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Sorbo koopt deel van het voormalige
Empo-complex
Zoals bekend is het sociaal werkvoorzieningsschap regio Zutphen voornemens om in september te starten met de bouw van
een nieuw onderkomen in Zutphen. Dat betekent dat de aktiviteiten die nu plaats vinden in "De Enk" te Vorden (het voorma-
lige complex van de Empo rijwielfabriek) in 1983 wanneer het gebouw klaar is naar Zutphen zullen worden verplaatst.
Het pand met een totale oppervlakte van ruim 13.000 vierkante meter is inmiddels gekocht door de handelmaatschappij
Nedac/Sorbo.
Direkteur Jac. H. de Jong deelde ons desgevraagd mede dat de gebouwen hoofdzakelijk benut gaan worden voor de bouw van
de Sorbo-winkelpresentatie. De bouw van de winkelpresentatie is een belangrijk deel van de Sorbo-aktiviteiten daar Sorbo in
Nederland in 3500 verkooppunten aanwezig is met presentaties van 2 tot acht meter. Deze Sorbo presentatiebouw beslaat op
dit moment binnen het Sorbo complex een ruimte van circa 1500 vierkante meter.

Direkteur de Jong stelt wel dat de voor-
oorlogse bouw van het voormalige
Empo-complex de mogelijkheden
beperkt om het complex in de huidige
vorm optimaal economisch te benutten
zodat het niet denkbeeldig is dat in de
toekomst daartoe bouwkundige
aanpassingen zullen plaatsvinden. In de
Nedac/Sorbo groep bestaat ook nog een
belangrijke aktiviteit die minder bekend
is, nameli jk de akt iv i te i t van de Nedac
Agenturen B.V. als verkoopkantoor
van 15 fabrieken.
Jac. H. de Jong hierover:"Deze fabrie-
ken verzenden in het algemeen de door
Nedac verkochte produkten recht-
streeks naar diverse grossiers in
Nederland. Meer en meer ontstaat

echter de vraag naar een centrale
tussenvoorraad zodat ook nu reeds
binnen de Nedac/Sorbo magazijn een
deel van de ruimte wordt ingenomen
voor die distributieaktiviteiten. Wat
betreft Nedac ligt het binnen de overwe-
ging om eventueel deze distributieaktivi-
teiten te delegeren naar het nieuwe com-
plex", aldus de Jong.
De heer de Jong stelt verder dat door de
aankoop van het voormalige Empo-
complex dit de werkgelegenheid even-
eens ten goede zal komen, aangezien die
parallel zal lopen met de groei van
Sorbo/Nedac.
Er wordt eveneens overwogen om
bepaalde verdere produktieaktiviteiten
binnen de Sorbo/Nedac groep te

ontwikkelen.
"In ieder geval is het nieuwe pand voor
ons een uitwijkmogelijkheid, aangezien
in Vorden geen industriegrond meer
beschikbaar is. Een voordeel van de
ekonomische aktiviteiten van
Sorbo/Nedac mag wel worden genoemd
dat zij bijzonder milieu vriendelijk zijn
en toch een verlevendiging betekenen
van de ekonomie van dit dorp waar
ieder bij gebaat is. Deze uitwijkmoge-
lijkheid zorgt er in ieder geval voor dat
Sorbo voor Vorden behouden blijft
ondanks de recente ervaringen waaruit
bleek dat het ondernemersschap bij het
huidige college niet zo erg hoog in het
vaandel staat geschreven", aldus Jac.
H. de Jong.

KEUZE UIT DE AANWINSTEN VAN
DE BIBLIOTHEEK

Volwassenen
BIESHEUVEL,J.M.A. Dui/enden vlin-
dcrs;BONI,A.H.F. Abelard en
Heloise;FERWERDA -van den Berg,A.
Onvoltooid verleden;HARRIS,R. Vij-
anden;HERMANS,W.F. Uit talloos
veel mil joenen;HUYGEN,W. Waarne-
mer gevraagd;KONSALIK,H. Liefde
laat alle bloemen
bloeien; SU M M E RS, W. Tot het einde
der wereld;SUTCLIFF,R. Het ko-
ningsteken;HOKSBERGEN,R. en H.
Walenkamp. Opgroeiende adoptiefkin-
deren;WERMER,B.J. Hollanders;
LAPPEN poppen; BUURMAN,P.
Wayang golek

Jeugd
ALEXANDER,L. De eerste twee levens
van Lukas-Kasha;DROS,I. De zomer
van dat jaar;JONES,T. Het ga je goed,
het ga je wel;LEVOY,M. Alan en Nao-
mi;SCHMIDT,A.M.G. Otje;WlN-
BERG,A.G. Iedereen zegt altijd
Ninna;BECKMANN,W.Versieren en
decoreren van voorwerpen.

Braderie en lunapark
Te beginnen op donderdag 23 ju l i wordt
er gedurende drie dagen in Vorden
kermis gehouden. Tevens vindt er don-
derdag in de Dorpstraat een braderie
plaats waarbij zo'n 55 „kramen" /uilen
worden opgesteld.
De braderiecommissie die een en ander
organiseert is niet bepaald enthousiast
over de deelname van de Vordense mid-
denstand. (Slechts 10 Vordense winke-
liers doen mee).
Het belooft overigens wel een attraktie
braderie te worden. Zo zullen er
bijvoorbeeld oude ambachten worden
gedemonstreerd. Er is een antiekhandel,
barbeque etc. De Vordense boerendan-
sers "De Kunpduukskes" en de boeren-
kapel "De Achtkastelendarpers" zullen
deze avond demonstraties verzorgen.
De plaatselijke horeca laat zich de
komende dagen evenmin onbetuigd. In
hotel Bakker zal Wim Berung achter het
orgel zitten met wat stemmingsmuziek,
In zaal "De Herberg" komt donderdag-
avond Veronica's Drive-in show op be-
zoek met de d.j.'s Frans van der Drift
en Bart van Leeuwen. Zaterdagavond is

er in "De Herberg" een groot openlucht
en zaalfeest met medewerking van het
"Valler Combo" met bovendien een
optreden van "Jan en Zwaan". In bar-
bodega 't Pantoffeltje treedt zowel
donderdagavond als zaterdagavond het
dansorkest "Alpha" op. De beentjes
kunnen de komende dagen dus
behoorlijk van de vloer in Vorden. Ter
gelegenheid^ van de braderie in de
DorpstraC- donderdagavond vanaf
Klumpe^B aan de Amrobank voor alle
verkeer afsloten.

Bassie en Adriaan komen niet
in VocfknEr

vOp woerlSoag 5 augustus zou Bassie en
Adriaan optreden in Vorden, zo staat
vermeld in het VVV-programma; doch
door verplichtingen elders gaat dit niet
door.
Wel zal men optreden in Ruurlo 6 en 7
augustus, Lochem 8 en 9 augustus en
Warnsveld 29 en 30 augustus.
Dus toch een mogelijkheid om Bassie en
Adriaan te gaan zien en te kunnen ge-
nieten van dit gezellige familiecircus.
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogrhelman: donderdagmiddag van

r 14. 00-15.00 uur.

De/e week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Geluidsoverlast straaljagers.
2. Publicaties ingevolge de Wet Arob.
3. Tervisielegging ontwerp-

Rijkswegenplan.
4. Drinkwateronderzoek.

Geluidsoverlast straaljagers
Het komt de laatste tijd steeds veelvul-
diger voor dat bij gunstige weer-
somstandigheden militaire vliegtuigen
op geringe hoogte over de woonkernen
in deze gemeente vliegen, hetgeen vr i j
veel geluidsoverlast met zich meebrengt.
Deze vliegtuigen maken dan gebruik
van een zogenaamde laagvliegroute wel-
ke o.a. loopt vanaf Winterswijk via De-
venter en daarbij het dorp Vorden aan
de oostelijke zijde passeert.
In de laagvliegroute mogen die vliegtui-
gen een minimale vlieghoogte van 75
meter aanhouden, in tegenstelling tot de
normale vlieghoogte welke 300 meter is.
Voor het geval u deze laagvliegende
vliegtuigen over de woonkernen ook als
hinder ervaart, kunt u uw klachten de-
poneren middels een centraal klachten-
nummer. Dit telefoonnummer lu id t :
070- 858593, hetgeen een nummer is van
een speciale klachtencentrale van het
Ministerie van Defensie. Ook in l i ch t in -
gen kunnen via dat nummer worden
verkregen.

Publicaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het .indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-

re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.J. Winkels, Almense-
weg 40a te Vorden, voor het plaatsen
van een duivenhok aldaar.
2. Aan de heer P. Koren, het Elshof 15
te Vorden, voor het plaatsen van 2 dak-
kapellen aldaar.
3. Aan de heer M.A. Dekkers, Brinker-
hof 50 te Vorden, voor het bouwen van
een berging aldaar.
4. Aan de heer H. Schoutsen, Insulinde-
laan 8 te Vorden, voor het bouwen van
een garage aldaar.
5. Aan de heer E.J.A. Jansen, Brinker-
hof 21 te Vorden, voor het plaatsen van
een berging aldaar.
6. Aan de heer J.W. Assink, Brinkerhof
19 te Vorden, voor het plaatsen van een
berging aldaar.

Tervisielegging ontwerp-
Rijkswegenplan

Wij maken u erop attent dat ter gemeen-
tesecretarie voor een ieder ter inzage ligt
het ontwerp-Rijkswegenplan 1982,
bestaande uit:

1. een staat van de bestaande wegen en
aan te leggen wegen welke hoofdverbin-
dingen vormen of zullen vormen voor
het doorgaande verkeer met motorrij-
tuigen;
2. een kaart waarop de verbindingen
schematisch zijn weergegeven;
3. een nota van toelichting bij het Rijks-
wegenplan 1982.

Bezwaren tegen dit plan kunnen schrif-
telijk bij Gedeputeerde Staten worden
ingediend vóór 5 september 1981.

Het ontwerp-Ri jkswegenplan 1982
komt overeen met fase l van het hoofd-
wegennet dat voorkomt in het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer, zoals
dat na uitgebreide inspraak- en overleg-
procedure op 7 april j.1. door de Tweede
Kamer der Staten Generaal voor kennis-
geving is aangenomen en vastgesteld.

Drinkwateronder/oek

Tijdens een onlangs gehouden onder-
zoek naar grondwater en grondwa-
terstromen in Vorden zijn steekproefs-
gewijze ook enkele grondwatermonsters
op dr inkwaterkwal i te i t onderzocht.
Daaruit bleek dat hel grondwater (dat
diverse particulieren nog voor hun wa-
tervoorziening gebruiken door middel
van eigen pompinstallaties) in het alge-
meen redelijk bruikbaar is voor drink-
water, doch dat de kwaliteit achter-
bl i j f t bij het door de waterleidingmaat-
schappij geleverde water.

In verband daarmee raden wij allen die
nog over een eigen drinkwatervoorzie-
ning beschikken aan het opgepompte
water regelmatig te laten onderzoeken.
Voor een dergelijk onderzoek dient een
laboratorium te worden ingeschakeld.
Adressen van laboratoria worden desge-
wenst gaarne door gemeentewerken ver-
strekt.

Zoals uit het voorgaande al duidelijk zal
zijn, biedt een aansluiting aan het net
van de waterleidingmaatschappij meer
zekerheid ten aanzien van een goede
kwaliteit drinkwater.
Degenen die echter nog hechten aan hun
eigen watervoorziening kunnen op
grond van een wateronderzoek en het
daarbij gegeven advies beslissen in hoe-
verre hun eigen voorziening te handha-
ven is.
Nadere inl icht ingen over het vo-
renstaande kunnen worden ingewonnen
bij de afdeling gemeentewerken.

"De Graafschaprijders"
klaar voor motor invasie
Leden van de Vordense mototclub "De
Graafschaprijders" treffen momenteel
de laatste voorbereidingen om het
aanstaande weekend weer honderden
motorsportliefhebbers te kunnen op-
vangen. Immers vanaf vrijdag 24 juli tot
en met zondag 26 jul i staat weer het
internationaal bekende "Achtkastelen-
weekend" op het programma. Van
heinde en verre komen dan motorsport-
enthousiasten naar Vorden toe. Vorig
jaar bijvoorbeel waren er 500 motor-
rijders te gast en nogeens 250 passagiers.
De helft hiervan was uit het buitenland
afkomstig.
Het motorsportweekend begint met een
Sterrit (vanaf de woonplaats van de
deelnemer naar Vorden). De aankomst-
controle is behalve de gehele zaterdag al
vanaf vrijdagavond 18.00 uur geopend.
Nabij café Schoenaker op de Kranen-
burg (waar het gehele gebeuren zich af-
speelt) is een grote camping ingericht.
Hier kunnen de deelnemers reeds vanaf
donderdagavond terecht.
Op deze camping wordt vrijdagavond
onder andere een barbecue georgani-
seerd. Zaterdagmiddag wordt gestart
voor de gezamelijke toertocht. Deze
tocht over een afstand van circa 65 kilo-
meter voert de deelnemers geheel door
de omgeving van Barchem, Ruurlo,
Hengelo en Vorden. Deze grote stoet
motoren komt zaterdagmiddag door de
kom van het dorp. Beslist de moeite
waard deze sliert gade te slaan.
De toertocht is uitgezet door Bennie
Horsting en zijn echtgenote. Wanneer
de stoet weer op de Kranenburg is
geariveerd wordt het zo zoetjesaan tijd
dat de deelnemers aan de Achtkastelen-
weekend zich gereed gaan maken voor
het "verbroederingsfeest". Een dave-
rende feestavond met ve^fcnuziek en
geestrijk vocht. Tevens wKRn dan de
prijzen uigereikt. Zo ontvangt iedere
deelnemer een Achtkastelenplaquette of
een hanger voor de in zijn bezit zijnde
plaquette met een ander prachtig
aandenken. ^^
Verder zijn er prijzen be^pkbaar ge-
steld voor de vcrst-wonende
deelnemer/ster; de oudste
deelnemer/ster;de grootste mototclub;
bromfietsclub; KNMV club en
buitenlandse club.
De liefhebbers van de natuur worden
zondagmorgen bij café Schoenaker
verwacht voor het maken van een och-
tendwandeling. Jan v.d. Peyl zal de
deelnemers dan weer enkele fraaie
stukjes natuurschoon laten zien.
Onderweg wordt er gezamenlijk koffie
gedronken.

Zondagmiddag wordt het Achtkastelen-
weekend afgesloten met een orieterings-
r i t . De start van deze rit, die is uitgezet
door de heren W.D. Wisselink en J.
Luiten, bij café Schoenaker. Men kan
deelnemen met auto, motor of brom-
fiets in de A-klasse; B-klasse en toer-
klasse.
Het is tevens de vierde rit die meetelt
voor het clubkampioenschap van "De
Graafschaprijders".
Gedurende het gehele Achtkastelen-
weekend zullen ongeveer 35 personen in
touw zijn om alles in goede banen te
leiden. Zo zal onder meer de camping,
waar ongetwijfeld weer zeer fraaie en
kostbare motoren te zien zullen zijn, dat
en nacht bewaakt worden zodat de

Rectificatie

In verband met foutieve prijs-
plaatsing vorige week geldt

deze aanbieding nog t/m
aanstaande zaterdag

Jonge Florijn
14,95

VINOTHEEK SMIT

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

deelnemers met een gerust hart een tuk-
je kunnen doen. Immers een "Graaf-
schaprijder" houdt de wacht!

Succesvol optreden
huisvrouwenorkest en
dansgroep
Voor het optreden van het Vordense
huisvrouwenorkest en het dansgroepje
van de Plattelandsvrouwen in zaal
Herberg te Vorden bestond van de zijde
der vakantiegangers een flinke
belangstelling. De dansgroep onder lei-
ding van mevrouw Bootsma, bestond
uit zo'n 20 dames waarvan de helft als
"heer" dienst deden. De groep brachten
een aantal dansen uit de gehele wereld
en dan die mensen die in de betreffende
landen furore maken. De dames werden
daarbij muzikaal door "gramofoonmu-
ziek" ter zijde gestaan.
Behalve de dansgroep waren deze avond
de dames van het huisvrouwenorkest
eveneens aktief. Onder leiding van
mevrouw Besseling brachten de dames
een potpourri van liedjes van toen en
nu. De aanwezigen in de zaal
vermaakten zich uitstekend.

Openlucht-kerkdienst in de
Wildenborch
De interkerkelijke evangelisatie com-
missie van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente te Vorden houdt
a.s. zondagmorgen 26 juli opnieuw een
openlucht-kerkdienst bij Kapel de Wil-
denborch, gelegen aan de Kapelweg,
halverwege Vorden-Lochem.
In deze bijzondere dienst zijn gasten,
vacantiegangers en gemeenteleden zeer
welkom.
Ds J. van der Winden, gevangenis-
predikant te Doetinchem, hoopt deze
dienst te leiden.
Leden van de Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda" begeleiden de samen-
zang.
Mocht het weer niet geschikt zijn om
buiten te zitten, dan wordt deze dienst
gehouden IN de Kapel de Wildenborch.
Na de dienst is er gelegenheid om met el-
kaar een kopje koffie te drinken.
Leden van de interkerkelijke evangelisa-
tie commissie hebben deze dienst mede
voorbereid.

