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Vriendenkring Linde trekt
Graafschaprijders beker voor neus weg
De spanning was te snijden tijdens het touwtrektournooi voor bedreven, buurten, straten en zandwegen, hetwelk af-
gelopen woensdag werd gehouden aan de Ruurloseweg op de accomondatie van de Touwtrekvereniging Vorden.
Reeds tweemaal achtereen hadden de Graafschapryders de wisselbeker, uitgeloofd door de heer A. Eijkelkamp van
"'t Wapen van 't Medler", verovert. Opnieuw als eerste eindigen betekende dat de beker definitief in de prijzenkast
van de Graafschaprijders zou verdwijnen.

Geslaagd

Echter is het niet zover gekomen.
Reeds in de poule-wedstrijden bleek
dat de Graafschaprijders geduchte te-
genstand zou ondervinden van groe-
pen als de Brandweer, de Boemelboys
en de Vriendenkring Linde.

Onder grote publ ieke belangstelling
werd precies om half acht begonnen
met de eerste wedstrijden. Naar later
bleek zeer juist, want de allerlaatste
wedstrijden moesten worden afge-
werkt met kuns t l ich t .
De scheidsrechters van de N.T.T.B.,
de heren F. Berendsen uit Vorden en
B. Olminkhof uit Neede hadden geen
moeil i jke taak. Erwerd uiterst sportief
gestreden en het p u b l i e k werd ruim-

schoots voorzien van commentaar
door voorzitter G. Barink.
In de poule-wedstrijden ging het er
overigens zwaar aan toe. Uit poule A
wisten zich te plaatsen de Boemel-
boys, Brandweer en Vr iendenkr ing
Linde. Uit poule B bleken de Graat -
schaprijders, Coöp, Medo en Black
Power zich te plaatsen.

Na de korte pauze waarin een tweetal
teams van de touwtrekvereniging
Vorden een demonstrat ie gaven,
bleek alras dat de concurentie niet s t i l
had gezeten. Spannende wedstrijden
hielden het p u b l i e k geboeid. Het ap-
plaus was groot toen de Vrienden-
kring Linde in een directe confronta-

tie de Graafschaprijders versloegen.
De ui te indel i jke uitslag werd alsvolgt;
1. met 10 punten en kampioen van
Vorden De Vriendenkring Linde, 2.
Graafschaprijders, 3. Black Power, 4.
Brandweer, 5 Medo, 6. Boemelboys.
Alle deelnemenden ontvingen een
herinnering aan deze wedstrijden.
Voorzitter G. Barink reikte na afloop
in het k l u b h u i s van de organiserende
vereniging de wisselbeker uit aan
Henk Boersbroek, aanvoerder/coach
van het w innende team. De fai rplay-
cup werd door de jury toegekend aan
de Zuivelfabriek met 42 pnt., 2 was
hier de Vriendenkring en 3. de Brand-
weer.
Wederom een geslaag toernooi.

Drie dagen feest
in Vorden
Donderdag, vrijdag en zaterdag is het
feest in Vorden. l Iet m a r k t p l e i n is dan
opgesierd met een l unapa rk met vele
attracties.

Donderdagavond is er langs de Dorps-
straat een braderie. Ook dit jaar staan
er weer de tentjes van de verschillen-
de verenigingen en winkeliers. Even-
eens zullen een vijf tal oude ambach-
ten vertoond worden.

/aal "De Herberg" presenteert don-
derdagavond AVRO'S TOPPOP DIS-
CO-SHOW met de disc-jockeys Jan
Stecnman en Jerry Jetson.
Zaterdagavond is er bij "De I lerberg"
een groot openlucht- en zaalfest i jn ,
waarbij dans- en showorkest "Super-
fly" optreedt.

Ook in zaal '"t Pantoffeltje" kan men
feest vieren. Zowel op de donderdag-
als op de zatcdagavond is er een
clansorkest van de part i j .

Wierssertuinen weer
opengesteld
Op zondag 24 en maandag 25 ju l i zijn
de bekende tuinen van de Wiersse in
Vorden weer voor het publ iek geo-
pend. I Iet middeleeuwse huis is in het
begin van de 18e eeuw verbouwd en is
sindsdien al t i jd f ami l i ebez i t gebleven,
negen generaties hebben met veel
zorg hun bijdrage geleverd aan huis en
tu in .

In de buxusvakken van de I ;ranse par-
terre pronken in dit jaargetijde de
theehybr ide en f loribuna rozen. Op de
pergola bloeien de kamperfoelie, clc-
matis en oude k l im rozen, ernaast be-
vinden zich de Engelse borders met
hun rijkdom aan vaste p l an ten .

Buiten de grachten liggen de romanti-
sche wilde tu inen met hun karpervij-
vers en beek, tussen mos en riet
groeien de koningsvarens onder het
oude loofhout.

De tuinen zijn in deze periode het
mooist. Elke tuin is omzoomd door
beukenhagen en berceaux, waardoor
een intieme sfeer is gecreëerd.

Uit het politierapport
Mej. W. uit Bennekom deed bij de
rijkspolitie aangifte van diefstal van
fietsgereedschap uit tassen van een
rijwiel, gestald in de overdekte van de
N.S. halte. Het betrof hier een rijwiel
van een alhier gestationeerde scoutin-
groep Nederland.

Aanrijding De Leuke
Op de Ruurloseweg bij De Leuke ont-
stond een aanrijding tussen een
vrachtauto en een aldaar kerende per-
sonen-auto. De personenauto was een
afslag lever gegaan en wilde keren. Al
achterwaarts draaiende boorde de
vrachtauto zich in de zij f lank. De per-
sonenauto was total l los. Dr. Haas ver-
leende eerste hulp aan de passagier
van de Dui tse personenauto.

Ter hoogte van halte Brandenborch
ontkwam de heer O. uit Deventer ter-
nauwernood aan een frontale botsing.
De I t a l i aan M. uit Ruur lo komende
uit de r ich t ing Vorden haalde ter
plaatse eerst in, reed vervolgens weer
op de rechterweghclft, maar schoot
onverwachts weer op de linkerrijbaan.

Een u i te rs t snelle reactie voorkwam
een frontale botsing. Wel werd de au-
to van de Deventernaar beschadigd.
De heer M. verklaarde een blackout te
hebben gehad. Rijkspolit ie was snel
ter plaatse voor onderzoek.

Succesvol optreden
huisvrouwenorkest
Woensdagavond trad voor zo'n 75 be-
zoekers in De Herberg het Vordens
Huisvrouwenorkest op. Het was het
tweede concert dat het orkest in de
n ieuwe samenstelling dit jaar gaf.
De blauw-wit-bont geklede dames
stonden onder leiding van dir igent G.
H i l f e r i n k . Met verve speelde het 23 le-
den tel lende orkest walsen, tango's,
marsen en hedendaagse muziek .
Naast de vele hu ishoudel i jke "instru-
menten" tel t het orkest ook nog twee
accordeons die de optredens extra
l u i s t e r b i j z e t t e n .

Dezelfde avond trad ook de Vordense
Volksdansgroep De Wikke op. De
groep maakte op enthous ias te w i j z e
een t w a a l f t a l t rad i t ionele dansen.

Gevonden voorwerpen
Bij de r i jkspoli t ie te Vorden zijn de
volgende goederen aangegeven als
z i jnde gevonden voorwerpen.
Damesfiets merk Srade groen, l zil-
verkleurige bril met bruin hoornen
bovenzijde, Gele kanarie .

