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Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
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VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
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Kcy respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

VORDENSE WINKELIERS BETALEN PERSOONLIJKE BIJDRAGE

Onderzoek naar effecten van
verkeersmaatregelen
In de gezamenlijke vergadering van de Vordense Winkeliersvereniging en de KNOV, afde-
ling Vorden, gingen de leden van de winkeliersvereniging akkoord met het betalen van een ei-
gen bijdrage van f 150,- aan een onderzoek naar effecten van verkeersomleidingsmaatrege-
len. Slechts vijf leden hadden liever gezien dat de bijdrage volledig uit de kas van de winke-
liersvereniging betaald zou worden.

Een meerderheid was hier op tegen
zodat ca. f 9000,- uit de eigen porte-
monnaies zal worden betaald.
Het onderzoek in opdracht van de ge-
meente Vorden en de Vordense win-
keliers zal worden uitgevoerd door het
Centraal Instituut voor het Midden en
Kleinbedrijf. Het zal in hoofdzaak be-
staan uit een onderzoek naar het
koopgedrag van passanten en de te
verwachten omzetontwikkeling van
de winkeliers.

Uit de resultaten zal moeten blijken of
de Vordense middenstand door de
mogelijk te nemen maatregelen om
het snelverkeer om Vorden te leiden
zal worden benadeeld.

Ondanks alle protesten van midden-
stand en de bewoners aan de Horster-
kamp, nam de Vordense gemeente-
raad eerder dit jaar een principe be-
sluit om al het doorgaande verkeer
rond Vorden te leiden. Wel voteerde

men een bedrag als bijdrage in een
nieuw te voeren onderzoek.

De totale kosten van dat onderzoek
worden geraamd om circa 35.000 gul-
den. Nu de gemeentelijke- en winke-
liersbijdrage vaststaat, is de kans groot
dat de Stichting Ontwikkeling en Sa-
nering te Diemen het onderzoek zal
mede subsidiëren. De bevindingen
van het onderzoek zullen nog dit na-
jaar verwacht worden.

De heer Schoenaker 80 jaar Akthiteiten
Op 30 augustus a.s. wordt de heer P.B.H. Schoenaker van de Kra-
nenburg tachtig jaar. Geboren in Vierakker, kwam de heer Bernard
Schoenaker, na eerst op het bedrijf van zijn vader te hebben gewerkt
en ook nog drie en een halfjaar als keurslagersknecht in 's-Heeren-
berg, in 1937 naar Kranenburg, alwaar hy het bedryf van de heer A..
Meijer overnam. Dat betrof toen de exploitatie van een boerderij,
bakkerij, levensmiddelenbedrijf annex hotel-café-restaurantbedrijf
met feestzaal.

burg" en met smaak vertelt hij over
zijn vroeger gehouden stroperijen in
en rondom zijn geboortestreek.

Vragen over de toekomst van de
buurtgemeenschap Kranenburg zegt
hij resoluut: "Kranenburg moet leef-
baar blijven, daarom moeten er enige
sterke krachten komen om Kranen-
burg uit te bouwen. Er dienen wonin-
gen te worden gebouwd, niet alle wo-
ningbouw concentreren in het dorp".
Zaterdag l september a.s. recipieert
de tachtigjarige met zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen in - kan het
anders - in zaal Schoenaker. Ongetwij-
feld zullen zeer velen deze tachtigjari-
ge - die veel voor de gemeenschap
Kranenburg heeft betekend - komen
feliciteren.

Dorpscentmm

Op 18 januari 1938 trouwde de heer
Schoenaker met Truus Smit uit de
Kemper, en vanaf die tijd heeft het
echtpaar het bedrijf gerund.
Dat ging met voor- en tegenspoed. De
oorlogsjaren waren geen gemakkelij-
ke jaren , met de Duitse bezetting aan
de overkant in het klooster. Vele eten-
halers, onderduikers en piloten kon
het echtpaar Schoenaker helpen.
In 1959 werd het bedrijf door een gro-
te brand getroffen, maar weldra draai-
de het bedrijf weer op volle toeren.
Bakkerij en boerderij werden in de
loop der jaren afgestoten. De tachtig-
jarige was o.m. mede-oprichter en be-
stuurslid van de sportvereniging Ratti;
ook was hij mede-oprichter van de
touwtrekvereniging en een van de eer-
ste begeleiders.
Enige jaren terug heeft het echtpaar
zich uit de zaak teruggetrokken. Zoon
Theo leidt nu het bedrijf. Op Ruurlo-
seweg 93 is het echter een kleine wan-
deling naar het bedrijf, alwaar Ber-
nard Schoenaker nog elke morgen de
honden verzorgt en de eerste koffie
zet.
Toen wij een praatje met de jarige
maakten weet hij nog veel op te halen
over het "vroeger" op "de Kranen-

Er zullen weinig mensen in Vorden
zijn die niet in het Dorpscentrum zijn
geweest. Men kan daar net zo goed
schoolkinderen tegenkomen op hun
jaarlijkse schoolavond als bejaarden
op hun ontspanningsmiddag. Vele
verenigingsaktiviteiten vinden plaats
in het Dorpscentrum. Buiten dat wor-
den er irünet Dorpscentrum ook aller-
lei curi^en gegeven. De talencur-
sussen Engels en Frans hebben de bij-
zondere sympathie van de beheerder,
de heer Bos.

Het kojaende seizoen breidt het
Dorpsd^pnm het aantal cursussen
uit met twee nieuwe. Behalve Engels
en Frans wordt er ook Dutis gegeven.
De belangrijkste nieuwe cursus is ech-
ter een middenstandscursus. Deze
cursus is tweejarig en kost de deelne-
mers één avond van de week. Net als
de andere cursussen wordt ook deze
cursus gegeven door een bevoegde le-
raar met ervaring in het dag- en
avondonderwijs. De heer Bos hoopt,
dat er voldoende gegadigden zullen
zijn voor deze cursus. Hij vindt het be-
langrijk dat het Dorpscentrum de Vor-

Concert Vordens Mannenkoor
en Achterhoeks Vocaal Kwartet
Op donderdag 30 augustus a.s. zal ter afsluiting van het V. V. V. sei-
zoen evenals vorig j aar een concert worden gegeven door het Vor-
dens Mannenkoor en het Achterhoeks Vocaal Kwartet.
Nu de V.V.V. haar 80-jarigjubileum herdenkt zullen beide Koren
verschillende nieuwe nummers ten gehore brengen, het zal overi-
gens niet eenvoudig zijn het concert van vorig jaar te overtreffen,
beide Koren "schitterden" daar met voortreffelijke Mannenzang.
Tussentijds hebben de Koren niet stil gezeten. Het Achterhoeks
Vocaal Kwartet verzorgde enige radio optredens en het Vordens
Mannenkoor heeft haar eerste Kerst L. P. opgenomen, die dit na-
jaar al uitkomt.
Al met al een redelijke garantie voor de liefhebber van het Vocale
geluid, om een uitstekend Concert bij te wonen.
Het Concert wordt gegeven in de Nederlandse Hervormde Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 20.00 uur. Toegang volwassenen f2,50,
kinderen tot 12 jaar f 1,50.

Gemeentenieuws
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 J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale/aken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeente werken -Spreekuur wet houder H. A. Bog-
ehelman: donderdag van l 1.0(1 lot 12.00 uur.

1. Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal aanstaande
vrijdag niet in de gelegenheid zijn om
het wekelijkse spreekuur te houden.
Het eerstvolgende spreekuur is op 7
september a.s.

2. Verleende vergunning
voor een collecte
Tot en met 9 september heeft het Ko-

ningin Wilhelmina Fonds van het col-
lege vergunning gekregen voor het
houden van een collecte.

3. Inzameling chemisch afval
Op maandag 3 september kunt u uw
chemisch afval zoals foto-chemica-
liën, batterijen, verfresten, verdun-
ners, medicijnen etc. tussen 16.00 en
17.00 uur weer afgeven bij het inza-

meldepot aan de Zutphenseweg 50A
alhier. Zoals bekend kan dat iedere
eerste en derde maandag van de
maand tussen 16.00 en 17.00 uur.

Hoewel het chemisch afval per huis-
houden niet zo veel zal zijn dient men
te bedenken dat alle kleine beetjes
helpen.

dense gemeenschap een gevarieerd
aanbod in cursussen kan doen.