Koffie in "de Voorde"
Gedurende de zomertijd is er na de
morgen-kerkdienst in de dorpskerk
voor gemeenteleden en gasten de goede
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in
"de Voorde" onder genot van koffie,
ledereen is welkom.

Tijdens de morgen-kerkdienst is er KIN-
DERCRÈCHE, KINDEROPPAS in
zaaltje 3 van "de Voorde", gelegen
naast de dorpskerk, Kerkstraat 15.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 26 juli 10.00 uur Ds J. Veenen-
daal.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Openlucht-kerkdienst bij de
Kapel. Ds J. van der Winden, Doetin-
chem.

GEREFORMEERDE KERK

Zondag 26 juli 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: drs. K. Dijk, Velp.
Collecte voor de Kerk
Deurcoll. Rente en Aflossing.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. Donken, Hengelo, tel. 05753-2191.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 25 en zondag 26 juli dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 25 juli 12.00 uur tot maandag
27 juli 7.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

NOODHULPD1ENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lehselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Bubblicious
kauwgom
pak 3 st., van 1,98 voor

Cote d'Or
ChoCO toff. zak
150 gr., van 1,98 voor.

Smarius
eierbiscuits
grote baal + 60 stuks
.van 2,25 voor

xlfr,ang Orange
J'handig voor de vakantie'

/ft• ,••••] ƒ pak, van 1,39 voorff pak,

f Venz strooiers
l i hagelslag
J van 2,10 voor

l f De Ruyter
| fruithagel zak,
(| 300 gr., van 1,39 voor

Hero confiture
g jam aardbeien
i van 2,39 voor

i Grolsch
pijpjes pils
krat 24 fles, van
12,35 voor

Bonzo diner
.baal 3 kilo
van 8,75 voor

v

f

r̂*^5S^

l Campina dubbel
Ilik-gslollies
Ipak 14 stuks
Ivan 5,45 voor

l

Calgon
pak 500 gr.
van 3,95 /%')£

voor ^L**3
%/•

Lampolie
assorti kleuren, fles
l liter

van 2,49 voor

Briketten
zak 3 kilo
van 5,50 voor'

Molny T. luiers
super pak 24 stuks
van 7,75 voor

O

Elmex tandpasta
2 tubes van 6,25 voor

Gracille dames-
verband extra dun
pak 20 st. van 3,25 voor

Hollandse
Sperziebonen
l kilo

GroentenJ

Tomaten
l kilo

Paprika's
rood of groen 2 stuks.

overheerlijke

Pruimen
mandje l kilo

^Bloemisterij
Fatshedera
een prachtige groene
plant
deze plant verlangt veel
water en een lichte
maar niet te zonnige
plaats. ,,=_

zware bos gele of witte

Chry santen
geen 4.50 maar

L.

Malse
Riblappen
heel kilo

geldig van 23/7 - 25/7

Barbecue
worstjes
500 gram

Tar-taar
500 gram

Rauwe ham
100 gram

Ossenstaart
500 gram

Cordon Bleu
100 gram

Hamworst
150 gram

Johma
huzarensalade
bak l kilo van 6,45 voor

maandag

Speklappen
heel kilo f A 9

Hamburgers
4 stuks

dinsdag

Verse worst
heel kilo

Gelderse
schijven
4 stuks

Gehakt
half om half
heel kilo

Slavinken
4 stuks

yterij
Pisang
Ambon
fles 0,7 liter
van 14,25 voor

Floryn Vieux
fles l Jiter
van 16,45 voor

Zuivel
Jolly
drinkyoghurt
4 smaken van 1,09 voor

Goudse kaas
V. V. belegen
heel kilo

Blue band
margarine
pak 250 gr., deze week

Becel
dieet margarine
kuip 250 gr., nu

Coberco
vanille vla
pak l liter, deze week

Puntbroodjes
zak 6 stuks

Melkbrood
800 gr., deze week

390
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. Andalucia 1979»
II een droge, frisse, v/'\iieMt\£ '

. wijn, per fles
\nuvan 5,95 v°or

fi Andalucia 19791
^ doos a 6 fles ƒ^ /JW /

^^ .••

j
<0 8 L

Victoria
water

il nes l liter
\̂ van 0,79
A voor

^«^«•«•rS^^I

r^toebergh \
besseiyenever \

il Hes l liter •* ^^mf
van 13,95

voor

l
l

Hip Hap
ontbijtkoek

50°gr-
van 0,99

voor

t *g^gS-iss*
^ D nl, l » «» A^. nn I<-J ly~« tt^i-t O O /~7 OO/~7
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MARKT
Reklames geldig van 23/7 - 29/7 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
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Met grote vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze zoon en mijn broertje

JEROEN

Henk, Hennie en
Monique Wissink

13 juli 1981
7255 XG Hengelo (Gld.),
Prunusstraat 3

Wij zijn blij met de geboortevan
onze dochter

MAF(INAALBERTIEN
Wij noemen haar Marina.

Rien Gotink
Hanny Gotink-Schotsman

7231 RB Warnsveld,
19 juli 1981
Rouwbroekweg 2a

Hierbij dank ik vrienden, kennis-
sen en buren voor de vele bloe-
men en kado's welke ik ter gele-
genheid van mijn 65e verjaar-
dag heb ontvangen.

Mevr. H.H. WOLFERINK-
SMALLEGOOR

Vorden, juli 1981
Hoetinkhof 7

Wij willen graag iedereen be-
danken voor de felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
met ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen, en voor
ons de 20e juni een onvergete-
lijke dag maakten.

H. GOSSELINK
G. GOSSELINK-

BRANDENBARG

Prins Clauslaan 19
7251 AS Vorden

Te koop: kofferschrijfmachi-
ne.
Nieuwstad 22, telefoon 2116

Wie zich op de braderie
verveelt, staat niet bij

de Velocitas kraam

Te koop. andijvieplanten.
K. Hoetink, 't Hoge 13

Te koop. caravanspiegels en
27 MC basis en basisanten-
ne.
G. Bultman, H.K. van Gelreweg
35, Vorden, telefoon 1753

Weggevlogen: bl. parkiet.
Terug te bezorgen bij:
Cornegoor, Brinkerhof 20

Maandag 3 augustus staan
wij weer voor u klaar voor een
deskundig advies bij de aan-
schaf van een toer-, sport-,
trim- of racefiets, en voor uw re-
paraties.
Voor 'n Fongers, BARINK

Te koop. Mercedes-Benz be-
stelwagen type L207,1976,
f 4500.-.

GROENEVELD - ZUTPHEN
Dealer Mercedes-Benz en Honda
Telefoon 05750-20344

Indische pasteitjes?
Echte Hollandse haring?

JAZEKER!

op de Velocitasstand

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

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Gevraagd, kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo. Opgeven 's
maandags voor 10 uur.
Telefoon 05753-1 728

Als U niet verschijnt op de
braderie moet U een jaar
wachten en dat vinden wij
jammer.

Dokter van Tongeren
is afwezig vanaf maandag 27 juli

t/m vrijdag 7 augustus

Patiënten wiens achternaam begint met een van de let-
ters A t/m K kunnen zich wenden tot dokter Franeker,
Zutphenseweg 62, telefoon 2432.

Van Lt/m Ztot dokter Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon
1255.

WIJ GAAN MET VAKANTIE

27 JULI 9 AUGUSTUS

Echte Bakker VAN ASSELT
en medewerkers en „'t Winkeltje", Schurink

MODECENTRUMZomer JAPONNEN
BLOUSES
ROKKEN Üfafr

HALF GELD VORDEN - TEL (05752) 1381

Wegens vakantie gesloten
van 27 juli t/m 8 augustus

Voor spoedgevallen bellen 05752-3106, J. Boersbroek

DEKKER ELECTRO B.V.
TELEFOON 05752-2122

Wegens vakantie

GESLOTEN van 1 t/m 15 augustus a.s.

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5 - 7251 EJ Vorden - Tel. 05752-1567

, Jte Herberg
Dorpsstraat 10a, Vorden

WEET U HET NOG?