VERLOREN:
Trainingsbroek met portemonnee.
Bruine portemonnee met muntjes
inh. f50,-. Groene Tinroyjas (kinder-
maat). Fietstas, Portemonnee bruin
met overslag en girobetaalkaarten,
Stel deu rk rukken in verpakking. Jack
met capuchon, Lichtbruine porte-
monnee met giro-pasje, Zwarte rub-
ber laars 38/39 rechts, Duitse staan-
der kortharig.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V. RUURLO

VOOR KEUKENS

"Södiorses" sluiten
zwemvierdaagse af
De Kunstzwemvereniging "Seahorse"
uit Deventer besloot vrijdagavond de
nege^fc zwemvierdaagse in Vorden.
Zes mKn van de "zeepaarden" gaven
een aantal demonstraties in het bad
"In de dennen". Grote bewondering
was er voor de vertoonde huzaren-
stukjes.

De Vordense jeugd mocht ook probe-
ren of zij het kunstzwemmen machtig
was en dook in het water. Het viel niet
mee om de prestaties van de "Seahor-
se" te evenaren. Vooral de zg. "egg-
beat" en de "flamingo-halve-draai",
waarbij men elkaar moest opdrukken
kostten grote inspanning van de spie-
ren. Menigeen had grote moeite om
het hoofd boven water te houden.
Nietternin werd met veel plezier aan
de oefeningen meegedaan. Het pu-
bliek langs de kant l iet met luid ap-
plaus merken dat zij de verrichtingen
waardeerde.

De zwemvierdaagse trok dit jaar maar
liefst 402 deelnemers, 144 meer dan
het vorig jaar. Voorzitter de Boer van
de Zwemvereniging Vordens Bad- en
Zweminricht ing "In de Dennen"
merkte terecht op dat de weergoden
de vierdaagse niet in de steek hadden
gelaten.
Onder de deelnemers die voor de ne-
gende maal mee/wonnen werd een
speciale K N Z B - p l a q u e t t e verloot. De
gelukkige winnaar was Hermien
Groot Jcbb ink . De oudste deelnemer
H. Eggink (64 jaar) en de jongste Ka-
rin Dieters (6 jaar) kregen elk een at-
tent ie .

Na loting kregen Jaap Jansen Steen-
berg (9 j a a r ) en Nicole te L i n d e (7 j aa r )
resp. een l O-en 25-badenkaart aange-
boden.
Tijdens twee dagen van de zwemvier-
daagse verzorgde Discoteam Jcugd-
soos "Het Stampertje" de muziek. El-
ke dag bestond de mogeli jkheid om
een spe l l e t j e s mee te doen zoals bus-
gooien en emmertjeslopen. Bij het ke-
gelen werd er serieus om de prijzen
gestreden. De winnaars waren: Mar-
cel Dekker, Coby Kolkman, Gerrit
Wentink en Mevr. Groot Rocssink en
Mevr. Klaassen.
Vorige week dinsdag bleek de topdag
van de zwemvierdaagse te zijn. Onge-
veer 1900 mensen brachten toen een
bezoek aan het bad. De organisatie,
bestuur en personeel van het zwem-
bad alsmede de vele vrijwillige hulp-
krachten hadden geen moeite om al-
les in goede banen te leiden.'

Mevr. W.H. Steenblik-Rietman slaag-
de aan de H.A.S. te Den Bosch voor
haar akte LV Bloemschikken, hier-
mee bevoegd tot het lesgeven in het
lager beroepsonderwijs (L.B.O.).
Geslaagd voor V.H.B.O.-opleiding te
Zet ten Marion van Houte.

E.J. Strookappe
feestelijk onthaald
EVERT JOHAN STROOKAPPE
maakte 15 j u l i j.1. voorde laatste keer
z'n gang naar Gems Metaalwerken te
Vorden, waar hij 18 jaar gewerkt heeft
als metaaldraaier/technicus. Hij
wordt namelijk in de bouwvakvacan-
tie 62 jaar en hoopt met V.U.T. te
gaan.
Strookappe geldt als een goed en ge-
waardeerd medewerker/collega, altijd
goed gehumeurd en correct in de om-
gang. In z'n vrije tijd is h ij een virtuoos
accordeonist terwijl hij graag zijn mu-
zikale kennis overdraagt aan jonge-
ren. Trouwens voor hij bij Gems in
dienst trad werkte hij als werkmeester
bij de Rekkense Inr icht ingen waar hij
zich eveneens verdienstel i jk maakte
door moeil i jk opvoedbare jongeren
van 16-20 jaar kennis en kundigheid
bij te brengen in de metaalsector.

Een druk bezochte receptie was het,
in de kant ine van de Gems, alleen z'n
vriend en compagnon in de muziek
(Florijn met de zingende zaag) kon er
door omstandigheden^wet bij zijn.
Strookappe hoefde del(Rste gang te-
rug van de Gems naar huis niet te ma-
ken op eigen kracht, hij werd door de
buurtgenoten opgehaald met een be-
spannen koets en onder gejuich naar
het versierde huis

Ook voor ons
hier in Vorden
De Wereldraad van Kerken, de zesde
assemblee, vergadert van 24 j u l i tot 10
augustus in Vancouver, Britisch Co-
lumbia, Canada. De afgevaardigden
uit een reeks van landen, een reeks
van kerken vergaderen daar ook voor/
namens velen van ons hier in Vorden.
Verschillende kerken, o.a. de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland en de
Nederlandse Hervormde Kerk, zijn
immers lid van de Wereldraad van
Kerken. En dat is goed.
Er zijn gelukkig ook vertegenwoordi-
gers van de Rooms Kathol ieke Kerk in
Vancouver aanwezig. Het hoofdthe-
ma van deze zesde assemblee luidt:
"Jezus Christus, het leven der we-
reld". Radio en TV, o.a. de IKON in
Kenmerk, geven aandacht aan deze
wereld-vergadering van Kerken. En
de schrijvende pers stellig ook. In het
Kerkblad voor de Vordens Hervorm-
de Gemeente (het juli/augustus-
n u m m e r ) staat in de rubriek: Het zoe-
kl icht op... een art ikel over "Vancou-
ver 1983". Het is goed ook dat ar t ikel
nog weer eens op te zoeken en te le-
ze n; en verder ook de berichten vanuit
"Vancouver" te volgen via de moder-
ne-media.

Openlucht-kerkdienst
bij Kapel
de Wüdenborch
De gezamenlijke evangelisatie com-
missie belegt een opcnlucht-kerk-
dienst bij de Wildenborchse Kapel op
a.s. zondagmorgen 24 j u l i (de vierde
zondag van deze maand). In deze
diens t hoopt dan voor te gaan Ds van
Andel uit Doetinchem. (Hij was enige
jaren predikant te Doetinchem en
daarna z iekenhuis-predikant van de
Doetinchemse Ziekenhuizen).
Leden van de Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda" hopen mee te wer-
ken aan deze openlucht-kerkdienst,

Port betaald
Port pnye
kantoor Vorden

a.s. zondagmorgen 24 juli . Het thema
voor de dienst lu id t : "Weg met de Bij-
bel". U bent er zeer welkom. Bij min-
der gunstig weer om bui ten te zitten,
wordt de dienst IN de Wildenborchse
Kapel gehouden.