Op 13 september is iedere belangstel-
lende voor een cursus Engels, Frans,
Duits of Middenstand van harte wel-
kom in het Dorpscentrum. Vanaf
19.15 uur zijn de docenten aanwezig
om informatie te geven. Op 20 sep-
tember beginnen de lessen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor alle deelnemers in het verkeer
Wijziging Reglement Verkeersregels en verkeerstekens met betrekking
tot verkeersbrigadiers.
Nu de scholen weer zijn begonnen, lijkt het goed, aldus de Rijkspolitie, er
op te wijzen dat er met ingang van l oktober a.s. een wijziging is geko-
men in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
Artikel 2 van genoemd reglement luidt met ingang van die datum als
volgt: "Bestuurders zijn tevens verplicht de aanwijzingen om te stoppen
op te volgen, die worden gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig
herkenbare verkeersbrigadiers".
Een en ander houdt in dat bij niet-nakoming van dit artikel de verkeers-
brigadier de overtreding kan doorgeven aan de politie, die de overtreder
daarop een proces-verbaal kan uitreiken.
Ook in ons dorp staan de verkeersbrigadiers weer klaar om de leerlingen
van de scholen veilig over de drukke wegen te helpen. De ene keer be-
treft dit een aantal ouders, in het andere leerlingen van de school, vaak
uit de hoogste klassen.
Ook zijn er ouders bij, die al geen kinderen meer op de schoof hebben,
maar toch deze taak blijven uitvoeren, waarvoor natuurlijk alle hulde. De
opzet van de verkeersbrigade is immers: Niet het verkeer ophouden,
maar de kinderen veilig over de straat loodsen. Deelnemers in het ver-
keer worden derhalve vriendelijk verzocht met het bovenstaande reke-
ning te willen houden. En dat geldt natuurl i jk ook voor die ouders, die
hun kind of kinderen zelf naar de school brengen, waartegen geen enkel
bezwaar bestaat, maar dan is het wel zaak over te steken op de aangege-
ven plaatsen.

Sd<65 jaar PKV VoTden
In het jaar 1919 werd door enkele
mensen de P.K.V. opgericht die na up
en downs in de loop derden is uitge-
groeid tot een grote verd^^ng met 80
leden uit Vorden en omgeving.
Ter herdenking van dit heugelijke feit
wordt op 28, 29 en 30 september een
tentoonstelling gehouden in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.
De officiële opening met daaraan
voorafgaande de receptie zal zijn op
vrijdag 28 september 20.00 uur in zaal
de Herberg.
Om een ieder in de gelegenheid te
stellen deze show te bezoeken zijn er
i.v.m. dit jubileum verlaagde entree
prijzen. Iedereen die nog lid of dona-
teur wil worden is van harte welkom.
Contact adres: M.G. Lijftogt, v.
Heeckerenstraat 12, tel. 1240. Tot
ziens op onze show.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de
redaktie.
Met verwondering heb ik de foto met
onderschrift in Contact van 23 augus-
tus gezien en gelezen van het rogge
maaien op het landgoed de Wientjes-
voort.
Dat de heer Besselink het vak niet ver-
leerd is, is goed te zien maar dat de
bindster aan de verkeerde kant staat
van de garve en het zeel van boven
naar onderen aanbrengt dat had de
heer Besselink wel moeten zien.

Want het is wel zo dat men nog geen
vaardige bindster is, al wordt dat ver-
wacht voor een nostalgische foto.
Vraag dan iemand die het wel kan en
noem geen namen.

H.G. Robbertsen
Deldensebroekweg 12,
Vorden.

Aerobic
nu ook voor de jeugd
Bij ons kwam het bericht binnen dat
de Gym. Ver. Sparta nu ook wil starten
met Aerobic dansen voor de jeugd.
Mede door meerdere aanvragen heb-
ben ze besloten om te kijken of er in
Vorden belangstelling is voor de jeugd
van negen tot en met vijftien jaar.
Er zijn al een viertal groepen voor de
ouderen op de morgen en de avond.
In de sporthal 't Jebbink zullen op
woensdag 5 en 12 september a.s. een
tweetal proeflessen gegeven worden
onder deskundige leiding en zoals

men ons meedeelde hoopt men op de
vorming van een tweetal groepen om
deze populaire "sport" ook voor de
jongeren te geven binnen het vereni-
gingsverband. Iedereen is van harte
welkom en natuurlijk mogen de ou-
ders komen kijken. Zie voor verdere
informatie de advertentie in ons blad.

Jeugddienst
A.s. zondag 2 september is er weer
een Jeugddienst in de N.H. kerk, aan-
vang 10.00 uur.
Dominee B. Nijendijk uit Woerden
zal deze dienst voorgaan.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het koor Heiicon uit Hol-
ten en onze cantororganist Rudi van
Straten.
Kom(t) (u) (JÜ) ook dan kunnen we er
met z'n allen een goede dienst van
maken.

De N.H. Jeugddienstcommissie.

GEBOREN: Inge Holtrigter.
ONDERTROUWD: A.TH.J. Beek en
A.J.M. Lichtenberg. H.A. Beeftink en
G.W. Aalderink.
GEHUWD: D.W. Bargeman en N.B.
Hietbrink. F.W. Schmitzen M.G. Rie-
fel.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 september 10.00 uur ds. B.
Nijendijk uit Woerden. Jeugddienst
m.m.v. koor Heiicon uit Holten.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 2 september 10.00 en 19.00
uur ds. J.R. Zijlstra H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 september dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag l september 12.00 uur
tot maandagochtend .07.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 september J.H. de Lange, Lo-
chem. Tel. 05730-4357.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Maand september: Mevr. Gille.
Graag bellen voor 9 uur. Tel. 2151.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
September: Mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS~
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

' dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
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 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



WAAROM
WORDEN ZOVEEL

PATENT-SPAARDERS ?
Pa tent sparen=

hoge rente

premie.
Patentsparen=

sparen
zonder

vastzetten
Geld direct opvraagbaar
zonder boete of kosten.

Giraal sparen op de Patentrekenin^an
ook door een overboeking te doen op
ons rekeningnummer 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank. Door ons wordt het
ontvangen bedrag onmiddellijk geboekt
op een (evt. nieuwe) Patent-rekening.
Het saldobewijs hiervan wordt
aansluitend thuisgezonden

r-

Pa ten t sparen=

stevig sparen
en toch vrij

over uw geld
kunnen

beschikken

De Patentrekening van de Bondsspaarbank
is uniek. Haal de folder bij het kantoor in uw

omgeving. Daarin leest u hoe verstandig het
is om van sparen

Patentsparen
te maken. PATENlREKENING

Dat is slim sparen
bij de bank die méér doet

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1
Patent 2
Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-
/ 5.000-
ƒ 1 0.000 -

Basis*
rente

3^/o
3^/o
4 %
4l%

Premie*
rente

ii%
2 %
2^%

Totaal
rente

3^/o
5l%
6 %
65%

wijzigingen in rentetarieven voorbehouden.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerweg 176
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

GERT JAN - JEROEN

Wij noemen hem

Jeroen
Bennie Harmsen
Els Harmsen-Schurink

7255 DJ Hengelo Gld.,
24 augustus 1984
Ruurloseweg 36,
tel. 05753-3143.

Wij zijn blij en dankbaar met de
geboorte van ons dochtertje

Femke Gerdie

geboren op 28 augustus 1984.

We noemen haar

FEMKE

Harry en Annie
Eggink-Hassink

Brinkerhof 70
7251 WP Vorden.

Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen.

ERIKHERKERT
en

ELLY HERKERT-
BULTMAN

Vorden, Brinkerhof 3.

Conservatoriumstudente geeft
klarinet- en pianoles.
Lucian Venderink-Smeenk,
Tel. 3526.

Te koop: stamslabonen.
Zutphenseweg 86, Vorden.

ABSIE GOTINK
en

BENNOBOKKERS

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op vrijdag 7 september a.s. om 11.15
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om12.15 uurdoor ds. Veenendaal indeNed.
Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 14.30 tot 15.45 uur in zaal "de
Luifel", Dorpsstraat 1 1 te Ruurlo.

Wij gaan wonen:
Lankampweg 3, 7251 PM Vorden.

Op zaterdag 1 september hopen wij

GERRETARFMAN
en

GERRIE ARFMAN-LENSELINK

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

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

7251 CK Vorden
De Steege 25.

Gedurende de

VAKANTIE
van

Mevr. Dr. Veen-de Vries Reilingh
van 1-9 t/m 16-9 wordt de praktijk van
dr. Vaneker waargenomen door
dr. Sterringa en dr. Haas.