Donderdag 23 juli:
Voor de jongeren van Vorden en omgeving:

Veronica's Drive-In Show

Voor liefhebbers van een gezellig avondje uit:
Zaterdag 25 juli:

Groot Openlucht- en Zaalfestijn
Terras: openluchtbar -f- gezellige zitjes
Zaal: VALLER COMBO + JAN EN ZWAAN
Tuin: Barbecue
(leeftijdsgrens ca. 17 jaar)

Er zijn nog kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar
of anders aan de zaal.

Zwaar bewolkt met regen

Een reden voor ons om de zomer-
schoenen extra af te prijzen.
Kom maar eens kijken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 05752-1342

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 27 juli tot 10 augustus

06 juwelier
siemerink

A • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VAKANTIE
HAAL UW VAKANTIEBOEKEN BIJ

WEGENS VAKANTIE

Schoonheidssalon
gesloten
van 27-7 tot 17-8-1981

Willy de Vries, Het Vaarwerk 18,
telefoon 2137

Heden, woensdagavond 19.45
uur

TOUWTREKKAMPIOEN-
, SCHAP VORDEN

bij clubhuis Medler

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

C
c

_L
C

HOTEL BAKKER
• Tijdens braderie, in het café

Wim Berung achter het orgel

GEVELREINK3ING
IMPREGNEREN ALLE COATWGS

KELDERS WftTERDtCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTR ALEN

Gratis proefstuk en prijsopgave

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1 335 ot 05750 - 1 7543

LOGA BOEK en KANTOOR

Raadhuisstraat 22 I

Tuinen De Wiersse-Vorden

OPEN
op zo. 2 aug. en ma. 3 aug.

van 10-17 uur
entree f 2,50 p.p.

gratis parkeren in de schaduw!

VAKANTIE
van 28 juli t/m 8 augustus

SETERSJ.H. WILTINK
't Hoge 20 - Vorden

Voor dringende gevallen:
Fa. Ordelman-Dijkman, Hengelo, tel. 05753-1285

Seiko jubileert. U profiteert
Quartz
ook met
zwarte
wijzerplaat
verkrijg-
baar.
5 jaar
batterij.

Nu slechts

Quartz
ook met
witte
wijzerplaat
verkrijg-
baar.
5 jaar
batterij.

Nu slechts

Quartz
ook met
zwarte
wijzerplaat
verkrijg-
baar.
5 jaar
batterij.

Nu slechts

Quartz
ook met
witte
wijzerplaat
verkrijg-
baar.
5 jaar
batterij.

Nu slechts
•

Quartz
ook met
zwarte
wijzerplaat
verkrijg-
baar.
5 jaar
batterij.!

Nu slechts

U profiteert bij:

GOUD-ZlLVm-HORUX^RIE-OPTlEK
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'n Miele keuken is
wel duurzamer,

maar niet duurder.

Miele keukens onder-
scheiden zich in vele opzichten
van andere keukens. Zo is een
Miele keuken oerdegelijk
gebouwd voor een lang en duur-
zaam leven. En wat ook belang-
rijk is: Miele biedt u volop keus.

Houdt u van klassiek,
modern of romantisch,
misschien? In onze showroom
zult u ongetwijfeld uw droom-
keuken vinden. Een keuken die

qua design een tijdloos karakter
heeft, en over twintig jaar nog
net zo mooi is als nu.

Komt u maar eens langs,
opdat u zelf kunt zien dat Miele
een prachtige pasklare oplossing
heeft voor ieder huis en budget
Want een kwaliteitsmerk als
Miele is wel duurzamer, maar
niet duurder. m — „ —ook voor IrmmeMo
keukens geldt: er is geen betere

Kruisbergseweg 13, Hengaio (Gld.) Tel. 05753-2121

3 kramen met ontspanning
voor jong en oud

dat is er bij de
VELOCITASSTAIMD

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

*\>S. ̂ ,

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

opruimings-

KNALLER

Dames Japonnen
2 HALEN

1
BETALEN

UNI
T-SHIRT

DAMES EN HEREN

2 stuks
vakantie prijs

HEREN SHORT

15.-VAKANTIE

TOPPER

i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

DAMES
T-SHIRT

DIVERSE DESSINS

OPRUIMINGS-
PRIJS

NU
50

KINDER T-SHIRT
DIVERSE DESSINS

2 stuks
nu

\
DAMES %

W gp

j KINDER BIKINI'S

f EN
> HEREN en JONGENS

ZWEMSLIPS
VOOR

1/2 geld

tff'

^s& o

o

o

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

RESTANT
WOLLEN DEKENS

HALVE PRIJS
^v

Alle ZONNE JAPONNEN 19,50

ROKKEN nu uitzoeken 19,50

Dames jacks en blazers 49,50

DAMES T-SHIRTS luxe 7,50

DAMES BIKINI'S 7,50

MEISJES BIKINI'S 5,-

JONGENS KORTE BROEKEN
2,50 • 5.- • 7,50

MEISJES en JONGENS JACKS
15- • 25,- • 35,-

Kinder T-shirts en blouses 5,-

Tiener zomerpantalons
ook kuitbroeken, bekende merken

10- • 25- • 35,

MEISJES JURKJES 10,- • 15-

Woningbouwver. „Thuis Best"
biedt te koop aan:

GLAS IN ALUMINIUM OMRANDING
Diverse maten vanaf 56 x 110 tot 170 x 184 cm.
Geschikt voor broeibakken. Prijs f 20,- tot f 60,-.

Verkoop vindt plaats vanuit ons magazijn:
Burg. Galleestraat 54a, Vorden op vrijdag 24 juli 1981
van 14.30 tot 17.00 uur

^^^^M

Gun jezelf
'n fiets

Gun je lichaam die
inspanning, die zo
ontspannend kan
werken. Gun je

. 'ongen die grote
dosis gezonde
buitenlucht.
Gun je geest de
frisheid van de
vrije natuur.
Gun jezelf de
vrijheid van de
fiets, de onaf-
hankelijkheid
van de fiets, de
soeplesse van
de fiets, de
persoonlijkheid
van de fiets,
het plezier van
de fiets. Gun je-
zelf'n fiets. Gun
jezelf een goeie
een sterke én
een lichte. Gun je-
zelf een G AZELLE!
Kom je keus
maken bij:

Fa. SLOTBOOM

GAZELLE fietsen gunnen zich

WEDESTEIN banden
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Je bekijkt het maar
De tentoonstelling in de zaal boven de
Amro-bank trekt veel bezoekers. Van
het art ikel in ons blad van 16 ju l i j l over
de/c expositie is per abuis het slot weg-
gelaten. Graag wil len wij nog vermelden
dat de bekende ceramiste Wil Colen-
brander, Het Hoge 64, veel eer inlegt
met het werk van haar leerlingen. Een
vi j f ta l cursisles toont potterij die door
de grote variatie in onderwerpen, de
mooie glazuren en de gave afwerking
een klasse heeft die men zelden of nooit
bij amateurs aantreft .
De heer Tonny Bosch, Schuttestraat 7,

verrast de bezoekers met het tonen van
een heel mooie collectie sierstenen. De
meeste stenen zijn door hem gevonden
in ons eigen land, namenlijk in de
IJssel-delta. De heer Bosch splij t , s l i j p t
en polijst de stenen zelf en komt tot
schitterende resultaten.
Mevrouw Ruyterkamp, Lindeseweg 22,
heeft de zaal versierd met fraaie
bloemstukken. De heer G.W. Eijer-
kamp sprak namens de V. V. V. woorden
van dank aan het adres van allen die
/ich beijverd hebben dat nu reeds voor
de derde maal in de zomertijd een zo

mooie tentoonstelling tot stand is geko-
men in de zaal aan de Raadhuisstraat 1.
Het Dorpscentrum schonk koffie voor
de bezoekers en bakker J. Wiekart
voorzag alle aanwezigen gratis van zijn
specialiteit: de Vordense zwanehals.
De tentoonstelling is geopend tot 15 au-
gustus op maandag t/m zaterdag, 's
middags van 2 tot 5 uur. De toegang is
vri j .

Speciaal tijdens de braderie Donderdag
23 jul i zal ook de expositie boven de
Amro-bank geopend zijn van 7-9 uur.
Dus de mensen die overdag niet kunnen,
hebben nu de gelegenheid om de ten-
toonstelling te bezoeken.