Orgelconcert door
Dirk Jansz Zwart
uit Rotterdam
De Rotterdamse organist Dirk Jansz
Zwart hoopt volgende week dinsdaga-
vond 26 ju l i een orgelconcert te geven
op het Lohman-orgel in de Vordense
Dorpskerk. Bij de toreningang zijn de
programma's verkrijgbaar, tegen een
redelijke vergoeding uiteraard.
Na het orgelconcert is er de goede mo-
geli jkheid om elkaar te ontmoeten in
het gemeente-centrum "de Voorde"
en daar samen ook koffie te drinken.

Vervolg serie
in de Dorpskerk
De komende zondagen hoopt Ds Vee-
nendaal te spreken vanui t het eerste
gedeelte van de TIEN WOORDEN,
Gods onderwijzing, Exodus 20. a.s.
Zondag wordt gelezen en gehoord het
eerste Woord.
En na elke morgen-kerkdienst in de
Vordense Dorpskerk is er de goede
mogelijkheid om als gasten en ge-
meenteleden elkaar te ontmoeten en
samen koffie te drinken in "de Voor-
de", gelegen achter/naast de Dorps-
kerk.
Graag nodigen wij u uit en wijzen u op
de genoemde vervolg-diensten vanuit
de decaloog, de Tien Woorden.
Te beginnen a.s. zondagmorgen 24 ju-
l i .

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: L.H. Arfman en
J.A.E. Maalderink.
GEHUWD: F.A.M. Berentsen en
G.J.G. Tolkamp; G. Kreuze en G.L.
Rodenstein.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharist ievie-
ring. Zondag 9.30 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.45 uur Euchristievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 ju l i 10.00 uur Ds. J. Vee-
nendaal .

KAPEL DE W1LDENBORCH
10.00 uur Ds. van Andel (Emeri tus
pred. te Doetinchem. Opelucht-kerk-
dienst m.m.v "Sursum Corda". Geza-
menlijke dienst belegd door de inter-
kerkeli jke evengelisatie commissie te
Vorden.

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN

Zondag 24juli: 10.00 uur en 19.00 uur
dienst. Eveneens 10.00 uur ds. van
Andel, Doetinchem. Openlucht-
dienst bij de Kapel Wüdenborch.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Sterringa. tel. 1255. Boodschap-

pen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 23 ju l i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.J. Edens, tel. 1453. Spreekuuralleen
voor spoedgevallen 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon juli: mevr. Branden-
burg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur 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.

SJANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK -

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Zonnige opruiming
Modecentrum

Ruurlo

al onze zomerse artikelen nog eens
extra verlaagd.

Zonnejurkjes
Topjes
Bikini's
Zwembroeken
Kinderbadgoed
Spijkerbroeken
Alle niet afgeprijsde artikelen

10% KORTING

Levi's nu

v.a. 25,-

v.a. 5f'

v a 10,

v.a. 10,

v.a. 5,'

29,- en 49,

onder- en nachtgoed en
huishoudgoed.

Restanten behang vooreen
voordelige prijs.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeer gelegenheid.

Te koop: droogtrom mei en
een moulinex grill-bakoven
Smitstraat 6, Vorden.
Tel. 3561

aguAsport
regenpakken

WAPEN EN SPORTHANDEL

iViartens

Doe als Piet Pelle kies een Gazelle
Gazelle heeft drie kinderfietsen. Ze heten Piet Pelle.

En zijn verkrijgbaar in verschillende frame-maten.
Er zijn ook twee Gazelle jeugdfietsen, de Topsport en

Junior Race. Ook Crossfietsen heeft Gazelle.
En al die fietsen zijn er in fijne kleuren.

Verwen jezelf met een Gazelle.

Fa. Slotboom
KIEFTENDORP 11, HENGELO Gld.
TELEFOON 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden^

CONTACT een graag gelezen blad!

KEUKENS
compleet met apparatuur zoals
kookplaat, koelkast, wasem-
kap en r.v.s. spoelbak b.v. in

KUNSTSTOF MET EIKEN
f2250,- incl. BTW.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo
tel. 05735-2000.
geopend dagelijks tot 17.00
uur. vrijdags ook van 19.00 tot
21.00 uur. zaterdags van 9.00
tot 13.00 uur.
Gedurende de bouwvakva-
kantie zijn wij geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Showroombezoek mogelijk
op afspraak.

Grindtegels 40 x 60 3,75
p.st.
Betontegels 30 x 30 1,- p.st.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Te. 05752-1217 -1811

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

OPRUIMING ZIE

ONZE

ETALAGES

LEDIKANT
90 x 200
zwaar massief, gelakt
vuren incl. rolbodem.

ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL
De rundieren kussens bieden u een grandioos
zitkomfort.
Als3-2zits.
Als bankstel 3595,- Q
Bijpassende massieve salontafel 545,—

MEENEEMPRIJS 185-

WANDMEUBEL
2,50 m breed, massief eiken front,
met zeer veel bergruimte.

OPRUIMINGSPRIJS

Zware eiken

BOEKENKAST
93 x 190 x 32 cm
OPRUIMINGS-
PRIJS 450,-

EETKAMERSTOEL
Massief eiken met
rundieren zittingen.

PER STUK

EETKAMERTAFEL
met kolompoot,
geheel massief eiken.
OPRUIMINGSPRIJS

met 2 deuren 525,—

Sprookjesachtige eiken

SLAAPKAMER
bestaande uit: ledikant 140/200,

achterwand met 3 spiegels,
boekenplank, 2 nachtkastjes

en 2 lampjes.
OPRUIMINGSPRIJS

ZITHOEK
uitgevoerd in een degelijke
draion ribstof.
2 + hoek + 2 kombinatie.

KOMPLEET

Als 3 f hoek + 2 kombinatie 1495-
1295-

Woonkamertapijt
400 breed, nylon. Gratis leggen. Nu per meter:

Slaapkamertapijt
400 breed, nylon. Met korte luspool. Per meter:

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 60% (ZIE ETALAGE)

1 persoons polyether matrassen v.a. 89,5O
2 persoons polyether matrassen v.a. 219,5O
Synthetisch dekbed 1 persoons 69,-
Synthetisch dekbed 2 persoons 107,50
Draion dekens 1 persoons nu 65,—
Veren kussens per stuk 1 8,95 2 voor 29,5O

MASSIEF
GRENEN
EETHOEK
4 stoelen en
een tafel met
bladmaat
120 x 80 cm.

1395-
Bijpassende
3-deurs linnenkast
895,-

GRENEN BUFFETKAST
138 breed, 190 hoog en 43 cm diep.
OPRUIMINGSPRIJS

895-
Idem in 2-deurs,
94 cm breed 695,—

ZIE OOK ONZE BLAUWE
OPRUIMINGSKRANT, WELKE
VORIGE WEEK HUIS AAN HUIS
VERSPREID IS.

OPRUIMINGSPRIJS

895-

ZITZAK
kuipmodel in
blauw en rood
beige en bruin

Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 05752-1514
Laagte 16 Eibergen Tel. 05454-4190

* Ruim 4000 m2 meubel- en tapijttoonzaal
* Gratis reservering voor latere levering
* De opruiming begint donderdag 14 juli

MEENEEMPRIJS

98-

H onderden
zien

uw etalage..
duizenden
lezen uw

advertentie
in Contact

Ook tijdens de gehele bouwvak kunt u bij ons te-
recht voor:

Hout
Plaatmateriaal
Deuren + kozijnen
Schroten
Isolatiemateriaal
Rolluiken enz. enz.