Patiënten wier achternaam begint met
de letter A t/m K kunnen zich wenden
tot dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.
Patiënten wier achternaam begint met
de letter L t/m Z kunnen zich wenden
tot dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.

ss 's ss 's 's ss 's 's 's 'S 'S 'S 'S 'S 'S // ,S 'S

1944 -1984
Op zaterdag 8 september a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Wij houden receptie van 20.00 uur tot
24.00 uur in Café-Restaurant "De Bogge-
laar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

G. RIETMAN
J.H. RIETMAN-HESSELINK

Augustus 1984
Baakseweg 2
7251 RH Vorden.
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de Timmer ieë
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A rit- Maaldcrink X
Kochciiisi'tut; 16-7231 PDNVarnsveld k>l.0575l-336

W

op zaterdag 8 september.
De avond wordt muzikaal omlijst door

't Valler Combo

Er is 'n tent en 'n overdekte barbecue;
dus weer of geen weer, gezelligheid verzekerd.

Entree bij vooropgave f 7,50 p.p.
's avonds in de tuin f 10,-.

Wij hebben weer 'n nieuwe karbonadeaktie
Lees advertentie elders in Contact.

Organiseert vrijdag 31 aug.
grootse

"Heavy metal avond"
aanvang 20.00 uur.

Entree gratis.
DJ. Koen en Peter

AUTORIJLES?
Theorieles (ja/nee syst.)

altijd voordelig bij:

Autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden. tel. 2783

Te koop: 2 jr. witte melk geit
en lam.
A. Wijnbergen,
Lochemseweg 4,
Tel. 05750 23393.

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M.W. - Volvo - Suzuki

Te koop: honing.
H.J. Bargeman, Strodijk 4,
Vorden.

Organiseert vrijdag 31 aug.
grootse

"Heavy metal avond"
aanvang 20.00 uur.

Entree gratis.
DJ. Koen en Peter

A.s. zaterdag 1 september hoopt vader

P.B.H. SCHOENAKER

zijn 80e verjaardag te vieren.

's Avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur is er
gelegenheid om hem te feliciteren in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64.

Moeder en%inderen Schoenaker.

Ruurloseweg 93,
Kranenburg.

MARIJKE POLMAN
het Eiland 56, Warnsveld

; ANBC6 ERKEND

' SPEOALJSÏE
Behandeling uitsluitend

volgens afspraak.
Tel.: 05750-20201

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

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

- bedrijfseconomie
- Ned. handelscorr
- wetskennis
- verkoop-

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

INSTITUUT

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

"DE VALEWEIDE" 100 violen V00r 10,-
ChrySanten alle kleuren 1 bos 2,95

2 bos 5,-
Wegens enorm succes
nogmaals BegORia 4,-

2 voor 6,—

Welkom op de
Vrijdagmarkt in
Vorden

Koffiebroodjes
*

08

| jr "

Roomschuitjes

uit eigen bakkerij

van 1,25 voor

van
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER, HAVENSTRAAT 51

uit eigen bakkerij

van 1,25 voor

Specialiteiten: gevulde koeken met amandel,
dubbelgevuld krentenbrood enz.
P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?

Meisjes en jongens van ca. 12-16 jaar
kunnen zich nu nog opgeven voor het

TIENER
SPEK-
TAKEL

Er zijn DJ. wedstrijden, een playback
show en een sportieve zeskamp.
Het begint op zaterdag 1 september
om 12.00 uur op het Emmaplein.

Inlichtingen en opgave bij:
BERTIE (tel. 1739) of HEIDI (3552)
in Vorden.

SJ DE KEURSLAGER
GOED VOOR MINDER GEU)

GELDIG VAN 30-8 t/m 1 -9

Gepaneerde Schnitzel
100 gram

VOOR Dl- BOn.KIIAM:

Saksische leverworst
100 gram

1,55

0,89
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16. VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De eerste computer TV
in Nederland.

2 jaar garantie

ITT
::::-:::;DIGI VISION' Graelz

HIFI-TELEVISIE-VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren - Zutphen. Tel. 05750-13813

INSTALLATIEBEDRIJF

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

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

vloerverwarming
- Zink- en koperwerk (ook het oude ambachtelijk

werk aan monumenten)

- dakbedekkingen
- licht konstruktiewerk
- onderhoud aan machines en komplete

installaties
- tekenwerk en engineering.

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

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

*v vw

ALLES VOOR
P DE CAMPING

Caravans:
Hobby en Mirage

Vouwwagens:
Walker

Tenten en voortenten.-
Gerjak en Walker

Reparaties, onderhoud
en schaderegeling

Zutphenseweg 102 - 7241 KT Lochem
Telefoon 05730-3795

voor alle merken caravans.
Tevens ruim gesorteerd in

Accessoires



Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Organiseert vrijdag 31 aug.
grootse

"Heavy metal avond"
aanvang 20.00 uur.

Entree gratis.
DJ. Koen en Peter

De Muts Blokfluit- en melo
dicablub heeft nog plaats
voor enkele leerlingen die de
blokfluit willen leren bespe-
len.
Aanvang van de lessen zater-
dag 1 september 10.00 uur in
het Dorpscentrum.
Opgave en inlichting:
tel. 05752-1518.
Contributie f 7,50 per maand.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

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

Cursus vrouwenraad hartrea-
nimatie. Start maandag 29
oktober om 19.30 uur in het
Dorpscentrum. Bestaat uit 3
avonden + herhalingslessen.
Deelname mogelijk voorzowel
dames als heren.
Inl. en opgave bij:
Mevr. Brandenbarg.Tel. 2024.

met
Televisie

reparaties
—i - direc»

ui naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of benkstel in een oogwenk!

Mister S team n een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Sparta is weer begonnen
Wie wil wat aan

BINNENSPORT
doen? Recreatief of echt vakwerk.

Voor iedereen is er wel wat! (Jong en
Oud).

Vraag vrijblijvend informatie bij mevr.
Jansen, tel. 2653 of mevr. Lindeboom,
tel. 2294.

En kom eens langs, meedoen in de zaal.

GYM. VER. SPARTA

In ons filiaal te Vorden kunnen wij
plaatsen een

kassiere (m/v)
Voor 24 uur per week.
Het betreft een tijdelijk dienstverband.
Gewenste leeftijd is 17/18 jaar.
Opleiding Lhno/Mavo.

Belangstelling?
dan kun je solliciteren bij de bedrijfslei-
der van ons filiaal te Vorden, adres
Nieuwstad 5, telefoon 05752-1232.

l PRUSSIAG

Nectarines i0stukS 3,98
Tomaten n*,... 1,50
James Grieve iuo..~. 1,98
Bloemkool i «uk, 1,50

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

Uw eigen

NAAMPLAATJE
verkrijgbaar bij:

Sig. spec. zaak Braam
t Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260 4

Modeliefhebsters lopen er automatisch mee
weg. Want zo'n bandschoen a la mode is
de/e winter een absolute "must''
Op kittige queenhak.
Dl PRIJS TELT

69,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342.

YOGA
Gratis proeflessen:
Vorden: 4 sept. 10.30 uur, Dorpscentrum
Doetinchem: 6 sept. 20.00 uur. School De Pas
Brummen: 3 sept. 21.15 uur. Burg. De Wijslaan 8
Dieren: 7 sept. 15.15 uur en 21.30 uur Sporthal

Inl. Theo de Gans, gedipl. leraar Yoga-Vedanta
Tel. 08338-3143.
Slaapzak of deken meebrengen.

AEROBIC
N u ook voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar.

Onder deskundige leiding. Kom vrijblij-
vend op onze twee proef lessen.

voor 9 t/m 12 jaar van 16.30-17.30 uur
voor13t/m15jaarvan 17.30-18.30 uur
op woensdag 5 en 12 september a.s. in
de sporthal op 't Jebbink.

Bij voldoende deelname starten wij
met 2 groepen.

Telefonische informatie no: 2653 en
2294.

GYM. VER. SPARTA

Kent u ze nog?

Olderwetse taofelkuukskes
en krenten of rozijnenmik

Warme Bakker Oplaatbakt ze voor u.