Veel drukte en gezelligheid op 55 ste
Volks- en Oranjefeest Medler

Het laatste optreden van D. de Boer als dirigent van de Blokfluit- en Melodicaclub

Touwtrekkampioenschap
van Vorden
Heden, woensdag 22 juli /al de touwtrekvereniging Vorden een groot toernooi or-
ganiseren met als in/et het Touwtrekkampioenschap van Vorden. De wedstrijden
worden gehouden bij het clubhuis van de vereniging aan de Ruurloseweg op het
Medler.

Er hebben zich nu al zo 'n dertien ploe-
gen van buurten, verenigingen, cam-
pings en bedrijven opgegeven. Het zijn
alle zesmansteams onder meer van café
Schoenaker; Kranenburg; Ten Have
Machines; Brinkerhof; Linde; VAMC
De Graafschaprijders enzovoort. De
winnaar komt in het bezit van de fraaie
wisselbeker, die door het bestuur van de
TTV Vorden beschikbaar is gesteld.
Ook voor andere deelnemers zijn er
prachtige prijzen.
Een van de hoogtepunten zal zeker zijn
het optreden van de achtmansformatie

van de TTV Vorden, die in 1969 in Fer-
moy (Rep. Ierland) deelnam aan de Eu-
ropese Touwtrekkampioenschappen.

Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert van 18 tot en met 21 augustus-
voor het derde achtereenvolgende jaar
een Avondfietsvierdaagse. De start is el-
ke avond bij hotel Bloemendaal.
De routes lopen door de diverse wijken

Bi'j ons in d'n Achterhook
D'r wöd soms wel us beweerd dat de mensen tegeswoordug noks meer wilt
en da'j ze nargens meer warm veur kriegt maor dat slot dan toch bepaold
neet op Vorden.
Want kiek maor 's umme ow hen, vri'jdag en zaoterdag was t'r fees in 't
Medler en in Delden, zaoterdag un grote prettymark in 't Vordense darp,
da's maor zo neet niks. En allemaole dinge waorveur 't wark deur luu in
eur vri'je tied edaon wod zonder daor zelf ok maor un cent an better te
wodd'n. Allene vake maor anmerkingen van "i'j hadd"n dit of i'j
hadd'n dat zo mott 'n doen". Daorumme kö'j allene maor bewondering
veur die luu hemm'n umdat zee 't elk jaor weer op zich nemt umme zoi-
ets, zo'n fees of mark op touw te zett'n.

Daorumme mo'w bli ' j wean dat 't op alle plaatsen zo besunder goed hef
edraaid. In Delden heb ze dan ok nog 't veurrech oaver un heel goed stel
toneelspöllers te beschikk'n die nogal wat uur'n heb zitt 'n rippeteern um-
me 't stuk te könn'n spöll'n zoat zee 't now deien. Want dat was gewoon
af. Waormet wi'j natuur luk niks ten naodele van 't Medler wilt zegg'n, 'n
mense kan now eenmaol maor op ene plaatse tegelieke wean en een stuk
tegelieke bekiek'n. 't Is altied lastug umme tussen twee goeien te kie:zen.
Volk heb ze in 't Medler in ieder geval zat ehad, a'j teminsten de krante
kont geleuven en dan kö'j d'r vrea met hemm'n.

Dat zölt de luu van de zwemvereniging ok wel hemm'n, daor leep nogal
wat volk die nog wel un paar losse centen oaver hadd'n veur 't grei wat t'r
te koop was. Hoppeluk kont ze now weer un jaor veuruut .

Veur luu die nog nargens hen bunt ewes is t'r now nog mooi spöl te ziene
boaven de Amro-banke. Allemaole dinge die deur heel wat mensen in eur
vri'je tied in mekare is eknutseld. En zo mooi da'j vake zoll'n zegg'n dat
't beroepswark is. Of 't now un wandkleed, schilderstuk of wat anders is,
bewondering zö'j d'r veur hemm'n. Eiken middag van twee tot vief kö'j
d'r trechte, veget 't dus neet!

En mog i'j soms nog 's un keer wat anders will'n, donderdagaovund is t'r
un grote braderie in 't Vordense darp. Dat schient, naöst de karmse, nog-
al un groot spittakel te wodd'n dit jaor, zovölle heb t'r zich veur anemeld.
I'j ziet dus wel, vemaak genog bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

van Vord^P&lsmede door omliggende
gemeentes. Het bestuur van Jong Gelre
heeft wederom medewerking gekregen
van een aantal plaatselijke winkeliers.
Vorig jaar bedroeg het aantal deelne-
mers aaii|AkC fietstocht ru im 450. In-
licht ingerl^^den gaarne verstrekt door
H. Tjoonk (tel. 05752-1268).

Ronde van Wichmond op
26 augustus
De R.T.V. Vierakker-Wichmond houdt
haar jaarlijkse wielerronde te Wich-
mond op woensdagavond 26 augustus.
De/e voor de zesde maal te houden wie-
Ierronde /al in het begin van de avond
een plaatselijk en aantrekkelijk karakter
dragen vanwege de voorwedstrijden
voor senioren en de bakfietsenrace.
Hoogtepunt /al worden een wedstrijd
voor licentiehouders en de categorie
liefhebbers/veteranen.
De wieleravond zal geopend worden
met de start van de senioren (zestien
jaar en ouder). Deze groep zal vijftien
ronden van 1200 meter dienen af te leg-
gen op het parcours. Start en finish zal
zijn voor superette Krijt aan de
Dorpsstraat, vervolgens leidt het par-
cours over de Hackforterweg, Baron
v/d Heydenlaan en Vierakkersestraat-
weg. Deelname aan deze wedstrijd staat
open voor leden der organiserende vere-
niging, alsmede voor de inwoners van
de gemeente Warnsveld, Vorden en
Hengelo. Men dient zich schriftelijk op
te geven bij L. Taken, Dorpsstraat 5,
Wichmond. De inschrijving sluit op 15
augustus.

Er zal een zeer exclusief deelnemersveld
van start gaan: de bakfietsenrace. De
animo en belangstelling voor dit onder-
deel is zowel van de zijde der renners als
die van het publiek zo groot dat de orga-
nisatie dit onderdeel wederom in het
programma heeft opgenomen. Zes ploe-
gen, ieder bestaat uit 4 renners, zullen
strijden om een grote w isselbeker, welke
de voorgaande jaren drie maal achter-
een gewonnen werd door het team uit
Delden. Dit jaar is er een nieuwe wissel-
beker ter beschikking gesteld. Daar-
naast zal er ook nog een prijs beschik-
baar worden gesteld voor de meest ori-
ginele bak fiets. Deze prijzen zullen tesa-
men met de strijdlust der renners, als-
mede de vreemdsoortige bouw van de
bak fietsen en de soms eigenaardige ca-
priolen der deelnemers borg staan voor
een spannend en aantrekkelijk
schouwspel.
Vervolgens zal er een wedstrijd over 48
km. gereden worden door de liefhebbers
en veteranen. Evenals het voorgaande
jaar, toen de R.T.V. voor het eerst een
K.N.W.U.-wedstri jd in Wichmond or-
ganiseerde, hebben ook dit jaar reeds
vele bekende renners uit Gelderland
voor de Ronde van Wichmond inge-
schreven.
Zoals ieder jaar is de toegang tot het
parcours gratis.

Herman Geerligs schutterskoning
Herman Ceerligs van de Wiersserbroekweg is een uitstekend schutter. Op het vijf-en-vijftigste Volks- en Oranjefeest Medler
lukte het hem zaterdag jl om met een welgemikt schot de vogel naar beneden te knallen, waardoor hij schutlerskoning 1981
werd. Het Medlerfeest, /oals het in de volksmond wordt genoemd, werd door fraai weer begunstigd, terwijl ook de grote be-
langstelling en de animo om deel te nemen aan de spelen factoren waren voor het welslagen in dit jubileumjaar. V oor/itter
Gerrit Norde was volop tevreden:"I)e toneelavond was goed be/et en ook dank /ij de saamhorigheid in de buurtschap mag dit
feest als geslaagd worden beschouwd.

Kinderf eest
Vrijdags werd, voorafgaande aan het ei-
genlijke Volksfeest, het schoolfeest
voor de leerlingen en kleuters van de Sa-
menwerkingsschool Kranenb^y gehou-
den. Het oudercomité had iojNiflenwer-
king met onderwijzend peiBmeel een
leuk programma in elkaar gezet. Nabij
iie school werden door de jeugd, waar-
van de meeste verkleed waren , allerlei
spelletjes gedaan. Nadat in school het
twaa l fuur t j e was genuttigd^^iing het
naar Medler- de kleuters °I^B tractor
met aanhangwagen- waar t o r i i a l t drie
feest werd gevierd met onder meer ritjes
in de draaimolen.

