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Grote aktie voor het Dorpscentrum
Heel Vorden wordt nu betrokken bij de aktiviteiten van de algemene
kommissie van het bestuur van de Stichting Dorpscentrum te Vorden.
Het vele onzichtbare voorbereidlngswerk van genoemd bestuur, onder-
verdeeld In de werkkommlssies bouwkommissie, interieurkommissie,
financiële kommissie en algemene kommissie, begint nu zichtbaar te
worden. Er wordt gebouwd en spoedig ook verbouwd in het centrum
van ons dorp. En al deze aktiviteiten gelden het dorpscentrum. Velen
hebben er vele jaren om gevraagd. Nu komt het. En goed ook.

Van de inwoners van de gemeente
Vorden wordt een flinke bijdrage ge-
vraagd. In een rondzendbrief, die in
de week van 11 september huis aan
huis bezorgd zal worden, wordt de
grote aktie voor het dorpscentrum

omschreven en duidelijk aangekon-
digd. Het bestuur hoopt en verwacht
dat alle ingezetenen spontaan mee-
werken.
In een brief aan besturen van vereni-
gingen zjjn in april jl. reeds kollek-

tanten gevraagd. Nu ontvangen alle
besturen nog een herinneringsbrief
waarin ook de kollektanten worden
uitgenodigd voor een informatie-
avond en wel op donderdag 8 septem-
ber om 8 ur in de grote zaal van het
Jeugdcentrum aan de Insulindelaan.
De kollektanten ontvangen daar dan
ook de kollektelijsten. Graag geven
we dit bericht aan besturen en aan
de kollektanten door. Met vereende
krachten zal het wel gelukken.
Het bestuur en in het bijzonder de
algemene kommissie hoopt en ver-
wacht dat alle kollektanten genoem-
de informatie-avond aanwezig kun-
nen zijn: donderdagavond 8 septem-
ber in het Jeugdcentrum.
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Wij bieden u aan:

MAGERE VARKENSLAPPEN
10 kilo voor slechts

BIJNA MAGERE RUNDER-
LAPPEN 10 kilo voor slechts ...

VERSE WORST fijn
10 x 500 gram voor slechts

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
10 x 500 gram voor slechts

SPEKLAPPEN
10 x 500 gram voor slechts

27.50
42.50

22.50
SUPERMARKT - VORDEN

Vordense tenniskampioenschappen
BURGEMEESTER VUNDERINK STELT WISSELBEKER
BESCHIKBAAR

Gedurende drie weekeinden zal de tennisvereniging Vordens Tennis-
park de klubkampioenschappen laten verspelen. De bijna 300 leden
tellende vereniging heeft als data gepland 10 en 11, 17 en 18, 24 en 25
september. Vorig jaar werd dit zgn. „groot formaaf'-toernooi een enorm
sukses voor zowel jong als oud. Dank zij een goede organisatie verliep
het geheel toen op vlotte wijze.

In de verschillende kategorieën werd
gestreden om de klubkampioenschap-
pen. Dit jaar kunnen zowel junioren
als senioren in hun groep inschrijven
voor de onderdelen dames enkel/dub-
bel; heren enkel/dubbel en mixed.
De deelnemers aan het dames enkel

en heren enkel zullen gaan strijden
om de fel begeerde wisselbeker die
vorig jaar door burgemeester Mr. M.
Vunderink werd aangeboden. In de
andere kategorieën stelt de vereni-
ging aan de finalisten bekers en me-
daljes ter beschikking.
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KOERSELMAN Cassettes

Gezien de verdubbeling van het le-
dental in één jaar tijd en een duidelijk
stijgend spelnivo verwachten de or-
ganisatoren zeer interessante duels.
Men rekent dan ook op een rekord-
aantal inschrijvingen zodat door en-
thousiasme op en om de banen dit
toernooi weer even gezellig kan wor-
den als vorig jaar. De organisatoren
hopen dat de leden hun inschrijffor-
mulieren zo spoedig mogelijk zullen
inleveren.

Belangstellenden (niet leden) zijn van
harte welkom op het tennispark. De
wedstrijden zijn gratis toegankelijk.