WEEKEND RECLAME:

Zeeuwse Cake ,„. 3,-
Krenten of rozijnenmik,, 2,75

M'n gereedschap
haal ik bij Welkoop. Dat is

Kijk maar naar deze 6
aanbiedingen uit de
nieuwe doe-het-zelfkrant
van Welkoop: professio-
neel gereedschap en de-
gelijke ijzerwaren scherp
geprijsd voor de doe-
het-zelver. Ook de vak-
man kan er trouwens zijn
voordeel mee doen.

Maar Welkoop heeft
meer: tuinartikelen, dier-
voeders en dierbenodigd-
heden en een uitgebreid
assortiment voor boer en
tuinder. Overtuig uzelf en
haal meteen die nieuwe
doe-het-zelfkrant boor-
devol aanbiedingen.

Black & Decker klop-
boormachine H554

Deze allround machine is
uitgerust met 'n variabel toe-
rental (0-3000 tpm), een 10
mm boorkop, draait links en
rechts en kan zowel schroeven
als boren. 350 Watt.
Van 169,-
Voor

aguAsport
regenpakken

: itnui het Mini i
.iTkochte

• . T l . ' l lll

WAPEN fcNSPORTHANDEL

Marter):
7UTPHFNSEWFG VORDEN

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

125,-
Fischer klusjesbox

Berg uw gereedschap
overzichtelijk op in dit twee-
vaks kunststof kistje met me-
talen handgreep. Kleur rood.
Van 11,50
Voor

Klauwhamer
Een echte Peddinghaus

met stalen steel en een anti-
slip rubberen greep. Ameri-

kaans model, 690 gram,
27 mm kop.

Van 39,-
Voor 19?

Easydriverschroeve- Kombinatietang,
draaier SK-1 model 62BSC

Met deze schroevedraaier
kunt u moeiteloos schroeven
in- en uitdraaien. De set
bestaat uit een ratelbal, één
rond verlengstuk en drie ver-
wisselbare schroefstiften.
Van 10,50
Voor 95

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256
Aanbiedingen geldig t /m 15 september 1984. Prij /cn inklusief B.T.W. Levering zolang de voorraad strekt.

Een kwaliteitstang met
blank gepolijste bekken en
kunststof geïsoleer-
de grepen.
180 mm.
Van 20,05
Voor

Acculader
Voor auto- en bootaccu's.

Voor de prijs van één keer
wegslepen laadt u voortaan
zelf uw 6 of 12 Volts accu met
deze Einhell BF 7. Laad-
stroom 7 Amp., met ampère-

meter en veilig-
heidsschakelaar.
Inkl. laadkabelsen
aansluitkabel. Van

90,90
Voor

Te koop: Opel Kadett spec.
bj. nov. '76 met radio. Km.-
stand 75.700 i.z.g.st. Vraag-
prijs f 3750,-.
H. Visschers, De Boonk 43,
Vorden. Tel. 2212.

Te koop voor de liefhebber:
t.e.a.b. Renault 4 bestel.
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 057 52-1464.

Te huur gevraagd: leegstaan-
de schuur of zolder o.i.d. in
Vorden.
Tel. 05752-1292.

RESTAURANT A CAFÉ H
AM,- Muldtrink

5490

wel koop
De Grote Groene Vakwinkel J

Lochrmsrwcs 16 -7Z.1I PDWirimtld 1M.0575I-3M

gevulde karbonade

ham en kaas, spek,
champignons, paprika,

ananas, lever pate,
cognac.

En bent U ook zo'n vleeslief-
hebber dan geven wij nog

een schaal
rollade extra

24,-
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BOEK OVER H.W. GROOT ENZERINK EN HET VORDENSE VERZET IN 1940-1945:

'Karel Overijssel, een christenrebeP
Zonder enige voorpubliciteit is het manuscript gereedgekomen van het boek, dat onder de titel 'Karel
Overijssel, een christenreber op 21 september a.s. in het gemeentehuis van Vorden zal worden gepresen-
teerd. Het boek gaat in op onderdelen van het verzet, zoals dat in de oorlogsjaren in Vorden en omgeving
van de grond kwam. Daarin speelde aanvankelijk de destijds zo bekende "Groep van negen" een hoofdrol.
Vorden nam een belangrijke plaats in wat betreft de hulp aan onderduikers. In deze plaats werden ook de
bekende "Margriettegels" gemaakt, die in het gehele land verspreid en verkocht werden. De opbrengst
werd in zyn geheel besteed aan het verzetswerk.
Een belangrijke figuur in het verzet en
één der mede-oprichters van de Vor-
dense "Groep van negen" was de heer
H.W. Groot Enzerink, nu 68 jaar,
woonachtig aan de Mispelkampdijk
34 te Vorden. Hij was tevens nauw be-
trokken bij de oprichting van de L.O.,
de Landelijke Organisatie tot hulp aan
onderduikers. Het werd de grootste
verzetsorganisatie die Nederland ooit
heeft gekend: naar schatting werden
in totaal omstreeks 300.000 onderdui-
kers op de één of andere wijze gehol-
pen.

De heer Groot Enzerink, zoon van de
in Vorden en omgeving destijds over-
bekende "Bervo", raakte betrokken
bij het verspreiden van het illegale
blad "Vrij Nederland", waarna hij in
een later stadium in het oosten des
lands hoofdverspreider werd van het
illegale blad Trouw. Een illegale
krant, die de grootste oplage van alle
illegale bladen in Nederland bereikte,
maar ook het zwaarst door de bezetter

getroffen werd: de uitgave van dit blad
kostte 120 Nederlanders het leven.
De heer Groot Enzerink leeft in die
tijd onder de schuilnaam Karel Tuin
uit Gorssel, maar in de Trouw-groep
stond hij bekend als Karel Overijssel,
anderen kenden hem als Henk van
Vorden. Deze inwoner van het Gel-
derse Kastelendorp heeft het er le-
vend afgebracht, ook al werd hij kort
voor de bevrijding in Zwolle door de
Duitse Sicherheits Dienst gearres-
teerd. Om hem aan het praten te krij-
gen kreeg hij zeven dagen en nachten
geen kruimel brood en geen slok te
drinken. Toen hij naar een Duits
kamp op transport werd gesteld wist
hij in Lutten (Ov.) te ontvluchten.
De heer Groot Enzerink, gevraagd
naar het doel van dit boek: "In deze
tijd, .nu veel zaken zo overtrokken ne-
gatief benaderd worden, is het goed
ook eens een ander geluid te laten ho-
ren. Velen hebben zich toen ingezet
om anderen, die gezocht werden of
voor de bezetter moesten gaan wer-

ken, te helpen onderduiken en verzor-
gen. Ik ben er van overtuigd, dat dit
nu, als het nodig zou zijn, opnieuw zou
gebeuren. Dat ik het er /elf levend
heb afgebracht ervaar ik nog dagelijks
als een wonder Gods. En ik ben er ook
nog steeds dankbaar voor in een vrij
land te leven".
Dat het boek is geschreven door de
Nijverdaller H.W. Poorterman is niet
toevallig, want de auteur was even-
eens verzetsman en o.a. betrokken bij
de verspreiding van Trouw en Ons
Volk. Vandaar de relatie. Poorterman
is werkzaam als verslaggever en
schreefeerder de boeken "Van bezet-
ting naar bevrijding", waarvan ook de
tweede druk is uitverkocht en "Stam-
pende laarzen". Het boek "Karel
Overijssel, een christenrebel" wordt
gedrukt door Drukkerij Asco te Om-
men en wordt uitgegeven door de
Stichting Evenementen i.o., Postbus
16, Vorden. Het telt 190 pagina's, be-
vat ruim 80 foto's en kost bij de boek-
handel f27,50.

P.K.V. nieuws
De kleindiervereniging P.K.V. hield
onder grote belangstelling haar jaar-
lijkse jongdieren keuring. Er was een
grote aanvoer t.w. 184 konijnen en 72
hoenders. De uitslagen waren als
volgt:
Grote hoenders jeugd: 1. Henny Riet-
man, met patrijs legkorn. Dwerghoen-
deren jeugd no l. Martin Rietman met
sabelpoot kriel. Dwerghoenders se-
nioren: 1. G. Sanders met Duitse kriel
patrijs, 2. M. KI. Bramel met Wyan-
dotte Zilverpatrijs. Konijnen jeugd: 1.
Marco Besseling met witte N. Zeelan-
der, 2. Bert Berenpas met Alaska, 3.
A. Hietbrink met VI. Reus kon. grijs.
Konijnen senioren grote rassen: 1.
L.G. Weevers met VI. Reus wit, 2.
L.G. Weevers met VI. Reus wit. Mid-
den rassen no. l. H. Verstege met wit-
te N. Zeelander, 2. H.J. Rietman met
witte N. Zeelander. Kleine rassen: 1.
J.G. Derksen met Hollander zwart, 2.
J.G. Derksen met Hollander zwart.