Tevens advies bij uw D.H.Z. probleem.

U bent welkom bij ^^

ARUI
Burg. Galleestraat 23. Tel. 3587.

Open dag. van 8.30-18.00 uur.
Zat. 8.30-12.30 uur.

Profiteer nu nog van onze

OPRUIMING
tot 31 juli.

Grote sortering
HEREN/JONGENS
ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
DUIKBRILLEN
SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 057 52-1272



Dankbaar en blij berichten wij
u de goede geboorte van ons
dochtertje

ANJA HELEEN

Annet en Peter
Langendoen-Krajenbrink

7722 SP Dalfsen, 16 juli 1983
Hessenweg 34.

Voor uw blijken van medele-
ven, bij het heengaan van mijn
lieve man, wil ik u ook namens
de familie heel hartelijk dank
zeggen.

M. GEERTS-HEILOO

Vorden, Juli 1983

WIJZONOL
dekkend en transparant voor
binnen en buiten.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

Spoorbiels op maat gezaagd
in diverse prijsklasse.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217 -1811

KEUKENS
Compleet met apparatuur zoals
oven, kookplaat, koelkast, wa-
semkap en r.v.s. spoelbak b.v.
in

EIKEN RAUCHZART
f2500,- incl. BTW.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo.
tel. 05735-2000.
geopend dagelijks tot 17.00
uur. vrijdags ook van 19.00 tot
21.00 uur. zaterdags van 9.00
tot 13.00 uur.
Gedurende de bouwvakva-
kantie zijn wij geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Showroombezoek mogelijk
op afspraak.

Te koop: alle soorten kool-
planten, sla en preiplanten,
selderij en peterseli en an-
dijvieplanten.
H. Snellink, Beckmansdijk 4.
Vorden. Tel. 05752-6876.

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

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

Te koop: nieuwe aardappels.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411

Te koop: een dekbed en nieu-
we aardappelen.
Tel. 6646.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoedertijd-
spullen
Inboedel en zolderopruimin-
gen.
B. Bartelds. Almenseweg 25,
Vorden. Tel. 05752-1762

met
Televisie

reparaties
—- direct

il' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Maandag 25 juli a. s. hopen wij

j

*•f

en

JO LIGTENBARG-LANGENKAMP

ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a"te Vorden.

Juli 1983
De Steege 18, 7251 CM Vorden

Vu^-x?-- &••*&•+

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten
hebben, delen wij u mee dat heden van ons is heenge-
gaan, onze lieve vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

BEREND JANl WASSINK
weduwnaar van Willemina Breuker

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

J. Wassink
J.W. Dimmendaal-Wassink
A. Dimmendaal
klein en
achterkleinkinderen

7251 CM Vorden, 17 juli 1983
De Steege 10

Vader is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta
Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 20 juli
van 19.30 tot 20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden in het rouwcen-
trum op donderdag 21 juli om 13.00 uur, waarna de be-
grafenis om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaatste
Vorden zal plaatsvinden.

Heden is in vrede van ons heengegaan mijn man, onze
vader en opa

DIRK WILLEM SMIT

op de leeftijd van 66 jaar.

H.T. Smit-Poppe

G reet en Hans van Biljouw
Katja, Leonie, Richelle

Dick en Gerrie Smit
Dick, Steven

7251 LA Vorden, 11 juli 1983
Ruurloseweg 3

De crematie heeft op wens van de overledene in stilte
plaats gevonden.

Aanstaande donderdag 21 juli 1983

GROTE BRADERIE
tijdens de kermis te Vorden met diverse attrakties
en oude ambachten.

Aanvang ca. 18.00 uur.
Georg. door de Vordense V.V.V.

Onze verfwinkel is wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 t/m 6 augustus

J.

Schildersbedrijf

. Boerstoel b.v,
INSULINDELAAN 5, VORDEN.
TEL 05752-1567

De Openbare Bibliotheek
is in verband met vakantie

GESLOTEN
van 25 juli t/m 5 augustus.

Heden is van ons heengegaan onze beste zwager en oom

BJ. WASSINK
wedn. van Willemina Breuker

in de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: JA. Lijftogt
D. Lijftogt-Breuker

Winterswijk: A. Smeenk-Dreeijers

Vorden, 17 juli.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 25 juli t/m
woensdag 10 augustus

Bloems ierkunst

Grady Klumper
DORPSSTRAAT 19, VORDEN.

architectenbureau VAN HOUTE
Vorden, Nieuwstad 25, tel. 1269

voor ai uw loodgietersmatciïalen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Bouw voor de jaren tachtig, veel leefruimte, energie-arm en weinig on-
derhoud. Variabele afwerking, compleet of cascobouw vanaf 315 m3.
Ook traditionelere bouw in allerhande soort, kleine verbouwingen, stati-
sche berekeningen beton en staal, geluidopmetingen bedrijven, hinder-
wettekeningen, brandpreventietekeningen, renovaties, restauraties, etc.

\
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Curver
stunt aanbiedingen
Wasmand K <
rond normaal 9,75 nu O,é

Set ronde
voorraaddozen o i
normaal 6,65 nu O,*

Wastobbe
normaal 8,25 nu

Midi foetsjie afvalbak
met tuimel deksel. 25 liter inhoud
normaal 17,25 nu

Flessendrager
normaal 6,25 nu

ONTW. en AFDRUKKEN!
Bij Uw Vakfotograaf kunt U
kiezen tussen onze garan-
tievakfoto en de voor-
deelprint van 59 et.
Gratis Advies en Goede
Service
Lid Ned. Fotografengildeen
foto-service groep.
FOTO ,AD.", Ruurlo.
Tel. 1775

4 75^Tf i ̂

P

Waskorf met deksel
normaal 22,50

Badbox 351^
normaal 21,50 14,95
Steun uw vereniging en koop bij DeTuunte
Want ook op deze superaanbiedingen ontvangt
u de bekende sponsormunten.

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid. ^®mm
Maandagsmorgens gesloten.

Heren polo's
Heren pantalons
Heren corduroy pantalons

vanaf

15,-
39,50

o-','• d*

standaard model nu 29,50

Meisjes katoenen broeken nu 5,- , 10,-
**• ^ONSo^

-̂ •_ v/^

^cJcïBfit^

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Antraciet eierkolen.
Briketten enz. nu tegen zo-
merprijs. Speciale afhaalkor-
ting.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217-1811.

Te koop: aardbeien op bestel-
ling en gelegenheid tot zelf
plukken van 8 tot 12 uur of op
telefonische afspraak.
Tel. 05752-6659.
H. Weenk, Schuttestraat 12.
Vorden.

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN
open op zo 24 & ma 25 juli
van 10.00 tot 18.00 uur. Entree
f 3,- p.p. Gratis parkeren.

Flexa verf altijd goed Sikkens
product.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeer gelegenheid.

Te koop: Puch Maxi.
B. Vruggink, Vellerdijk 1.
Ruurlo. Tel. 05736-247.

Te koop: nieuwe aardappe-
len, honing en slachtkippen.
D. Pardijs, Ganzesteeg 3,
Vorden. Tel. 6712.

Te koop: jonge konijnen.
B. Bargeman,
Wilmerinkweg 1, Vorden.
Tel. 05752-1558.