Toneel van "Irene"
Vrijdagavond werd hel feest ingezet met
de opvoering van het blijspel in dialect
"Het is maar tijdelijk" in de grote f eest-
hal van de M E DO door de toneelvere-
niging Irene uit de Heurne bij Ruurlo.
Volksfeestvoorzi t ter G. Norde sprak in
zijn openingswoord een hartelijk wel-
kom tot ere-voorzitter burgemeester mr.
M. Vunderink en echtgenote, benevens
de toneelgroep uit Ruurlo. Irene ver-
toonde hierna op sublieme wijze hel
drie-bedrijvige dialectstuk onder voor-
t r e f f e l i j k e regie van de heer Johan te
Velthuis. Zij kregen na afloop een ova-
tioneel applaus van de ruim 350 be-
langstellenden. De voorzitter dankte re-
gisseur, souffleur en spelers(sters) voor
hun uitstekende spel en bood allen bloe-
men aan. Dank bracht hij ook aan de
familie Eykelkamp voor de medewer-
king, benevens de werktuigenvereniging
MEDO Ruurlo met name het personeel,
voor het gebruik van de feesthal enzo-
voort. Na afloop werd er tol in de kleine
uurtjes gedanst op muziek van The Blue
Diano's.

Zaterdag Volksfeest
Zaterdag werd het e igenl i jke Volks- en
Oranjefeest voor de 55-ste maal gehou-
den en om l uur officieel geopend bij
café Eykelkamp. Voorzitter Norde
sprak een welkom tot allen, speciaal tot

loco-burgeineester de heer H. Bogchel-
inan en de muziekvereniging Concor-
dia, die op volle s t e rk t e inclusief de
mar jore t tes tegenwoordig was voor de
muz ika l e op lu i s t e r ing van hel feest. Lo-
co Bogchelman prees de goede onderlin-
ge verstandhouding van de Medler inge-
zetenen, waarna men gezamenlijk naar
het feestterrein rondom de MEDO-hal
ging.

Schutterskoning
Voor volks- en kinderspelen was de ani-
mo groot. Bij het vogelschieten loste
Jan Willem F o k k i n k (die zowel in 1979
als 1980 koning werd) het eerste schot,
gevolgd door loco Bogchelman. Er ga-
ven zich 79 deelnemers op; de vogel zat
behoorlijk vast , maar na twee ronden,
l u k t e hel Herman Geerligs de vogel met
een vol t re f fe r omlaag te halen. De ver-
dere uitslag bij het vogelschieten was:
2. D. Brummelman (kop); 3. H.Gotink
(r. vleugel); 4. Erik Eyke lkamp (1. vleu-
gel); 5. D.Klein Gel t ink (s taar t ) na lo-
t i ng .
Bij het dogcarrijden met ringsteken-met
de heren Abbink en Groot Nuelend op
"de bok"- gaven zich veel dames op.
Een aantal moest kampen om de prij-
zen. De u i t s l ag werd: 1. Ank Eykel-
kamp; 2. mevr .Mul l ink ; 3. Gerry Hen-
driksen; 4. Ellis Eykelkamp; 5. mevr.
Brummelman.

Volksspelen:
De uitslagen van de overige volksspelen
waren:
Flessentent: 1. A. Ribbers jr; 2. J.
Dosial; 3. H. Gotink, Ruurlo; 4. H.J.
Klein Gel t ink; 5. Erik Eykelkamp.
Korfbalgooien: 1. E. Eykelkamp; 2. A.
Knoet'; 3. P. Eyke lkamp; 4. B. M u l l i n k ;
5. H. Kasteel.
Ringgooien dames: 1. Janny Klein Gel-
t i n k ; 2. mevr. A. Neerlaar; 3. mevr.
F 'okk ink-Zwcver ink ; 4. mevr. Snel l ink;
5. Rik ie Fokkink.
Doeltrappen: 1. R. Hendriksen; 2. A.
Klein Geltink; 3. F. Klein Brinke; 4.
Henny Gotink; 5. Henk F o k k i n k .

Schijfschieten: 1. Evert Gotink; 2. J.
Dostal; 3. G. Kornegoor; 4. R. Norde;
5 . ( i . I ) . N i j c n h u i s .
Pijltjesgooien dames: 1. Janny K l e i n
G e l t i n k ; 2. Gerry Hendriksen; 3. mevr.
Dosial; 4. Jolanda Slokkink; 5. mevr.
Hendriksen.

Belschieten: IJ . Wassink; 2. D.G. Nij-
enhuis; 3. Huizinga; 4. A. Kno«J; 5. H.
Tyink.

De prijzen werden zaterdagavond met
een toepasselijk woord door de voorzit-
ter u i t g e r e i k t . Ook de schutterskoning
Herman Geerligs en zijn gekozen konin-
gin R i k i e F o k k i n k werden op t radi t ione-
le wijze gehuldigd.

Kinderspelen
Veel deelname was er ook voor de k in -
derspelen. De dames A. Norde-
Nieuwenhaven, G. Nijenhuis-Korenblik
en l u i k Knoei hadden al ler lei aardige
spelletjes u i tgedacht . De ui ts lagen wa-
ren:
Jongens en meisjes tot 6 jaar ( t enn isba l
op lepel): 1. Patrick Dekker; 2. Barbara
H u i t i n k ; 3. M a r t i j n Dimmendaal.

Jongens en meisjes klas l en 2 (kruiwa-
genrace): 1. Huberto Eykelkamp; 2.
Mart i jn Wiggers; 3. Yvonne Norde; 4.
Bianca Hu i t ink .
Jongens en meisjes klas 3 en 4 (toeter
voor ogen, bal in goal): 1. Herben
H u l s t i j n ; 2. Ingrid Temmink; 3. Moni-
que Dalebout; 4. Erik Hulst i jn .

Jogens en meisjes klas 5 en 6 (hindernis-
baan): 1. Jeroen Tolkamp; 2. Anja
Weenk; 3. Angela Bos.

Behalve de pr i j swinnaars kregen alle
kinderen een zak snoep, appel, en bon-
nen voor de draaimolen en een ijsje.
Kennis-exploitant Wiecherink ui t Win-
t e r s w i j k deed met zijn attracties goede
zaken. Zaterdagavond werd hel 55ste
Medlerfeest besloten met een druk be-
zocht Oranjebal met muzikale mede-
werk ing van het toporkest TRANSIT.

Vorden
van
toen.

Reakties op
de foto kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.



Veel belangstelling Pretty Markt

"We mogen echt niet klagen, (ïedurende de hele dag is het een komen en gaan geweest van veel mensen en dan hoofdzakelijk
vakantiegangers. Kr is een leuke omzet gedraaid11, aldus sprak de voorzitter van de Vordense zwem- en poloclub Henco
Klbrink, na afloop van de Pretty Markt.

Behalve een uur t je in de middag waren
de weersomstandigheden /.aterdag goed
te noemen. Leden van de zwem- en po-
loclub zijn gedurende het gehele jaar in
touw geweest om allerhande a t t r i bu ten
te verzamelen, teneinde een zo geva-
rieerd mogelijk artikelenpakket te kun-
nen aanbieden. Daarin is men volledig
geslaagd. Zelfs pr i jk te er tussen de vele

"snufjes" een piano die voor een be-
drag van ƒ350,- van de hand werd ge-
daan.

Een leuke bron van inkomsten vormde
het zogenaamde "een-en twintigen"
met als hoofdprijs een televisietoestel.
De Vordense zwem-en poloclub organi-

seerde deze Pretty Markt zaterdag voor
het zevende achtereenvolgende jaar.

Voor de club zijn de inkomsten uit deze
markt hard nodig, want de kontributies
kunnen de kosten van trainen in het
overdekte bad niet opvangen. Door de-
ze markt slaagt men er nu jaarlijks in uit
de buurt van de rode cijfers te blijven.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

Overweldigende
belangstelling
Staringavond

Er moesten in de Kapel in de Wilden-
borch verschillende stoelen bijgezet
worden om de aanwezigen die de
Staringavond bijwoonden een plaatsje
te bieden^^eel vakantiegangers maar
ook dive^P inwoners uit omliggende
plaatsen kwamen luisteren en kijken
over wat ds. Krajenbrink te vertellen

had over dichter Staring en wat
fotograaf Johan Dolphijn aan de hand
van dia's liet zien over Vorden en de
Wildenborch.
Alvorens het zover was werden de
bezoekers in de gelegenheid gesteld een
wandeling te maken naar kasteel Wil-
denborch. Als gids fungeerde de
eigenaar van het kasteel Ir. Staring,
samen met zijn tuinlieden. Na een kopje
koffie te nebben gedronken werd
vervolgens dan een begin gemaakt met
de Staring-avond zelf. Ds. Krajenbrink
schetste op boeiende wijze het leven van
de bekende dichter.