Sheherezade bij
Plattelandsvrouwen
Vanavond start het nieuwe seizoen
van de plattelandsvrouwen. Voor de-
ze avond heeft men mevrouw Racké,
beter bekend als Sheherezade uit het
weekblad Libelle, weten te strikken.
Zij houdt een lezing vanaf 19.45 uur in
de Herberg.
Donderdag 30 augustus volgt voor de
plattelandsvrouwen een fietstocht
naar de Carolinahoeve. Er wordt ge-
fietst via de pontveren van Olburgen
en Bronkhorst.

Wandelen
met het I.V.N.
Zaterdagmiddag l september houdt
het I.V.N.-afdeling "De oude IJssel-
streek" een wandeling in "Het Vor-
dense Bos" rond kasteel Vorden. Het
kasteel is omgeven door een bos van
loofhout afgewisseld met cultuur-
grond.
De route voert langs de oude Vorden-
se beek, de Veengoot met zijn weelde-
rige oevers, langs het bekende kno-
penlaantje en de Zichtlaan met een
schitterend zicht op het kasteel. Het
kasteel en enkele eeuwenoude bo-
men brengen u terug in de historie.
Plaats van samenkomst: de parkeer-
plaats van kasteel Vorden.

Geluidsoverlast
Vermoedelijk als gevolg van het fraaie
zomerweer heeft de Rijkspolitie de af-
gelopen dagen nogal wat meldingen
ontvangen van geluidsoverlast. Het
fraaie weer noodde tot verblijf in de
tuin en bij sommige barbecue-partij-
tjes ging het in enkele gevallen wel
luidruchtig toe. Denk aan de buren, of
anders... nodig de buren'uit...

Opgave tienerspektakel Geslaagd
Tieners van ca. 12-16 jaar kunnen zich
nog opgeven voor het Tienerspekta-
kel. Dit gebeuren vindt a.s. zaterdag
plaats vanaf 12.00 uur op het Emma-
plein. Het spektakel bestaat uit een
zeskamp, playback- en d.j. wedstrij-
den. Ook zullen er muziekoptredens
verzorgd worden.
Gratis opgeven kan bij: Bertie Krab-
benborg, Almenseweg 14, tel. 1739 en
Heidi Willems, Molenweg 32, tel.
3552.

Amnesty Nieuws
Na de vakantie bent U vast vol goede
moed, ook om Uw sociale verplichtin-
gen het komend werkjaar weer op te
nemen of daar juist eens wat meer
aandacht aan te besteden. *
Ook de werkgroep Amnesty Interna-
tional Vorden is weer uitgerust aan
het werk getogen en hoopt op brede
ondersteuning van alle Vordenaren
voor haar werk.
In het kader van de Campagne Tegen
Het Martelen zal er een regionale ma-
nifestatie plaatsvinden op 15 septem-
ber. Ook Vorden zal hier zijn steentje
aan bijdragen. U hoort hierover meer
in Contact van de volgende weken.
Maar houdt U vast die 15e september
in de gaten? U weet het immers:
"Martelen is mensenwerk, maar de
bestrijding ervan ook".
En dan beginnen we weer op 3 sep-
tember met de maandelijkse schrijfa-
vonden.
Door contacten op de braderie is ons
gebleken dat er nog veel mensen in
Vorden zijn die eigenlijk best eens een
brief willen schrijven ten gunste van
een gevangen medemens. Maar ja,
het komt er niet van. Of de eerste
maandag in de maand is voorbij en
men heeft er weer niet aan gedacht.
Daarom de volgende raad: zet op Uw
kalender of in Uw agenda alvast op el-
ke maandag van de maand flink groot:
A.I. Dan moet het toch een keer luk-
ken!
Op de komende schrijfavond, dat is
dus maandagavond 3 september van
zeven tot negen, bent u welkom in het
Dorpscentrum om te schrijven voor:
Prins Tiao Souk Bouavongs, een 80-ja-
rig voormalig parlementslid van Laos.
Hij zit al 9 jaar gevangen zonder aan-
klacht of enige vorm van proces.
Ortori en Vera Chirwa uit Malawi, ter
dood veroordeeld wegens het stichten
van een oppositionele beweging, die
noch geweld gebruikte, nog propa-
geerde. Hun proces voldeed in geen
enkel opzicht aan de internationale
normen.
Ali Ben Younes Nouir, een voormalig
onderwijzer uit Tunesië, die 10 jaar
gevangenisstraf kreeg opgelegd we-
gens lidmaatschap van een verboden,
vredelievende organisatie.
Tot maandagavond 3 september.

De werkgroep
Amnesty International Vorden.

De heer H. Lenselink slaagde voor het
diploma Grafisch Technicus. Hij werd
opgeleid bij Drukkerij Weevers Vor-
den voor het praktische gedeelte.
Voor het theoretische gedeelte volgde
hij de Grafische School te Zwolle.
Proficiat^

Wedstrijden
'De Graafschaprijders'
Op het owit "Delden" hield VAMC
De Graa^rtaprijders haar zesde club-
wedstrijd. Het leverde de volgende
uitslagen op: klasse bromfietsen: 1.
Laurence Bouwmeister, 2. Johannes
van Kempen. Klasse jeugd 80cc: 1.
Erik van Ark, 2. Hans Berendsen, 3.
Peter Lenselink. Klasse jeugd 125cc:
1. Tjeerd Stapelbroek, 2. Adri van
Ark, 3. Rob Goldstein. Klasse A: 1.
Jan Koop, 2. Rolf Oosterink, 3. Tony
Harmsen. Klasse B: 1. Jan Harkink, 2.
Jan Klein Brinke, 3. Henk Bannink.

Beker-tournooi
Touwtrekvereniging
Aan de Touwtrekvereniging Vorden
is opgedragen de organisatie van een
bekertournooi en wel op zondag 23
september a.s.
Behalve wedstrijden in de gebruikelij-
ke gewichtsklasse kan worden getrok-
ken in de zogenaamde "vrije klasse".
Dit is dus een gelegenheid waarin
teams, die (nog) niet zijn aangesloten
bij de Nederlandse Touwtrekbond,
hun kracht kunnen tonen. Aanmel-
ding voor de vrije klasse kan geschie-
den bij secretaris W. Neerlaar van de
TTV Vorden of op dinsdagavond aan
het clubhuis.

Zaalvoetbal
De eerste competitiewedstrijd van
Velocitas IV eindigde in een fraaie 0-5
overwinning op D.C.B.C III. Op
maandag 3 september worden in
sporthal 't Jebbink de volgende wed-
strijden gespeeld:
Velocitas IV - De Klok II; Velocitas III
- De Veldhoek IV; Velocitas I - Sp.
Ambon I (beker).

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie
van DCV werden de volgende wed-
strijden gespeeld: Uitslagen eerste
ronde: M. Boerkamp - T. Sluiter 0-2;
B. Rossel - B. Wentink 0-2; J. Hoenink
- S. Buist 0-2; S. Wiersma - W. Wesse-
link 0-2; J. Koerselman - G. Wassink l -
1; H. Hoekman - G. Hulshof 2-0; H.
Ruesink - J. Slütter 1-1; G. Brummel-
man - H. Graaskamp 0-2; B. van Zuy-
lekom - W. Hulshof 0-2; J. Masselink -
H. Wansink 2-0.
Bij de jeugd werd gespeeld: R. Slüter-
A. Bouwman 2-0; M. Bouwman - M.

Nieuwe shirts voor VRTC
'De Acht Kastelenrijders'

Het afgelopen weekeinde nam de VRTC De Achtkastelenryder spiksplinter nieuwe tenues van hun spon-
sor. AGRIDATA uit Zutphen en Café Het /waantje uit Vorden in ontvangst. De directeur van de Agrida-
ta, de heer N.J. van den Broek overhandigde de dertig shirts, hetgeen de leden zeer op prys
stelden.