Bejaarden genoten
van uitstapje
De bejaarden in Vorden hebben weer
een gezellig dagje achter de rug. Het
komité dat al zo'n kwart eeuw ieder
jaar een dergelijk uitstapje organi-
seert, had het ditmaal gezocht in een
boottocht.
Het 122 mannen en vrouwen tellende
gezelschap ging in Zutphen aan
boord. De tocht ging naar Zwolle,
waar een wandeling op het program-
ma stond. Weer terug aan boord werd
gedineerd waarna het gezelschap vol-
daan de terugtocht aanvaardde.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zondagmiddag zatte wi'j argens in un Achterhooks bos, wiet van de
deurgaons drukke weage, met ons beiden op ons gemak te leazen.
't Geluud van un opvliegende doeve of un schreeuw van un markaole
was 't enugste wa'w heurn.
Un paar uur ha'w gin mense ezien, tot t'r onverwachs „goeien mid-
dag samen ' ezeg wodd'n. Naost ons ston un neet meer zo jonge boer.
Dat e kenneluk boer was zagge wi'J an zien klompe en zien mesjes-
terse bokse, die oaveregens nog wel ni'j was.
Hee smet zich op één knee en potten zien wandelstok naost zich ia
de grond. Hee zat schienbaor um un praotjen veleagen.
„Daor kö'j 't nog wel volhollen, al zö'j 't nog niks warm hemmen.
A'j wandelt geet 't nog wel, maor zo stille zitt'n dan mo'j nog wel
iet of wat klere an de hoet hemmen."
Now ,dat hadde wi'j dan ok wel, in un dik ves vuul'n wi J ons be-
haagluk. „'t Is te hoppen da'w 't in ieder geval nog un dag of wat
dreuge hold, dan kriegt de boern 't zaod teminste ok nog un keer
binnen."
Hee kek ons un betjen vewonderd an: „Zo, ik heure wel da'j met 't
boerenbedrief pk nog op de heugte bui t".
„O, jao, wi'j zit t r midd'n tussen en dr.n heur i'j vanzelf wel wat zo
de dinge bunt die't un boer nao an 't harte lig." „I'j zölt de rogge
al wel binnen hemmen en de schaöpe op 'n dreugen. Zowiet zö'j wel
neet meer van de viefenzestug af wean."
„Viefenzestug ? ik bunne d'r al zowat drieënzenventug. Maor 'k vuule
mien gelukkug nog wel jonk. 'k Hebbe d r altied wel had veur motten
sappelen, maor dat schient neet slech te wean veur un mense. Mien
harte wod d'r dan zuutjesan wel neet better op, maor ik kan 't noe
kalm an doen."
„De vrouw un betjen helpen in 't höfken en un betjen boodschappen
doen?"
„Was dat maor waor, mien vrouw he'k tweeëntwintug jaor eleen al
nao 't karkhof ebrach. Ik leave daor guns op dat boerderi'jken met
twee van mien jonges, die, hoewel ze al ruum dattug bunt, nog gin
vrouw heb."
„Zit daor dan gin vrouwluuvleis an? '
„Zo 't schient neet, ik vonne ut zelf vrogger altied nog wel aardug
spöllegrei. Waor zee op liekt wet ik dan ok neet, want mien vrouw
wis 't andere geslachte ok op tied te waardeern."
„Dan ha'j zeker nog wel hulpe in 't veurhuus?"
„Nee, potkokken do f̂r altied zelf en ik redde mien d'r aardug mét,
boa vendien bunt de^piges ok heel handug, meschien wel ewodden
deurdat zee eur moeder vrog missen mossen."
„A'k ut zo heure heb i'j nog gin behoefte an baaldagen,'
„rVaot t'r mien neet van. Zee maakt mekare de kop gek met eur
baaidage. Da's niks anders as meer vekansiedage. En a'j d'r met
begint, hoevölle mo'j d'r dan hemmen ? Den plezier in zien wark hef
gebruukt t'r gin en l̂t un ander hef t'r an dattug nog neet genog.
Wieters schiet i'j u^ok niks met op want t wark mot toch ge-
beurn. A'j 't zelf neet doet mot un ander 't opknappen, dan wod den
te druk en krig 't ok op de zenuwen, 't Beste is da'w prebeert 't
wark zo antrekkeluk meugeluk veur de mensen te maken."
Toen ston e weer rechtop en zei: „Ik mot wieter, de jonges zölt neet
wetten waor'k blieve. Geniet nog maor effen van de roste hier'.'
En dat he'w ok edaon, want röstug was 't wel op die plaatse bi'j ons
in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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KERKEN

WIJZIGING AANVANGSUUB
KERKDIENST

In het Kerkblad van de Hervormde
kerk te Vorden dat deze week ver-
schijnt, staat vermeld en tijdens de
kerkdiensten van zondag jl. is het
ook afgekondigd: dat met ingang van
a.s. zondag 4 september de morgen-
kerkdienst in de Hervormde dorps-
kerk en ook in de kapel de Wilden-
borch (2e en 4e zondag van de
maand) nu weer begint om TIEN
uur.
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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2328 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vr\j-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.80—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:

1. Het nieuwe alarrnnummer van de
brandweer.

2. Opsnoeien van heggen.

Punt 1.
Het nieuwe alarmnummer van de
brandweer
Denkt u aan het nieuwe alarmnum-
mer van de brandweer vanaf 16 sep-
tember: 05700-16633 b.g.g. 05700-
13333.
De oude meldnummers vervallen op

die datum voor de brandalarmering.