Achtkastelenfietstocht

Crosswedstrijd
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" hield op het Delden-
circuit de vijfde onderlinge cross-
weds t r i jd van dit seizoen.

In de A-klasse werd G. Bosch winnaar;
2 R. Oosterink; 3 T. Wassink;
4 J. Kl.Brinke.

B-klasse 125 cc: l R. v.d.Straat; 2 B.
Sloot; 3 J. Wiemer; 4 H. Havenaar.

B-klasse (overige rijders): l Th. Pragt;
2 G. Wentink; 3 G. Hoftijzer; 4 M. Vis-
ser.

Aan de fietstocht langs de acht Vorden- Klasse Jeugd: l Marcel Bulten; 2 Rob
se kastelen namen woensdagmiddag 75 Groot Tjooitink; 3 Hans Berendsen; 4
vakentiegangersdeel. Edwin Bekker.

Rob Denkers schutterskoning
volksfeest Delden
Het jaarlijks volksfeest van het buurtschap Delden dat dit weekend op het feest-
terrein van de familie Hummelink aan de Spiekerweg te Delden werd gehouden, is
in alle opzichten geslaagd.

Het feest begon vrijdagavond in de gro-
te feesttent waar het toneelstuk "Als ik
tweemaal met een stoomfluit fluit"
werd opgevoerd. Het bijzondere van dit
toneelstuk is dat het werd opgevoerd
door dames en heren die allen lid zijn
van de Deldense Buurtvereniging. Alvo-
rens werd begonnen kon voorzitter Jan
Hummelink een groot aantal bezoekers
welkom heten. De heer Henk Rouwen-
horst die de regie voerde heeft een
pluimpje op de hoed verdiend, want de
medespelenden kweten zich uitstekend
van hun taak. Dit waren Rinus Pel-
grum; Absie Gotink; Dick Regelink;
Mariet Hummelink; Garret Burkink;
Henk Broekgaarden; Annelies Humme-
link; Riet Vruggink; Elsbeth Regelink;
Henk Groot Roessink.
De zaterdag stond in het teken van de
volksspelen. Bij het vogelschieten slaag-
de Rob Denkers erin de vogel naar bene-
den te halen, waardoor hij als schutters-
koning werd uitgeroepen. Hij koos Jo-
landa Oldenhave als zijn koningin.
Overige uitslag: 2 Jos Hummelink
(kop);3 Henk Broekgaarden (r. vleugel);
4 Willem Oldenhave (1. vleugel); 5 Jan
Oldenhave (staart).
Vogelgooien (dames): l Wilma Olden-
have; 2 Lidwien Hilger (k/ 3 Maria
Hummelink
(1. vleugel);
(staart).

(r. vleugel);
Tonnie

Krijt
Brummelman

Kegelen: l Rina Hummelink; 2 Henk
Hummelink; 3 Henk Memelink; 4 Wim
Breukink; 5 Wim Oldenhave.
Dogcarrijden: l Riek Peters; 2 mevr. Ei-
lander; 3 Doortje Oostendarp.
Schieten (vrije baan): l B. Rossel; 2 F.
Hummelink; 3 R. Pelgrum.
Idem vaste baan: l W. Vruggink; 2 J.
Eul ink; 3 B. Rossel.
Stoelendans: l mej. D. Besselink; 2 J.
Eulink; 3 H. Eilander.
De poedelprijs ging naar Willeke
Onstenk.
Jan Vruggink werd winnaar van het ra-
den van de lengte van een geslepen stuk
ijzer.
Zaterdagmiddag werden eveneens een
aantal kinderspelen georganiseerd waar-
bij de prijzen als volgt werden verdeeld:
Meisjes 7 t/m 9 jaar: l Marieke Huls-
hof; 2 Edith Braakhekke; 3 Carla Bloe-
mendaal.
Idem 10 t/m 12 jaar: l Monique Schou-
ten; 2 Willeke Onstenk; 3 Ria Walge-
moet.
Jongens 7 t/m 9 jaar: l Marcel Vrug-
gink; 2 Henri Eggink; 3 Vincent Barink.
Idem 10 t/m 12 jaar: l Herman Eilan-
der; 2 Michel Besselink; 3 Andre
Eggink
Het volksfeest in Delden werd zaterdag-
avond besloten met een groot bal in de
feesttent waarbij de "Hurricane's"
voor de muzikale begeleiding zorgden.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijfavond Amesty International.

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

2 okt. Bloemententoonstelling Floralia,
Dorpscentrum

3 okt. Bloemententoonstelling Floralia,
Dorpscentrum

4 okt. Bloemententoonstelling Floralia,
Dorpscentrum

3 sept. Bloemschikcursus
10 sept. Bloemschikcursus
17 sept. Bloemschikcursus
24 sept. Bloemschikcursus
29 sept. Bloemschikcursus

l okt. Bloemschikcursus
2 okt. Tentoonstelling PKV zaal de Her-

berg
3 okt. Tentoonstelling PKV zaal de Her-

berg
4 okt. Tentoonstelling PKV zaal de Her-

berg

20 sept. V.R.T.C. Herfstfietstochten,
40, 80 en 120 km.

27 dec. V.R.T.C. Oudejaarscrossloop

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

15 sept Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 nov. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
15 dec. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

Floralie
Floralia
Floralia
Floralia
Floralia
Floralia

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

marlsnne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

verf & wandbekleding
spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

oo

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-druk
i/UO laarstraat 49 - 51

7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

NIEUWSTAD 12 -VORDEN -TELEFOON 05752-1404



Een bezoek aan

DAMES

JAPONNEN
PAKJES
MANTELS
BLAZERS
JACKS
ROKKEN en BLOUSES

RUURLO

NIEUWE KOOPJES - NIEUWE PRIJZEN!!
HEREN

tijdens de opruiming is beslist
de moeite waard

v a 19,50

v a 49,-

v.a. 79,—

v.a. 59,—

v.a. 39,—

v a 20,-

KOSTUUMS
REGENJASSEN
JACKS
PANTALONS
POLO'S en T-SHIRTS
OVERHEMDEN

v.a. 98,—

69,-
v a 49,-

29,50
19,50-5,-

15,-

KINDERJACKS va 15,-
JURKJES VOOR MINDER DAN DE HELFT

BROEKEN va 15,-
koopjes in 2e keus huishoudgoed

Voordelige winterkleding
t/m zaterdag 10%korting op alle niet afgeprijsde artikelen zoals ondergoed - foundation - huishoud- en badgoed

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden roepen solli-
citanten op voor de betrekking van

SCHOONMAAKSTER
van de openbare kleuterschool „het Kwetternest", het
Jebbink 15, alhier.
De openbare kleuterschool heeft twee speel-werkloka-
len, waarvan het komend schooljaar er één in gebruik zal
zijn.

De werkzaamheden bestaan uit het dagelijks schoon-
houden van het lokaal, toiletten, gang, e.d. en het ver-
richten van overige periodieke schoonmaakwerkzaam-
heden, o.a. in de zomervakantie.

Indiensttreding per 1 september a.s.

Het salaris bedraagt f211,50 bruto per maand. Vakan-
tiegeld 71/2 % Voor de grote schoonmaak in de zomer-
vakantie wordt een aparte vergoeding toegekend naast
bovengenoemd salaris.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar ter gemeentesecretarie
afd. II (tel. 2323).

Sollicitaties kunt u richten aan het college van Burge-
meester en Wethouders, postbus 9001, 7250 HA te
Vorden.