Bussink 0-2; J. Kuin - R. Garssen l -1;
M. Kuin - M Bouwman 2-0; J. Kuin -
A. Bouwman 0-2; M. Baakman - H.
Boerkamp 1-1; B. Haas-Y. Baakman
1-1; H. Boerkamp-M. Bussink 1-1; R.
Garssen - M. Baakman 2-0.
De komende week speelt DCV twee
oefenwedstrijden tegen Dios Eiber-
gen en DVD-Doetinchem.

Trainer Jan Hendriksen:
'Handhaven Vonte l in
Hoofdklasse staat voorop'
Trainer Jan Hendriksen staat dit sei-
zoen voor een grote klus. Hij zal alle
zeilen bij moeten zetten c^fciet eerste
team van Voetbalver; Vorc^i te hand-
haven in de hoofdklasse afdeling Gel-
derland.
Voor de start van het nieuwe voetbal-
seizoen zag het eerste vele routiniers
naar de lagere elftallen vertrekken. De
ouderen maakten plaats voor aan-
winsten uit de juniorenafdelingen.
Rudie Lammers, Gerrit Pardijs, Ma-
nuel Jansen, Pascal Klootwijk, Kees
Jansen en René Olthof maken dit jaar
hun debuut bij Vorden 1. De gemid-
delde leeftijd van het elftal is nu ge-
zakt tot 20 jaar.
Gelukkig blijven ervaren spelers als
Chris Hissink en Wim Harms nog wel
meespelen.
De bekende routinier Bertus Nijen-
huis, die vorig jaar nog af en toe in het
eerste meedeed, zal dit jaar in het
tweede uitkomen. Hij heeft daar een
belangrijke taak om de jeugd op te
vangen want ook Vorden 2 onderging
een verjongingskuur.
Niet alleen de jonge leeftijd van het
eerste maakt het volgens Jan Hen-
driksen noodzakelijk om de zaak gron-
dig op te bouwen. "Naar mijn gevoel
heeft de selectie de laatste jaren als los
zand aan elkaar gehangen. Mijn eerste
doel is dan ook eenheid kweken.
Daarnaast moet een goede dicipline
en keihard werken de basis vormen
voor een goed funktionerende selec-
tie".
Jan Hendriksen die dit jaar voor het
eerst Vorden onder zijn hoede heeft is
in het dorp geen onbekende. Van '67
tot "12 heeft hij o.a. als aanvoerder in
het eerste gespeeld. Daarvoor heeft
hij nog twee jaren bij de Graafschap
onder contract gestaan. Sinds eenjaar
of tien beoefent Hendriksen, in het
dagelijks leven, Ie assistent perso-
neelszaken, het trainersvak. Met
teams als Silvolde, Dinxperlo en Ajax
Bredebroek heeft hij al de nodige ups
en downs beleefd.
Op 31 juli begonnen de eerste trainin-
gen van Vorden. "Ze verliepen tot nu
toe redelijk, alleen was het jammer dat
dankzij de vakantie en blessures de se-
lectie nooit kompleet was", aldus Jan
Hendriksen. Twee weken geleden
speelden Vorden een oefenwedstrijd
tegen de Graafschap. Ondanks de 3-9
nederlaag kon het eerste team van
Vorden goed tegenstand bieden.
De eerste kompetitiewedstrijd op 16
september wordt uit gespeeld tegen
Vios Beltrum.

Zwembad "In de Dennen"
Brandweerspektakel in zwembad "In de Dennen" en vervolgens
stond Martin Siebelink 24 minuten en 7 seconden voor paal l ijderis de
Jubileum zwemvierdaagse in het Zwem en rekreatiebad "In de Den-
nen".
Nu de kruit of liever gezegd de water-
dampen weer ruim zijn verdwenen
rondom de 10e Vordense jubileum-
zwemvierdaagse, is de gelegenheid
gekomen om de balans op te kunnen
maken.
Terugblikkend kan worden gesteld,
dat deze jubileum zwemvierdaagse in
alle opzichten geslaagd kan worden
genoemd, zowel organisatorisch als
wat het weer betrefd, want wat dat
laatste betreft hebben we meteen de
langverwachte zomer 1984 eindelijk
kunnen binnenhalen.

Ruim 350 deelnemers deden mee aan
deze 5 daagse marathon, en konden
naast hun heerlijke zomerse weer aan-
genaam vertoeven in een speciaal
voor deze gelegenheid gecreëerde In
de Dennen watertemperatuur van 23
a 24 graden C.
Veel belangstelling was er voor de
randaktiviteiten te water welke wer-
den georganiseerd door het badperso-
neel en welke de volgende onderdelen
omvatten t.w. rekordjachten onder-
waterzwemmen, voor paal staan en
achteruitzwemmen, aktiviteiten die
ook de landelijke aktiviteiten omvat-
ten, want landelijk wordt de zwem-
vierdaagse voorde 15e maal georgani-
seerd, en landelijk staan de aktivitei-
ten rondom deze zwemvierdaagse
ook in het teken van de nationale re-
cordjacht, hetgeen betekend, dat
plaatselijlke rekordhouders zullen
worden ingeschreven voorde landelij-
ke finale.
Wat de resultaten betreft van de Vor-
denaren waren de uitslagen inclusief
de voorronden op dinsdag als volgt:
Onderwaterzemmen: finalisten 21
deelnemers; leeftijd 6 t/m 9 jaar l. Ar-
jan Wiggers 7 m.; 10 t/m 14 jaar 1.
Roei Groenedaal 32 m (jongens); 1.
Rachael Woltering 25 m. (meisjes). Na
een extra finale 15 t/m 17 jaar 1. Mar-
tin Siebelink 39,5 meter (jongens).
Voor paal staan finalisten 40 deelne-
mers: leeftijd 6 t/m 9jaar l. Jacco Wol-
terink 36 sec.; 10 t/m 14 jaar l. Marian
Sterringa 1,18 sec. (meisjes); 1. Di-
nand v. Zuilekom 4,28 sec. (jongens).;
15 t/m 17 jaar 1. Martin Siebelink,
24,07 sec. (jongens.).
Achteruitzwemmen finalisten 22 deel-
nemers: leeftijd 10 t/m 14 jaar 1. Anja
Berendsen 2.00 sec. 25 mtr; 1. Edwin
Rauwenhorst 1.24 sec. 25 mtr.; 15 t/m
17 jaar 1. Martin Siebelink 50 sec. 25
mtr.
Op de slotavond werden de winnaars
en winnaressen gehuldigd, en ontvin-
gen consumptiebonnen en konden de
mannelijke matadoren een zoen van
de badjuf in ontvangst nemen.
Voor Martin Siebelink was er een her-
inneringstegel, omdat hij alle on-
derdelen op overtuigende wijze won,

en zich algemeen recordhouder van
Vorden mag noemen.
Verder was op deze avond de bekend-
making van de jongste en oudste
deelnemer aan deze zwemvierdaagse,
welke een attentie kregen aangebo-
den. De jongste deelnemer was Kevin
Takkenkamp 6 jaar, en de oudste Mw.
J.U. Oonk-Gosselink met 67 lentes,
terwijl 13 personen een speciale me-
daille ontvingen omdat zij voorde 10e
maal deelnamen aan deze zwemvier-
daagse.
Vervolgens was er donderdag de
brandweer voor de nodige spektakel
m.o.a. spuitvoetbal.

Diploma/wemmen
In het zwem en rekreatiebad "In de
Dennen" te Vorden ontvingen 4 kan-
didaten een A diploma en 5 hun B
zwemdiploma, terwijl in de vorige edi-
tie 27 kandidaten hun B diploma ont-
vingen, allen ontvingen een diploma
nieuwe stijl zoals die sinds kort wor-
den uitgegeven door het centraal or-
gaan.

Zoals reeds eerder is gepubliceers zul-
len m.i.v. 1985 een reorganisatie
plaats gaan vinden rondom het diplo-
ma/wemmen. Belangstellenden of
geïntereseerden kunnen gratis aan
het bad een speciale infokrant hier-
omtrent krijgen.
Deze infokrant omtrent het diploma-
zwemmen nieuwe stijl is verkrijgbaar
aan de kassa van het zwembmad.

Laatste diploma/wemmen
Dit zal plaats vinden op zaterdag 8
september a.s. aanvang te 10.30 uur.
Er zal worden afgezwommen voor alle
zwemdiploma's, terwijl voor de hoge-
re zwemdiploma's zal worden afge-
zwommen volgens de nieuwe stijl
zoals die reeds is ingevoerd.
Proef c.q. voorzwemmen voor dit di-
plomazwemmen zal binnenkort aan
het bad worden gepubliceerd, en be-
treft aanvangstijden en data.

