afstand 302 km.
1. B.H. van Londen; 2. J.W. Bosvelt; 3.
C. Goedhart; 4. J.W. Bosvelt; 5. H.
Boesveld; 6. Chr. Kappert; 7. C. Goed-
hart; 8. D.J. Swarthoff; 9. Chr. Kap-
pert; 10. J.W. Bosvelt.

Lossingsplaats Chateauroux. Datum
20-6-85. Gelost om 6.45 uur. Afstand
676 km. Aantal duiven 66. Tijd Ie duif
16.05.51 uur. Tijd 10e duif 16.22.29
uur.
1. H. Nijhuis; 2. Chr. Kappert; 3. J.A.
Eulink; 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Chr. Kappert;
10. J.A. Eulink.

DE VALEWEIDE'
VAKANTIETIJD - ROZENTIJD
20 StllkS rOZen in vele kleuren slechts

Salvia's, Agratum, Vlijtig Liesje,
Afrikanen 15 stuks (per soort)

5,50

8,50

Grandioos prijzenfestival
DOE OOK MEE voor ƒ 2,50 al
kans op 0en auto en... u helpt
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/. KRUISWOORDSPEL
VAN LINKS NAAR RECHTS:
1 dwaas - 4 vit - 6 varkenshok - 9 geluidsband - 11
zijnv v. d Donau- 14 noot - 16 paardje- 17
aarden vaas - 18 Ier inzage - 19 Turks bevelhebber
- 21 ontelbaar - 23 vervoermiddel - 24 ge h al |
gewas - 26 msekteneter - 28 vrucht - 29 ho
-.11 lusthof- 33 Jap. gordel - 34 schraal - 35^
38 vogel - 40 metaal - 43 bevestigingsmiddel 4!
eikschiller - 46 zwarte, kleverige stof - 47 meer in
Finland - 50 aanwijzing - 52 titel - 53 een zekere -
54 telwoord - 56 achter - 57 toegang - 58 gast - 60
plaaggeest - 61 bovendien - 62 verpakkingsmiddel.
VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
2 deel v d. bijbel - 3 deel v. e. boom - 4 smekend
verzoek - 5 kledingstuk - 6 vaatwerk - 7 riv. in de
Sovjetunie - g spoedig - 10 vacht - 12 Indon.
eilandengroep- 13 verkeerd- 15 landbouwwerk-
tuig - 18 fijn weefsel - 20 vlaktemaat - 22 deel v
India - 23 slaapplaats - 25 geur - 27 eender - 28
geneesmiddel - 29 klap - 30 deel v. d. mond - 32
gevangenis - 36 kleur - 37 zwaardwalvis - 39 berg
op Kreta - 41 duw - 42 Ierland - 44 spijskaart - 45
verdikte huid - 46 zaadkorrel v. e. vrucht - 48
wreed heerser - 49 landbouwwerkluig - 51
schaakterm - 53 voegwoord - 55 hoofddeksel - 57
vrouw titel - 59 mndhout

A. ZET EENS UW ZORGEN OPZIJ
B. ZET TOCH UW ZORGEN OPZIJ
t. ZET EENS DE ZORGEN OPZIJ

het Rode Kruis helpen

A = Het verschil tussen vreugde en verdriet schuilt in een simpel gebaar
B = Het verschil tussen hoop en wanhoop schuilt in een simpel gebaar
C = Het verschil tussen leven en dood schuilt in een simpel gebaar

3. Kijkspel A = buldel
De OLIFANTSVIS Is te B = pootjes
herkennen aan zijn: C = slurfje

Voor het goede doel en prachtige prijzen
De hele wereld kent het Ro-
de Kruis. Fantastisch wat die
organisatie in Nederland en
in alle andere landen aan
hulp biedt. En toch is dat
alleen maar mogelijk dankzij
de vrijwillige bijdragen van u
en miljoenen anderen. Sa-
men met het Nederlandse
Rode Kruis organiseert uw
eigen nieuwsblad nu een
aantrekkelijke Puzzel-Aktie.
Doe mee. Voor het goede
doel én voor een beste kans
op één van de vele prachtige
prijzen.