Andijvieplanten te koop.
H. Hoetink, Het Hoge 13.

Te koop: Toyota 1000 f 750,
De Horsterkamp 35, Vorden.
Tel. 3351.



Zo geplukt, zo in de pot.
I *J* m JÜB^ / •

Van het nietS
r^
PM
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Nieuwe oogst!euwe oogst: ^ f ^
Extra confittirejam / Jj
aardbeien J-^e' ^k •

Coppelstock
vieux
l literfles nu

Pedro Romero sherry •% 4 w
medium of fino per fles ë^5- %^ •

Liebfraumilch
fles 0.7 li

1445

395
Bokma jonge
Jenever l liter

allerlei
Curver ijsbar
voor ijsblokjes

129

Plastic boot
3 modellen 2-̂ 75-
Vlido
insektenverdelger
2AQ-

195
198

Pantoffels
maat 36-

Vliegertouw
met haspel -2^5^

Plastic tas

kruidenier
zuiver p?antoardi.ge

Bolletje beschuit
per rol O^8

Resi frihiurvet
pak 500 gram 4-

Q89
Q79

Tropic fruitsnoepjes 69
zak 175 gram 2r2S- t^L •

Buitoni melba toast

Gouda ruitjes
pak 275 gram ±

Engels drop
grote baal 400 gram 2£&

Enkhuizer
cakegebaltfes
5 stuks -2-̂ 8-

59
ae

229

2.39
ifiwlfl

Reddy zonnebloemolie
l li

v.d. Pijl augurken
3/4 pot A.B. kwaliteit 4^59 nu 1.19

Jonker Fris doperwten
extra fijn 1/1

Au
vat 3 kilo deze week

Croma
per
Sprinklettes
chocokorrels
zak 300 gram melk-puur of
Edelweiss4r49-

995
080
129

Heineken bier
krat 24 flesjes V.S. prijs
Nu gratis pak bierviltjes met opener bij elke
krat...

Vissticks
pak 10stuksir89-

extra groot 750 ml. deze week

149
279

Ij^Jj
ijnjPUinnr'—•~r**^^)jj|Bi

Caveau Beaujolais
per fles-6rö&- 445

Becel voor de koffie
0.5 liter 4r79-

Nutricia chocomel
triopackiOQ-

164
179

Ketjap manis
grote fles 500 ml.

.Verse aardbeien, verse kersen, verse abrikozen...
dat proefje in onze extra jam nieuwe oogst.
Probeer maar eens... lekkerder kan niet en...
dat voor zo'n lage prijs. Maar ja, we willen u

de kennismaking eens extra makkelijk
maken.

»$**0
slagerij

öJ

648
§48
798

groenten
Geldig van 2 1/7 - 23/7 '83

Nieuwe oogst Hollandse
spercieboomjes 1/2 kilo
forse
Italiaanse perziken
mandje ± l kilo

Wwi fruit P& stuk 1.50
nu 2 stuks
Mogelijkheden: als vrucht, in vruchtensalade
garnering van ijs, gebak, salades, en als
borrelhapje op stukjes ham, kaas e.d.«zijn er weer die heerlijke

>pige Italiaanse handper
Mortinies
l kilo sappige handperen

Ma. 25/7 4t/\P
gekookte Zomerbietjesfjyj)
nieuwe oogst 500 gram %^ •

Pruimen
l kilo heerlijke

225
248
2.75

^ f\f\
jJö

^fc •

248
Di. 26/7
Pracht bloemkool 148
Wo. 27/7
Zomerworteltjes
l kilo nieuwe oogst

Honingmeloen
l heerlijke

148
2?8

bloemen
Wegens enorm succes deze
week nogmaals onze
prachtige gemengde Boeket-
ten in het geel, paars en wit en
om zelf te drogen een pracht
Gemengd boeket
Hierbij gratis zakje Substral

398
Om de prijs hoeft u het niet te
laten

Prachtige Begonia's
per stuk

4 voor

zuivel

395
lOpo

Vers van het mes!
Goudse kaas
belegen, kilo

Camembert
250 gram 4,70-

Eru goudkuipje
100 gram nu

Coberco magere
yoghurt l literpak

995
398
109
0?9

Geldig van 21/7-23/7'83

Riblappen
^ 500 gram

Borstlappen l%48
500 gram %J •

Bieflapjes
500 gram

igere runderlappen
500 gram

Tartaar
500 gram

Maandag t/m woensdag; 25/7 t/m 28/7^

Verse worst
hele kilo

598

698
598
398

vleeswaren

S pc klappen
hele kilo

Hamburgers
5 stuks

Geldig van 21/7 - 23/7 '83

Parijzer
boterhamworst
150 gram

Boerenmetworst
recht, 100 gram

Leverkaas
150 gram

Slagersleverworst
250 gram

Eiersalade
200 gram

Ravigótesaus
150 gram

29
25
39
59

228
149

Maandag t/m woensdag; 25/7 t/m 27/7

Hamkaas 49
150 gram

Snijworst
100 gram

Seflery salade 39
200 gram

Krentenbollen
zak 6 stuks
Chocolade
hazelnootcake
400 gram *65-

Sneeuwster
goed gevuld ̂ 49-

Een sneeuwster voor een dichter...
Er zat eens een juffrouw te kniezen
Ze wilde geen geld meer verliezen
Keek daarom eens goed in het rond
En wist, het bestond
Ik ga naar de V.S.-markt in Riessen.

Mevr. C. Streefkerk te Rijssen

MA RKTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borctdo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
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Badmeester Westerik
richt redingsbrigade op
Binnenkort zal in Vorden een Red-
dingsbrigade worden opgericht. Dit is
a l thans het plan van chef-bad meeste r
J. Westerik van het zwembad "In de
dennen".
Door de contacten met de Duikbriga-
de Dinxperlo ontstond bij de bad-
meester het idee om ook in Vorden
een afdeling van de Koninklijke Ne-
derlandse Bond tot het Redden van
Drenkel ingen van de grond te helpen.
Westerik verklaart dat er wel behoefte
aan een Reddingsbrigade zal zijn:
"Het nut van het Reddingsbrigade-
werk ligt in het feit dat je bepaalde
overlevingstechnieken leert oefenen.
Daardoor ben je eerder in staat pa-
nieksi tuat ies meester te worden. Zo
kan bijvoorbeeld geleerd worden hoe
iemand moet handelen als zijn auto in
het water terecht komt. De nadruk
van de Reddingsbrigade zal zowel bij
het zichzelf kunnen redden als bij het
redden van anderen gelegd worden".
Eén van de akt ivi tei ten van de brigade
zal zijn het opleiden van redders, die
speciale brevetten kunnen behalen.
Iedereen die het A en B-diploma bezit
kan zo1 n brevet proberen te halen.
"De vaardigheden die voor het be-
machtigen van de brevetten vereist
zijn, zijn over het algemeen niet zo
zwaar als d ie voorde C, D, E enF-dip-
lomaY', aldus ini t iat iefnemer Weste-
rik.
Bij voldoende belangstelling kan er al
komende winter begonnen worden
met de theorielessen. Naast het daad-
werkelijke reddingswerk en het oefe-
nen kan de Reddingsbrigade in de toe-
komst ook demonstraties gaan geven.
Geïnteresseerden in de Reddingsbri-
gade, die voorlopig de naam "In de
dennen" meekrijgt, kunnen zich mel-
den bij het Vordense zwembad of bij
J. Westerik, Oude /utphenseweg 9,
Vorden.