Opensteilingstyd zwembad
Officieel zal het bad worden gesloten
op zaterdag 8 september a.s. te 17.00
uur, doch de mogelijkheid zal worden
opengehouden om het bad langer
open te doen stellen, indien de weers-
omstandigheden gunstig zullen zijn.
Nadere publikatie hieromtrent zal
eveneens aan het bad worden gepu-
bliceerd of mogelijk nog in dit blad.
Vervolgens bereiken ons nog steeds
vragen omtrent de dagelijkse open-
stelling van ons bad tussen de middag.
Wel nu ons bad is tussen de middag
doorlopend opengesteld dus niet ge-
sloten en 's avonds door de week tot
20.00 uur en zaterdag en zondag tot
17.00 uur.



Mogen wij U met dit gebaar
bedanken voor uw

gewaardeerde klandizie?
Elnett haarlak

per paar

Hille Nur Die
theebiscuit fl QQ
pak 300 gram \J g%J^J

Speculaas Pepsi Free

brokken ^ QQ """""'3llessen

pak3stUkS l f vU Chocolade
Remia vlokken
i . De Ruyter, melk of puur

Pinda* pak MOg™

satésaus 9 Qfl Snickers
emmer 0,6 liter •• Jf%^ ̂ ^ 4 pak t 1 reep gratis

3,95
2,98

1,49
2,29

normaal of sterk
flacon 150 ml.

Palmolive shampoo Odorex deospray

Junior anti klit
normaal, vet of droog
flacon 200 ml.

Junior haarlak
soepel of extra
flacon 250 ml.

Nivea bodymilk
licht of donker blauw
flacon 250 ml.

6 ir rdiiiiunvc airaiiipuu M f\f\ UUUICA ucubpidy Q f\f\
M f\ diverse soorten ^4^1 diverse soorten M m^^\

gi*i flacon l f iJlJ per bus ^fUW

2 no Silkience shampoo o nc Steradent tabletten 1 7Q
M ff normaal of proteïne C MV1 busje 26 stuks 9 m i %J
7lJU flacon 200 ml. \Jf\J\J

Luxtoiletzeep 9 IQ
3 stukken è 90 gram taf l W

Gilette Foamy

2,69
,75

2J9 Macleans tandpasta
blauw of mild
duo-pak 2x50 ml.

Nivea crèmebad 7 QQ Aqua Fresh tandpasta
flacon 500 ml. W'.fWW duo-pak 2 x 50 ml.

bus 200 gram

7-Kruiden shampoo
diverse soorten
flacon 200 ml.

5,75

1,99

Prodent tandpasta fii,ett G|,
UHcUC Uil
pak 5 stuks

rood of blauw
duo-pak 2 x 50 ml.

Odorex deoroller o yin Fenial douche
J im\M classic of romance
bfT«J tube

diverse soorten
flacon

/• «Q
£• £1M

Ook bij ons is de prijs het bewijs
Martini
rood, wit, dry of rosé, fles 0,75 liter

Unox burgers
ham-, uien-, mexicaanse-, shoarma-
of beef-, pak 2 stuks

Brinta
pak 500 gram

Reddy zonnebloemolie
liter

Zonrtatura zilvervliesrijst
snelkokend, 350 gram

Ohvarit kindervoeding blauw
diverse soorten

Bolletje Beschuit blauw
rol

Duyvis Satota
fles 0,5 liter

Duyvis üvomo
fles 0,5 liter

Knorrsoep
groente-, kippe- of tomaten-, zakje

5,30

2,98
1,69
5,69
1,98
1,09
0,99
2,19
2,69
0,85

Duyvis Zoute Pinda's
zak 250 gram

Unoxsmac
blikje 340 gram

Popla 1000 toiletpapier
wit of gekleurd, pak 4 rollen

HobDonatin
-zak 2500 gram

Saroma pudding
diverse smaken, pakje

Buhoni Melba Toast
pak 100 gram

Klinkhamer Groninger koek
per stuk

Bambix
pak 225 gram

Nutroma Koffiemelk
f les 0,5 liter

Heineken bier
0,3 liter, krat 24 flesjes

2,79
3,79
1,59
6,98
0,52
0,98
2,49
1,19
1,79

14,95

Amstelbier
0,3 liter, krat 24 flesjes

PepsiCola
literfles

Lassie Toverrijst
pak 400 gram

SisiSinas
literfles

Seven-Up Regular
literfles

After Eight
pak 200 gram

Bokkepootjes
j)en Krakeling pak 150 gram

Yogho
aardbei, frambozen, kersen of perzik,
literpak

Planters Pizza zoutjes

13,95
1,28
1,59
1,16
1,35
3,29
1,79

repen
melk, wit of puur, pak 5 stuks

Smrths Wokkels
paprika of gezouten, zak

zien U vandaag nog!

Hausmacher
Disselhof, 100 gram

Zwan leverkaas
vruchtensalade

100 gram

1 09
O 98 §?kker borrelballen 2 35

Mini broodjes
zake 6 stuks 1,39

5,95
Dit is het vignet van onze Club 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet.

Ook deze week weer
volop vers in de aanbieding.

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus en z^fciag 1 september

Kippebouten
plateau ca. 2'/2 kilo

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus
en zaterdag 1 september

MudS"

Woensdag 5 september

UCnaKI half om half

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september

Nectarines

• m^m^m^^ MIU

Kul DOll3Q6 1 II QQ Maandag 3 en dinsdag 4 september
kilo l Uf OU m . |

n.. Slavinken
C r-ti iLo

6,95 Bjnfj

5/45

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus
en zaterdag 1 september

Donderdag 30, vrijdag 31 augustus
en zaterdag 1 september

l QQ James Grieves
'r* sn*'6" 1,98

Rib- "-" Of w Hollandse• HIJ Maandag 3 en dinsdag 4 september

karbonade 9,98 ^Mapjes 3,75 snijbonen 2,48 *^»* 0,98
. Aanbiedingen zijn geldig van 29 augustus t/m 4 september 1984, tenzij andere vermeld. Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

AIIAATI Kn l on S^toirvAlleen bij Leo Stein:

Campari
1 liter, van 25,95 voor

Citroenbrandewijn Jonge Rit jenever
De CuyperJ liter, van 17,80 voor l U,OU 1 liter IUfuU

Dit is het vignet van onze Club 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN
Warnsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308



Statenfactie CDA
doet Vorden aan
Woensdag 12 september zullen CDA
leden van de Provinciale Staten van
Gelderland tijdens een bezoek aan de
regio Zutphen Vorden aandoen.
Rond 16.15 uur zullen de politici door
de Vordense gemeenteraadsleden
van het CDA begeleid worden.
Al fietsend hopen de Vordenaren de
statenleden te overtuigen van de
noodzaak van de aanleg van een fiets-
pad langs de Ruurloseweg van Vor-
den naar Kranenburg.

In Kranenburg zelf zal het bestuur van
de Buurtvereniging aandacht vragen
voor problemen van de kleine kern.
Daarna wordt er een wandeling ge-
maakt.
Via Bejaardencentrum De Wehme in
Vorden, waar een uiteenzetting over
de renovatieplannen wordt gegeven,
vervolgen de Christen-democraten
hun route naar Zutphen.

Rectificatie
In het onderschrift bij de foto "Laatste
rogge op ouderwetse manier ge-
maaid", geplaatst in Contact van 23
augustus is per abuis een verkeerde
naam gebruikt. Op de foto maaide de
heer Besselink, woonachtig op het
Hoge te Vorden de rogge.

Dankwoord
Ziekenomroep
de Opkikker
Hiermede wil ziekenomroep de Op-
kikker de gehele middenstand van
Vorden en omgeving bijzonder harte-
lijk danken voor de giften en gaven,
die zij mochten ontvangen voor onze
zieken en bejaarden van Zutphen en
wijde omgeving.
Met deze verzamelde gaven kunt u
ons terugvinden op de komende Jaar-
beurs v/h Oosten. Graag tot ziens op
deze beurs.
Namens de gehele ziekenomroep "De
Opkikker", een omroep voor zieken
en bejaarden in Zutphen en wijde om-
geving,
Mevr. H.J.G. de Rozario.