U slaat de spijker op de kop
bij de

VELOCITAS KRAAM

Te koop: kaptafel (crème) m.
grote spiegel f 150,-.
Brinkerhof 87, telefoon 2893

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel de eerste week
open van maandag 27 juli tot
en met /.aterdag l augustus
1981.
Daarna zijn we 14 dagen
gesloten. Hebt U nog wat te
bestellen of moet er nog wat
klaargemaakt worden?
Bel vroegtijdig, we doen ons
best. Maandag 17 augustus
staan we altijd weer voor u
klaar.
SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Meester Schilder

r ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Casio horloges
's werelds meest verkochte horloge

Heren/jongens horloge
CASIO F80 met alarm, Grono
graaf en 5 jaar batterij
Voor 89,-

Dames/meisjes horloge
-Met uren, min., sec., dag, datum
en stopwatch
Vanaf 69,-

Tot en met zaterdag 25 juli ook nog

10%KORTINGÜ

eAGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

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

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

TE KOOP
Volop boerenkool, andijvie,
sla, knolraap, selderie en pe-
terselieplanten. Bieslook
pollen; tevens Kleurdwerg-
jes.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel meesl .>
regenpak van Nederland. Het pak met de

' M S In vi|t modische kli'i i i

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten:

l

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWE BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop wegens vertrek naar
V S.:elektrischehuish.appa-
raten.
Telefoon tussen 17.00 en
18.30 uur: 05752-6407

OPRUIMING 1981
Behang vanaf .. ƒ l ,00 per rol
Vinyl vanaf . . . . ƒ 2,50 per rol
Super afwasbaar.
N a t u u r l i j k b i j Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
Meester Schilder
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel.
05752-1523.

met
Televisie

reparaties
—r- direct

«L:, naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Hit * f» héél
Nederland

water leid i iij|
Koperen buis 12 mm 3,25 p/m

Tïleenbuis ie mm i/2-
25 mm 3/4-

79,- p/100 m

170,- p/100 m

om moet draden
KOA\T "de TOLKKIIirmct
sm»i:itLiU;i: PRIJZEN

Geg. buis 4,10 p/m

jrioleriiifl

het is nog niet...
te laat

maar wel dé tijd om nu U
c.v.materiaal te bestellen

dikw. 040 p/5 m 14,75

dikw. 050 p/5 m 19,50

dikw. o 75 p/5 m 28,75

dunw. 0 110 p/5m 31,75

dunw. o 125 p/5m 39,25

elektra
2i 2 0 blauw/bruin J O,— p/100 m

11 2 B zwart 25,— p/100 m

5/8 buis 0,55 p/m

floten
Halfronde goot momm 2,75 p/m
Regenwaterafvoer eomm

3,95 |> m

Na regen komt

S-Ion

DAKBEDEKKING
EN SHINGLES

luxe zelfbouw keukens

Een luxe droomkeuken nu in elk huis
mogelijk voor een kleine prijs.

Keuken wordt geleverd in bouwpakket.
Bijpassende aanrechtbladen in donker of lichteiken kunst
Ook roestvrij staal is mogelijk.

open" haarden van Benraad
Met de gesloten ópen haarden van Benraad stookt u op een

energiebewuste manier, die de gezelligheid van een echt houtvuur
combineert met de voordelen van een complete verwarming.

Alle voordelen op een rijtje
• gezellige warmte van een open haard
• door de aanwezige glazen deuren altijd veilig: geen

vonken
• zuinig: 50-60% rendement; de warme lucht in de

kamer wordt niet naar buiten gezogen
• de glazen deuren blijven schoon en handwarm; ook

de handgrepen worden niet heet
• fraai mat zwart uiterlijk
• eenvoudig en overal te installeren
• roestvrijstalen warmtewisselaar, vuurvaste stenen
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Dat lijkt in deze tijd van prijs-
verhogingen een bekend geluid.
Maar, onze prijzen springen er uit
omdat ze zo superlaag zijn!
En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

U VINDT UW DRAAI
met deze magnifieke
draaifauteuil in massief
eiken met losse lederen
zit- en rugkussens van
een klasse waaraan
wij zwaar tillen.

895,-

BANKSTEL 3-1 -1
zwaar massief eiken met een prima vormgeving,
met losse, rundlederen zit
en rugkussens en gestof- f^ f^ f^ MI
feerde armleggers .ƒ Uwll̂

STUNTPRIJS: Z-OwUf~

WANDMEUBEL
met massief eiken panelen, TV ruimte, verlichting
en veel bergruimte
1,83 m breed, 1,86 hoog, M^l f\ f*
55 diep van: 2265,- t U §*

STUNTPRIJS (beperkte voorraad) 1 i WWf"

LEDIKANT 90/200
geheel massief grenen incl. bodem nu 1 98,—

schuifdeurkast 1 70 hoog 92 breed 1 69,-
schrijfbureau PAKKETPRIJS 98,-

EETHOEK eiken, bestaande uit 4 zadelzitstoelen

+ tafel 1 30 x 85 KOMPLEET SLECHTS 895,-

MANOU HOEKKOMBINATIE
3+2 ZltS, een robuust model met voorgevormde
zit en rugkussens met bloem- f^ jm f^ f^
stof velours van 3 198,- M j %l %C

STUNTPRIJS: £m 1 W Of"

f 1000,- voordeel

ELEMENTENWAND
2,70 m breed, bali-bruin essen, met bar, vitrine,
TV-ruimte en verlichting

van 2275- IfiOK

STUNTPRIJS (éénmalig) 1 0 O «J f ™

MIMISET 3 delig massief eiken 1 39,—

LEKTUURBAK massief eiken 1 69,-

BOEKENKAST eiken 1,84 m hoog 275,-

SALONTAFEL S kant met plavuizen 295,-

FAUTEUILS massief eiken vanaf 299,—

KLASSIEK BANKSTEL
3-1 -1 , armleggers + rugpand, effen velours zit
en rugkussens bekleed met een prachtige bloemstof
prima zitkomfort *^mmmm v*
van: 3298,- J i i W\

STUNTPRIJS (éénmalig): /L i i 3f"

SLAAPKAMER 1 40/200
GEHEEL MASSIEF EIKEN
bestaande uit:
ledikant 140x200 HO O
en 2 nachtkastjes 1 \M f\
met klep STUNTPRIJS 1 1 W U f

WOLLEN DEKENS (ZAALBERG)
1 persoons, 1 50 x 220 98,-
2 persoons, 1 90 x 240 1 29,-

DRALON DEKENS (zware kwaliteit)
1 persoons, 1 50 x 220 52,50
2 persoons, 1 90 x 240 75,-

HALFDONZEN DEKBED
1 PERS. 140/200 STUNTPRIJS

DONZEN DEKBEDDEN 65/35
1 PERS. 140/200 255,- 2 PERS. 200/200 310,-

VEREN KUSSENS (i5oogr.vuiiing)
per stuk 19,95 2 voor 29,95

POLYETHER MATRASSEN
1 persoons, S.G. 25, 2 zijden
geborduurd, 11 cm dik

1 persoons, S.G. 35, 2 zijden gm
geborduurd, 13 cm dik l
2 persoons 140/200 f 239,50 etc. etc

onze bekende
COUPONNEN TAPIJT
kortingen tot 70% (zie etalage)

AANBIEDINGEN VAN
DE VOLLE ROL VANAF 49,- P.M.

H E LM l N K* B. v.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEI?05752-1514

DE PRIJS SPREEKT
BOEKDELEN
En Is onwaarschijnlijk laag
voor een royale eiken boeken-
kast van 184 x 75 x 26 cm.
Zélf meenemen O"7C
en monteren. f m 51 •275.-

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE
LEVERJMG IS MOGELIJK
GRATWEZORGEN DOOR EIGEN
VAKMENSEN

RUIM 3500 m* MEUBELTOONZAAL

NOG MEER OPRUIMINGSKOOPJES
VINDT U IN DE ETALAGES

Grote opruiming
TUINCENTRUM

Voetbalschoenen:
„OcintïdCJO met schroefnoppen
van 69,95 voor

„ Argentina" van 66,50 voor . . .

„Ld PaZ van 54,45 voor

Tennisschoenen

49,95
46,50
35,00

„Barrington" van 54,95 voor 35,00

„Ashe"van95,50voor 69f95

„Newcombe" van 64,95 voor 45f 00

Sportschoenen
„Forum" van 77,00 voor 55,00

„Madrid" van 64,95 voor 45,00

Yuma's „Parga" van 59,95 voor 39,95

TENNISKLEDING 35% korting
TENNISRACKETS 10% korting
TRAININGSPAKKEN 10% korting
ZWEMKLEDING 25% korting
RUITERKLEDING 25% korting

KLUVERS jy-
SPORT-TOTAAL /•
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

^m Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN»Tel.05752-1318

Bijenhof's Bouwmarkt
Voor al uw

D Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

Tijdens de bouwvakvakantie
normaal geopend.

BIJEIMHOF'S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2425

EVERT VELDHUIZEN
DE WARME BAKKER UIT SPAKENBURG

ELKE VRIJDAG OP DE MARKT

Nog 2 weken reklame:

alle soorten brood per stuk 1,70

Super Fly

Discobar Invention
tijdens de schoolvakantie
ook 's woensdagsavonds geopend.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461