Vordense
zwemvereniging wil
achterban versterken
De Vereniging Vordense Zwem- en
Badinrichting "In de Denen" houdt
deze zomer een campagne om het le-
dental uit te breiden. Hiermee hoopt
het bestuur een sterkere achterban te
krijgen.
Dit jaar ondervinden bezoekers van
het zwembad een aantal bezuinigings-
maatregelen van de gemeente Vorden
aan den lijve. Zo is de temperatuur
van het water verlaagd en is het aantal
openingsuren van het bad vermin-
derd. "Het pub l i ek is er de dupe van
dat het zwembad op de begroting van
de gemeente een sluitpost vormt", re-
deneert het bestuur.
Met een grotere achterban hoopt het
zwembadbestuur te bereiken dat de
gemeente Vorden eerder naar de
wensen van het zwembad zal luis te-
ren. De ledenwerfactie gaat mede
hierom gepaard met een onderzoek
naar de meningen van de bezoekers
van het bad. Deze kunnen op het
zwembad een enquêteformulier in-
vullen.
Als andere reden om het ledental uit
te breiden voert het bes tuur aan, dat
het wenselijk is dat een gemeen-
schapsvoorziening zoals het zwembad
gedemocratiseerd wordt. In het verle-
den kwam het te vaak voor dat slechts
vier leden het beleid van het zwem-
bad bepaalden. Overigens zal aan de
ledenwerfactie niet vreemd zijn dat
het bestuur vreest dat het zwembad in
de toekomst geheel in gemeentelijke

handen zal vallen. De gemeente
draagt jaarlijks 80 a 90% van zwem-
badkosten bij. Het bestuur hoopt ken-
nelijk dat het met de steun van vele le-
den het snode plan van de gemeente
kan tegenhouden.
Zwembad "fans" kunnen zich als lid
van de vereniging voor vijf gulden op-
geven bij het bad, dat tot nu toe zo'n
36.000 bezoekers trok.

Gerwin Besseling
jeugdkampioen
"Snoekbaars"
Na drie onderlinge viswedstri jden is
Gerwin Besselingjeugdkampioen van
de Hengel Sport Vereniging De
Snoekbaars geworden. Met een zeer
kleine achterstand eindigde Michcl
Besseling op de tweede plaats. De
overige waren: 3. Edwin Meijer; 4. Ro-
dy Scouten; 5. M. Nieuwenhuis; 6. B.
Huet ink .
Na afloop van de laatste wedstrijd
mocht Gerwin Besseling de wisselbe-
ker in ontvangst nemen.
Bij de senioren bleef de belangstelling
voor de viswedstrijden redelijk groot.
Bij de derde onderlinge wedstrijd be-
droeg de vangst 1572 cm. Eerste werd
D. Wuestenenk; tweede G.M. Eggink
en derde A. Grotenhuys.
Bij de vierde onderlinge wedstrijd was
de vangst aanmerkelijk minder. Win-
naar werd A. Vruggink met 164 cm.
De volgende senioren wedstrijd wordt
op 20 ju l i gehouden.

Dammen
Met 9 pun ten staat Hendr ik van der
Zee na vijf ronden te hebben gespeeld
tijdens de natinale jeugddamkam-
pioenschappen in Westerhaar onge-
slagen aan kop.
De Vordenaar Johan Krajenbrink is
ook nog ongeslagen. Hij staat echter
op een gedeelde derde plaats, omdat
hij slechts één keer wist te winnen en
vier maal remise speelde. Wieger
Wessel ink speelde eveneens vier re-
mise-partijen maar verloor er ook één
zodat hij genoegen moet nemen met
een gedeelde zesde plaats.

Met nog vier ronden te spelen l i jk t Jo-
han Krajenbrink geen kans meer te
maken op de nationale jeugdtitel.
Hendrik van der Zee, waartegen Jo-
han donderdag moet spelen, heeft
hier de beste papieren in huis. Zater-
dag wordt bekend wie de nieuwe kam-
pioen wordt.
De tussenstand is als volgt: l. v.d. Zee
9 punten: 2. Jansen 8; 3. Mathijsen en
Krajenbrink 6; 5. v.d. Tak 6; 6. Wesse-
link, Leeflang en Bude 4; 9 Hoopman
2; 10. Raven 2.

Vijfdgplussers gaan
goed op vakantie
Het vrije, onafhankeli jk vakantiele-
ven begint voor velen opnieuw als zij
rond de vijftig zijn. Dan zijn de kinde-
ren de deur uit, dan is er meer vakan-

Wi'j mengt dan in de meimaond vake hemmen zitt'n klagen dat 't gin
zommer wol wodd'n, nowvedan kö'w 't t'r wel met doen duch mien zo.
At 't nog un tiedjen zo deur geet raakt de bikini ' s nog uutvekoch en zölt
t'r nog wel vrouwluu nao 't naaktstrand of nudistenkamp mott'n um-
dat t'r niks gin passends meer te koop is. ^^
l'j staot t'r nooit zo b i j s t i l le maor a'j toovallu^fn febriek van badspöl
heb of un winkel wao'j volle van dat grei vekoopt da mo'j toch wel met
un betjen zörge al dat naaktgedoe zien toonemmen. Dan kö'j wel op 't
dag gaon zitten mussen fluiten want daor zit ok nog veur gin dubbel-
tjen handel in. AI pries i'j 't spöl dan nog zo goed af, in 'n opruuming
wo'j 't nog neet kwiet of i'j mot 't geluk hemmj^pa'j een van de naoza-
tcn van Stiefbeen tegen 't lief loopt, die helpt t rowdan meschiennog
af.

Met dat opruum'n is 't trouwens toch altied wel uutkiek'n. Natuurlijk
bunt t'r bi'j de vetrouwde winkeliers goeie koopjes te haal'n. Zolange
d'r nog mode is raakt t'r ok wat uut de mode en dat mot toch vekoch
wodd'n al is 't ok veur un krats. Wat luu koopt stad en land af umme
toch maor heel veurdelug te könn'n koop'n. Of't ok altied 't veurdelug-
stc is mo'j dan nog maor afwachten. Dat he'w veurugjaor metemaakt
met Olbert van de Kniepert. Den mot ok altied 't goedkooptste uut 't
goedkoopste hemmen en daor pa'ölt e oaveral veur hen.
Vewgange jaor wae e an un ni'je zommerbokse too. Zien vrouw von
dat e d'r veur de vekansie ene bi'j mos hemmen, 'n olden was te plod-
derug. Zee wol met um nao't darp, maor dat von Olbert niks. Heehad
'n advetensie in de krante eleazen van un ni'je zaak, argens ikn un stad
in de buurte. Daor hadd'n ze boksens uut un fail l iete febriek en dee
kostten maor negen-en-twintug gulden. Dat passen um. Zien vrouw
zaog t'r neet zovölle in en daorumme mos Olbert d'r op un zaotcrdag-
margen allene hen.