Verandering
huisnummers

Wilhelminalaan
Doordat aan de Wilhelminalaan twee
nieuwe woningen zijn tussen ge-
bouwd, wordt de huisnummering aan
de e venzij de veranderd. De bestaan-
de nummers worden vanaf woning no
8 met 2 nummers verhoogd, dus 8
wordt 12 etc.
Dit gebeurt met ingang van l septem-
ber a.s.

Jaarprogramma KPO
De afdeling Kranenburg - Vorden van
de KPO heeft middels een keurig
boekje haar jaarprogramma bekend
gemaakt.
Het seizoen 1984/85 wordt geopend
op dinsdag 11 september met een H.
Mis in de Antoniuskerk, waarna de
dames bijeenkomen in zaal Schoena-
ker voor een lezing over "Inbraakpre-
ventie".

In september (maandag 17) gaan de
dames dan nog op de fiets naar De
Boggelaar voor een kegelmiddag.
Verder zijn in het seizoen vele avon-
den geprogrammeerd. Over diverse
zaken zal worden gesproken. Keursla-
ger Vlogman zal een voorlichtingsa-
vond verzorgen, er is een informatiea-
vond over "Slapen bij de Firma Gun-
newijk". Hoogepunt is natuurlijk de
avond van 5 februari 1985, waarop het
35-jarig bestaan wordt gevierd.

Biljartvereniging
"Kranenburg"
A.s. woensdag 29 augustus houdt de
biljartvereniging Kranenburg in zaal
Schoenaker haar algemene ledenver-
gadering.
Naast de gebruikelijke verslagen van
secretaris en penningmeester, volgt
bestuursverkiezing en indeling teams.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Contact
graag

gelezen

Uw inleveradres voor

TOTO EN LOTTO

Sig. spec. zaak Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

HONDERDEN Zl IN
UW l TALAGE

DUIZIiNDEN !N
UW ADVER1 !N1

Cursussen van de Vrouwenraad
(in het Dorpscentrum)

PERIODE: Oktober 1984 tot maart 1985.

Jeugd vanaf 12 jaar.

Koken:
1. Fijne keuken. 2. Indische keuken. 3. Koken voor mannen.
Aanvang: oktober. Plaats: School voor L.H.N.O. " 't Beeck-
land". Duur: 4 avonden per cursus (donderdagavond?). Kos-
ten: f25,-è f 45,-

Tekenen:

Middenstandsavondscholen
Zutphen en Lochem

Aanvang: maandag 1 oktober. Tijd: 19.30-21.30 uur. Duur:
10 lessen. Kosten: f 35,-

Brooddeegfiguren maken:
Aanvang: 16 of 17 oktober (3 dinsdagmiddagen of 3 woens-
dagavonden). Duur: ca. 1,5 uur per keer. Kosten: f 7,50 per
keer.

I.M.O.
Nieuwe
opleidingsmogelijkheden
a. Algemeen handelskennisgedeelte

1-jarig -1 avond per week (voor HAVO- en MAVO-
kandidaten met handel in pakket)

b. Parfumerie en Uzerwaren
Vakbekwaamheid en Management

c. Computer-boekhouden

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor normale 2-jari
gee middenstandsopleiding en Management Sport e
Koffers.

Voor informatie:
B.H. Hoogkamp 05750-21642 (privé) -16063 (school)
P. Beudeker 05750-15913 (privé) -16063 (school)

Engels voor beginners:
Aanvang: woensdag 19 september. Tijd: 10.45-11.45 uur.
Kosten: f 6,- per uur p.p.

Vrouw en gezondheid:
Aanvang: 9 oktober. Duur: 7 dinsdagochtenden.Tijd: 9.30-
11.30 uur. Kosten: ca. f 35,-.

Inlichtingen + opgave bij Mevr. T. Brandenbarg, Brinkerhof 84, Tel. 2024.

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiff eisen - Boerenleenbank Kra-
nenburg BA. haar leden op tot het bijwonen van de algemene verga-
dering die gehouden wordt op dinsdag 1 1 september 1 984 om
20.00 uur in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Verkorte agenda

- Opening
- Notulen vorige vergadering
— Jaarrekening 1983
- Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
— Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede
de jaarrekening 1983 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank

De F.D.O. en de N.B.D.
dat zit wel weer mee,
en bij

DANSSCHOOL

HOUTMAN
kunt U dansen leren naar wens: Dansles
voor jonge paren en gehuwden; dans-
les voor 65 plussers; dansles voor 50
en ouder; dansles voor alleenstaanden.

Laatste inschrijving en doe mee
Vordens Dorpscentrum op 1 en 8 sep-
tember van 18.00 tot 19.30 uur.
Zaal Eijkelkamp 5 en 12 september
van 19.00 tot 20.30 uur.
Inleggeld f 10,- p.p. Gezellige oefen-
lessen 1 x per maand.
Danslessen op dinsdag, woensdag of
zaterdag of vormt u zelf een klubje.

Groot assortiment

OUD KAMPEN

Sig. spec. zaak Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260

Nu nog

ZOMERKORT1NG

op nieuwe en gebruikte
gas, olie en kolen-
haarden, kachels, kook-
kachelsen gevelkachels

Inruil mogelijk

Jansen Hengelo
Bleekstraat 1, Hengelo
Tel. 05753-1360

Na de geslaagde demonstratie, vorige week,
starten wij op 4 september met onze lessen
in zaal 'De Olde Smidse' aan het Kerkepad.,

dinsdag 16.30-17.30 kindertraining (7-9 jr.)
17.30-18.30 kindertraining (10-12 jr.)
18.45-19.45 aerobic jazz
19.45-20.45 total fitness dames
20.45-22.15 fitness dames en heren

woensdag 09.30-10.30 total fitness dames
10.30-12.00 fitness dames en heren

Kosten slechts 3 gulden per les
eenmalig inschrijfgeld f. 25,-

inlichtingen tel. 05750-11566

FITNESSCENTRUM VORDEN

Organiseert vrijdag 31 aug.
grootse

"Heavy metal avond"
aanvang 20.00 uur.

Entree gratis.
DJ. Koen en Peter

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

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

In het Dorpscentrum van Vorden be-
ginnen in september weer cursussen

Engels
Frans
Duits

en bovendien een cursus voor het

M iddenstandsdiploma
Informatie ligt voor U klaar in het Dorpscentrum.
U kunt zich daar ook opgeven.

Jansen & gal

7231 ad vwarnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22016

„ In elk huis neemt de keuken een centra Ie plaats
in, waarbij het van belang is, dat de loopafstand
zo kort mogelijk is.
Bij deze en ook andere problemen, die je ^
tegenkomt tijdens de bouw of verbouw, krijg je
bij Holtslag eerlijke voorlichting en goede
service. Ik ben dan ook bijzonder tevreden over
mijn Becker keuken, vooral wat de kwaliteit
betreft."

Mevr. J. Lukassen
Borculo

... Ik ben dan ook bijzonder tevreden...
Ook voor U heeft Holtslag Bouwmaterialen B.V. beslist de

KEUKEN naar Uw speciale wensen en Uw portemonnee.

Kom geheel vrij blijvend-onze verschillende keukens eens bewonderen. Momenteel heb-
ben wij speciale aanbiedingen zoals: Klassiek eiken gepatineerd, bijzonder stijlvol, met
oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en dito koelkast, grote servieskast (50 cm
breed), ombouwkast koelkast 60 cm, onderkasten en wandkasten, travertin-motief kunst-
stof werkblad met roestvrijstalen spoelbak met afdruipgedeelte; bovendien voorzien van
sierlijke krans- en lichtlijsten.
Voor de speciale prijs van f 5.999,- (geldig zolang de voorraad strekt).

Kunststof met eiken zijlijst geheel compleet, breedte 320cm f 2.250,-. Kunststof met gre-
nen lijst, kunststof werkblad, apparatuur naar keuze vanaf f 3.499,- Idem in massief eiken
lamellen vanaf f 3.999,-.
Alle genoemde aanbiedingen zijn uit te breiden naar keuze.

Nog enkele showroomkeukens moeten plaats maken voor de nieuwste 84/85 modellen,
werkelijk zeer interessant, mits de maten overeenstemmen met Uw keukenruimte (voor
eventuele kleinere kinderen hebben wij een apart speelhoekje). ,

Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12.15 uuren van 12.45 tot 17.00 uur, vrijdag ook van
19.00 tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Tot ziens bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V,
Spoorstraat 28, Ruurlo. Tel. 05735-2000.