Zo speelt u mee!
Onder elke puzzel ziet u drie antwoorden staan, namelijk
A, B en C. Eén van deze antwoorden is de goede! Als u
dus het antwoord van puzzel 1 wilt insturen en u denkt
dat B het goede antwoord is, dan stuurt u als oplossing
in: 1 B.
Als u alle oplossingen in wilt sturen dan zou uw oplossing
er als volgt uit kunnen zien b.v.:

1 B - 2 A - 3 A
Meer hoeft u niet te doen!
Elke oplossing die u instuurt kost ƒ 2,50.
.Elke goede oplossing biedt een beste kans op één van die
schitterende 'prijzen.
U mag zelf bepalen hoeveel kansen u pakt, want u mag
zoveel oplossingen Insturen als u wilt.
U kunt ook met één oplossing meerdere kansen pakken.
Als u bijvoorbeeld de oplossing van puzzel 2 weet dan
stuurt u die oplossing in, maar u betaalt zoveel maal
ƒ 2,50 als u kansen wilt hebben. Dus al u ƒ 10,- betaalt met
slechts één oplossing, maar die moet dan wel goed zijn,
dan heeft u vier kansen!
Waar het om gaat is dat u met elke goede oplossing PER
ƒ 2,50 een kans hebt op het winnen van één van die mooie
prijzen, waaronder de hoofdprijs, een schitterende auto!
U kunt Inzenden tot 1 augustus 1985.

Trekking van de prijzen en uitslag
De trekking van de prijzen gebeurt onder toezicht van
Notariskantoor van Dijk & Koch, ten kantore van het
Hoofdbureau van het Nederlandse Rode Kruis op 12
augustus 1985. Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk
bericht. Bovendien wordt de volledige uitslag in dit blad
vermeld.
Deze advertentie wordt geplaatst in nieuwsbladen aange-
sloten bij de Nederlandse Nieuwsblad Pers en enkele
huis-aan-huisbladen.
De baten van deze Puzzel-Aktie komen geheel t<sn gunste
van het Nederlandse Rode Kruis.
Voor deze aktie is vergunning verleend door het Min. v.
Justitie onder nummer LO 770/143/086 d.d. 2-5-85.

Betalen zoals u dat
gemakkelijk vindt
Per bank
Stuur uw oplossmg(en) per
bankformulier aan: Rode
Kruis Den Haag, bankreke-
ningnr. 70.70.70.716. Ver-
meldt de letters van uw
keuze onder „mededelin-
gen". Per letter betaalt u
dus ƒ 2,50.

Per giro
Stuur uw oplossing(en) per
giro aan: Rode Kruis Den
Haag. postrekeningnr. 716.
Vermeldt de lerter(s) van
uw keuze op de achterzijde
van uw giro-overschrijving.
Per letter betaalt u dus
ƒ 2,50.

Per briefkaart
Stuur uw oplossmg(en) per
briefkaart aan: Rode Kruis,
Postbus 28120, 2502 KC
Den Haag. Frankeer uw

briefkaart met ƒ0,50. Plak
voor elke letter-oplossing
ƒ2,50 extra aan postze-
gels.

v.d. Goesstr

2611 Xü

Oplossing: la - 2a

BRIEFKAAPT

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

POSTBUS 28120

2502 KC DEN HAAG

NET ZOVEEL KANSEN ALS U WILT
OP AL DEZE PRIJZEN:
Hoofdprijs: auto (LADA) Gremi-auto/Gronin-
gen ƒ12.687.-*
* Incl. afleveringskosten en ML-behandeling

VELE GROTE PRIJZEN o.a.
stereo KTV

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 2.469,-
Videorecorder

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 2.089,-
Vaatwasmachine

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 1.429,-
Koelkast 280 Itr.

AEG-Telefunken/Amsterdam ƒ 1.099,-
Magnetronoven

Moulinex ƒ 799,-
3 horloges-

Fauvre Leuba ƒ 750,-
Wit-gouden ring met
7 briljanten Peter Bruining
BV/Amsterdam ƒ 682,-

Wit-gouden ring met
3 briljanten Peter Bruining
BV/Amsterdam ƒ 563,-

12 fietsen Batavus
Batavus/Heerenveen ƒ 479,-

EN VELE, VELE ANDERE MOOIE PRIJZEN!

gratis
°P net Rode

bladl"
"MARATHON'

^ARATHO^uTS""?3• 6n Pu^btad
b'ad voor de vele D '"teressant puzzel-
'ezers. Ook daarmee>z*?n ÏÏA °nder onze

mooie prijzen te winnen ,,elr
maand weer

«Sï-wüT"

vele thuis'

PublJkatJe aangeboden dOOr: Drukkerij Weevers b.v. Vorden