Slagen deet hee d'r wonderwel, 't Was t'r wel enen van 39,- ewodd'n
maor de k leureen 't model ston um prima an. In de wolken oaver zien
koopje n leet e in huus de bokse zeen. Hee trok um an um te laoten
zeen hoo goed of e wel passen. "A'k 't mien zo bekieke zit t'r helemaols
gin achtertesse in veur de pottemenee", mee'n zien dochter. "VVeduld
nee, daor hè'j geliek an, daor he'k helemaols gin arg in ehad". "Zzit t'r
opzied soms ok gin lessen in", gekscheern zien vrouw. Maor tot Ol-
bert's verbazing zat'n d'r inderdaod gin lessen in de bokse. Wet e alle-
maole opnuum'n zö'w hier maor neet neerschrieven. Heef hef nog ep-
rebecrd um te ruilen maor dat deijeri ze neel, 't was opruuming.
"Nooil gao'k daor wee rhen", schol Olbert in huus. Dat kon eavena-
wels neet want un paar maond laler was 'l zaakjen al weer opedoekl.
Olberl köchzien boksens now maor hier opl 'l darp, dan hefeleminsle
un tesse veur zien potlemenee. En del un pottemenee kö'j oaveral
trechte bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. LEESTMAN

Gemeentenieuws
Telefoon gemeen tehu i s 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g gemeen tehu i s : maandag- i /m v r i j d a g m o r g e n van
8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M, Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerkcn: vrijdag van 10.00 tot l l .00 uur - Sp reekuu r we thouder H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

Verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van het landgoed "De Wiersse"
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende verkeers-
maatregelen te nemen:
a. instelling van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchweg op 24 en 25 juli 1983 van
9.45 uur tot 18.00 uur; dit verbod
heeft slechts betrekking op het ge-
deelte van de Brandenborcnweg
gelegen tussen de Ruurloseweg en
de spoorbaan;

b. afsluiting van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers op 24 en25ju l i van9.45 uur to t
18.00 uur .

Controle grafbescheiden
Rechthebbenden op graven, uitgege-
ven in 1973, dienen de aan hen uitge-
reikte bescheiden te laten controleren
met de bij de gemeente berustende
gegevens. Hen en ander is verplicht op
grond van de Beheersverordening op
de Algemene Begraafplaats.

Telkens na een termijn van tien jaren,
voor het eerst in 1983, dienen deze be-
scheiden vergeleken te worden met
de bij de gemeente berustende gege-
vens.
Daarnaast bepaalt de genoemde ver-
ordening dat bij u i tg i f t e van de
grafruimte voor een periode van tien
jaar, een verzoek om verlenging moet
worden ingediend. Indien deze perio-
de van tien jaarvanaf 1-1-1973 verstre-
ken is, verzoeken wij u ons binnen één
maand mede te delen of u dit jaar dit
recht wilt laten verlengen.

tie en vaak worden dan de geldzorgen
wat minder.
De makers van vakanties weten dat en
zorgen voor een grote sortering pas-
sende vakanties.
De keus is groot, naar prijs, naar be-
stemming en naar middel van ver-
voer. Klassieke bootvakanties op de
Rijn, zwerftochten per bus door de
Balkan, eigen autoreizen door Noor-
wegen, vliegvakanties naar het Verre
Oosten. De wat meer ervaren vakan-
tiegangers mogen het zeggen. "En dat
doen ze ook", concludeert een ervaren
reisadviseuse, "ze stellen hoge eisen,
ze bereiden zich goed voor, het zijn
bewerkelijke maar heel aardig klan-
ten".

Reislust
De reislustigheid van deze generatie
heeft vaak vele jaren op een laat pitje
moeten staan. Na de verkenning van
voor "toen" verre landen (Oostenrijk,
Frankrijk en zelfs Spanje en I t a l i ë ) aan
het eind van de vijftiger jaren en in het
begin van de zestiger jaren, kwam
voor hen de periode van gezin en car-
rière. Maar nu kan men er weer op uit.
En men doet dat ook. Vanaf zo'n jaar
of vijftig tot zolang men zich nog jong
genoeg voelt.
Een groot deel van deze mensen gaat
op vakantie met hulp en zorg van de
reiswereld, maar velen gaan wel op ei-
gen gelegenheid. Dat is, aldus de erva-
ring bij de reisbalies, de groep indivi-
dualisten die of de eigen auto pakt, of
het vliegtuig en soms de trein.
Bij hen is Zuid-Europa favoriet, maar
ook Scandinavië of verre reizen met
Amerika en Indonesië als "toppers".
Een andere groep vijftig-plussers reist
graag in gezelschap. B ij hen zijn vooral
busreizen favoriet. Dat zijn beslist
geen reizen die een "oud" stempel
dragen. Integendeel, de aktie duurt
vaak tot in de kleine uurtjes.
Busreizen zijn ook ideaal voor oude-
ren die een eigen zaak htj^fen en niet
graag langer dan acht, tr^r of twaalf
dagen van huis zijn. Voor deze kleine
zelfstandigen komt bijvoorbeeld een
tiendaagse reis naar Oostenrijk per
touringcar vaak heel goec^an de va-
kantiebehoefte tegemo^^laar ook
een volledig verzorgde reis naar een
goed Zuidspaans hotel of naar de Ca-
narische Eilanden is bij hen erg in
trek.

Voor- en naseizoen
Er bestaat bij de vijftig-plussers, aldus
de ervaring bij de reisbalie van de
bank, een duidelijke voorkeur voor
het buitenseizoen. Men ontloopt
graag de hitte van juli en augustus en
is ook blij de hoogseizoendrukte te
missen. Bovendien verwennen deze
vakantiegangers zichzelf graag met
een beetje luxe en die is, wat hotels,
maaltijden en uitgaan betreft, in het
voor- en naseizoen voor minder geld
te koop.
Wie als vijftig-plusser aarzelt tussen
met z'n tweeën als echtpaar op reis
gaan of intekenen op een groepsreis,
kan altijd nog kiezen vooreen tussen-
weg. "Er zijn", aldus een reisadviseuse
van de Rabobanki, "thans redelijk ge-
prijsde rondreizen te koop waarbij
men in kleine groepjes rondtrekt. En
anderen, die graag hun eigen route sa-
menstellen, zou ik willen aanraden
eens samen met een bevriend echt-
paar op vakantie te gaan. Velen bevalt
dat al jaren uitstekend".

Aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen: DITMAR, J. e.a. Elec-
tronica. Digitale techniek; HAY-
M AN, P. e.a. Ooievaars in Nederland;
THEUNISSEN, W.P. Ikonen; SÖ-
DERBERG, H. De jeugd van Mar t in
Birck; PAUKA, T. De meidenziekte;
DAM, TH. van. Keerpunt van een
junkie; ABBOTT, J.H. In de buik van
het beest; VRIENDS, Th. Beo's;
DASBERG, L. Het kinderboek als
opvoeder; DOORN INK-HOOGEN-
RAAD, M.M. Kleine historie van Zut-
phen; MINCO, M. De val; SARIS, L.
De kern van kristal; SANT, M. van 't.
Ik heb toch ja gezegd; STOK, B. van
der. Oorlogsvlieger van Oranje.

Jeugd: LINDE, W. v.d. Het geheim
van Vredenhof; BOUDE, G. 'Mi jn
moeder is geen heks; VRIES, A. de.
Wij horen bij elkaar; BANEN, J. Ik
kan nooit meer voetballen.

De verpakking van zeepmaatje
Voldoet aan de modernste eisen van de verpakking-ontwikkeling. Het produkt is
vr i jwe l geheel zichtbaar in de gebruikspositie. De presentatie is voor de consument
onmiddelijk herkenbaar (in een test bleek 92% van de consumenten onnüddehjk te
begrijpen wat voor produkt er in de verpakking zat.) De situatie in de supermarkt
brengt mee dat het produkt in het schap opgenomen moet kunnen worden. Dit is
gerealiseerd, het produkt staat stevig verpakt en past precies in de gebruikte scha-
phoogten. De blistercard is wervend en straald duidelijk een frisse, hygiënische
sfeer uit. De achterzijde is informatief en duidelijk.

De belangrijke USFs:
-Handig:
Zeepmaatje kan met één hand be-
diend worden en hangt op een vaste
plaats.
Daarmee is Zeepmaatje handiger dan
een stukje zeep en veel handiger dan
een pompflesje. Zeepmaatje wordt,
indien leeg, weggegooid. Dus geen ge-
klieder met navulling. Het traploos
doseren maakt Zeepmaatje ten op-
zichte van de bestaande systemen een
unieke propositie.

Zuinig:
Zeepmaatje is zuinig door de nauw-
keurige doseermogelijkheid. Het weg-
gooien van de reststukjes zeep be-

hoort met de introduktie van Zeep-
maatje tot het verleden.
Het unieke doseersysteem en de
vormgeving van de fles, maakt dat de
inhoud volledig opgebruikt wordt.

Huidvriendehjk:
Door de bijzondere, natuurlijke sa-
menstelling van de inhoud van Zeep-
maatje, blijven de handen en alle an-
dere lichaamsdelen welke er mee ge-
wassen zouden worden, zacht en soe-
pel.

Hygiëne:
Door het minimale aanrakingsvlak is
Zeepmaatje veel hygiënischer dan
een stukje zeep.

Nog drie weken
OPHEFFINGSUITVERKOOP

50% korting
Alles voor de halve prijs

op speelgoed en kado art.
t/m 9 augustus met toest. k.v.k. Zutphen

50% korting

Poelman
Burg. Galleestr. 12

VORDEN
Telefoon

05752-1364

Een lekkere sportieve
leren schoen
En dat voor maar f 39,- in de maten 36 t/m 46.
Kleuren: wit, cognac, d. blauw.

Slechts een van de vele voordelige schoenen in
onze opruiming.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL. 1342.

Kermis Vorden

„ie Herberg"
Donderdag 21 juli

(BRADERIE)

- gewicht raden salade
- heerlijke slaatjes f 1,50

- gezellige terassen naast Kuypers en vinotheek
Smit

- in de grote zaal:

AVRO'S TOPPOP
-- vanaf ca. 22.00 uur barbeque geopend.

Vrijdag 22 juli
- terras en barbeque geopend

Zaterdag 23 juli

vanaf 21.00 uur
Het grote openlucht en zaalfestijn

orkest: SUPERFLY



Donderdagavond tijdens de braderie en zater-
dagavond tijdens de kermis

Stemmings- en
dansmuziek
Vrij Entree!!!

En natuurlijk op de braderie onze originele

hamburgers
en traditie... pilsje voor 'n piekie!

bode<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Borïdsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Woensdag 27 juli groot

OOGST FEEST
met oude ambachten.

Er wordt ouderwets gedorst en gevle-
geld. Aanvang 19.30 uur onder bege-
leiding van de boerenkapel en verder
nog andere attrakties.
Het koren komt vers van het land.

CAFÉ MENTING
GROENLOSEWEG 57, RUURLO.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit d.d. 7 juli 1983 nr. WV 1809/5-WV 64105 het
besluit van de raad van de gemeente Vorden hebben
goedgekeurd, houdende onttrekking van het noordwe-
stelijk gedeelte van de Stuwdijk aan het openbaar ver-
keer ter lengte van ongeveer 90 m' (weg nr. 149 van de
Wegenlegger).

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland
ligt vanaf 22 juli a.s. gedurende veertien dagen ter sec-
retarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage.

Ingevolge artikel 11a van de Wegenwet kunnen belang-
stellenden gedurende 30 dagen na afkondiging van het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Kroon in beroep
komen.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
J.LA. Doornbos. M. Vunderink.

Bavaria bier,
blikje 0,33 liter

Kas frisdrank,
literf les, sinas, cola of drink
Raak
sinaasappelsap,
literpak.

69

79

Knakworst,
blik 10 stuks, 200 gram,
Vrij Produkt ••• 1169

Unoxsmac,
blik 200 gram.

Abee
unox leverpastei, huzarensalade,
blikje 56 gram 3 voor l̂ y bakje 150 gram lDoperwten

extra fijn,
149

TioPaco sherry, _0ft
medium dry, fles 0,7 liter 389

Campina
vanille ijs,
literbak Jaffadrink

sinaasappel,
blikje 0,33 liter

Coca-cola,
literfles,
minimumprijs

Nasi- of
bamigroenten,
zakje 50 gram

Elmex tandpasta,
Makreel in olie,
blik 200 gram

2 tubes CQO
npf aratis *+Q\J

Calif ornia soep,
4-bordenblik, groente,
kip of tomaat

met gratis
tandenborstel
Ketjap benteng
manis,
fles 250 ml.

Nescafé extra,
pot 200 gram

Grocntcman
169

959
Bruggen
havermout,
pak 500 gram
Gebroken
snelkookrijst,
pak 400 gram .

99

Verkrijgbaar in on/e f i l ia len met een groente
afdeling Prijken geldig van 19 t/m 23juli a s

/wm&£&£
9m^^^ ^fm

Slagerij
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 20 t/m 2 3 juli a s.

California soep,
zakje, groente, kip of tomaat.

Suikerklontjes,
kilo

Confilux extra jam
confiture,
pot 450 gram, aardbeien, kersenlrf|C _
abrikozen of ananas 169

33

275

Wat dh land nodig heeft is een brutale kruidenier

ËljJJlUI
D

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

WelkII l zomeraanbiedingen
SLANGHASPEL

Een degelijke haspel
voor 30 m
slang 1/2".

GARDENA
SPUITPISTOOL

Handig in
de tuin,
maar ook bij het
autowassen. De
spuitmond is tijdens
het sproeien verstel-
baar van gebonden straal
tot sproeien.

Van 18,95
Voor

FORT KRUIWAGEN

Ge-
maaid
gras

afvoeren, plant-
aarde verrijden, stenen ver-
voeren . . . zo'n stoere, stalen
rondneus-kruiwagen met ge-
lagerd wiel.
Inhoud 80 liter.
Geheel gelakt.

Van 106,25
Voor

PLANTENSPUIT

Plantenspuit
met instelbare
sproeikop.
Inhoud l liter.

Van 5,35
Voor

De Grote Groene Vak winkel
voor Huls en Tuin,voor Mens en Dier.
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.

Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig t/m 6 augustus 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Tijdens de braderie De Tuunte in
de Dorpsstraat met superaanbiedingen

Wafel en Werkdoeken uit eigen weverij per halve kilo 5,-

BadStof Vaatdoeken uit eigen weverij

Badstof babyartikelen uit eigen weverij

Dames T. shirts en blouses
Theedoeken 5xD
BadStOfSOkken zware kwaliteit

per kwart kilo 5/-~

per kwart kilo Of—

per stuk B,—

per 3 stuks l O,—

per 4 paar l 0,-~

Kom beslist even kijken en verdien veel geld.
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 VORDEN Tel 05752 2124

Graag tot ziens
op de braderie

JOHN DAVIS BAND
31 JUL11983

CHAMP