Punt 2.
Opsnoefien van heggen
Wij maken u er nogmaals attent op,
dat in dit jaargetijde hoog opgroeien-
de beplantingen op uitzichthoeken
van gemeentewege weer gevaar
(kunnen) opleveren voor het ver-
keer.
Derhalve wijst het gemeentebestuur
de belanghebbende eigenaren van de-
ze beplantingen op de volgende be-
paling van de Algemene Politiever-
ordening (artikel 27):

„Gerechtigden op beplantingen, aan-
wezig op of langs andere dan Rijks-
wegen en de in artikel l van de Pro-
vinciaal Wegenreglement Gelderland
bedoelde wegen, zijn verplicht op
aanschrijving van burgemeester en
wethouders de naar hun oordeel voor
het verkeer gevaarlijk of hinderlijk
geachte beplantingen binnen de bij
die aanschrijving gestelde termijn te
verwijderen, dan wel deze ten genoe-
ge van burgemeester en wethouders
te snoeien."

Indien in het eerste geval niet zou

worden voldaan aan het gestelde in
de aanschrijving, dan zijn burgemees-
ter en wethouders bevoegd, zelf de
betreffende werkzaamheden te (la-
ten) verrichten en wel geheel op kos-
ten van de overtreder.

Gezien het veronderstelde verant-
woordelijkheidsbesef van iedereen,
hopen wij dat dergelijke aanschrijvin-
gen achterwege kunnen blijven en zal
een ieder die beplanting heeft die
voor het verkeer gevaar teweeg
brengt, deze uit eigen beweging ver-
wijderen.

Ook de zondagsschool en de kinder-
oppasdienst begint nu weer om TIEN
uur, gelijktijdig met de kerkdienst.

Trimtest Sparta
Op maandag 5 september organiseert
de gymnastiekvereniging Sparta in
de sportzaal een trimavond voor jong
en oud met een minimumleeftijd van
10 jaar. Echt een avond om uw kun-
nen eens te testen. De toegang is
gratis.

Het is de bedoeling om nog zo'n trim-
test te houden op de maandagen 26
september, 31 oktober en 28 novem-
ber.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Spijker-
broeken

v.a. 22,50
maten 92—164

kleine stijging per maat

RUURLO

Vrijdags koopavond

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

erkdienstenl

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. G. Stegeman, Winterswijk,
jeugddienst; 19 uur ds. J. C. Krajen-
brink

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. D. Pruiksma,
Lichtenvoorde

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.80 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrty-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfl de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
3/4 v. d. Poest Clement, Zelhem, tel.
08342-1220 en N. J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453 (van 11—11.30 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit.
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Sept.: mevr. Takkenkamp, telefoon
1422 (8—9 uur)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. BÖ geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Etferkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met ingang van 16 september
brandmeldingsnummer 06700-
16638 b.g.g. 05700-18383

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrjjdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9

9 30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.



Maak een geweldige SLAGZIN
En win zo even de hoofdprijs, een prachtige

„Stereo"-portable radio van |ITT
SCHAUB-LORENZ

Wat moet u precies doen:

Knip deze advertentie uit en maak onderaan de bijgevoegde strook
een slagzin met betrekking op Radio-TV-speciaalzaak „Oldenkamp"
Vorden. Lever deze strook vóór 1 oktober in bij onze zaak aan de

Een jury, bestaande uit

3 onpartijdige personen

zullen op maandag 3 oktober

de beste slagzin selekteren.

Woensdag 5 oktober

worden in „Contact" de

prijswinnaars bekend

gemaakt.

0 •Er zijn vele prijzen waaronder:

ife hoofdprijs: 1 Gotf Electronic 106 stereo
VAN ITT-SCHAUB LORENZ ter waarde van / 369,-

2e prijs: 1 Junior 108 portable radio
OP 220 VOLT EN BATTERIJEN MET FM EN MG t.w.v. ƒ 109,-

3e prijs: 1 Junior 23 portable radio
MET FM EN MG

4e prijs: 1 Pony 23 portable radio
MET MG EN LG

5et/m 10e prijs: Platenbonnen van f6,-

Radio-TV-Grammofoonplatenspeciaalzaak

„OLDENKAMP"
STATIONSWIG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577 Eigen techn. dienst - 3 jaar garantie op alle KTV en HiFi stereo

Strook voor slagzin Naam:

Adres:

Plaats:

Geb. datum:



Kersen brandewijn
Pollen

Berenburg
Sonnema

JONGE JENEVER
Florijn 1195
JONGE JENEVER
Bokma

5 STERREN VIEUX
V.S.O.R.

1255

PORT
Tawny Calem 795

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Bloemen en planten:

CROTON
kamerplant
DRAGEMA
op stam
GLADIOLEN
per bos

395
498
198

Uit onze broodboetiek

SLAGROOMSNEEUWSTER
van 475 voor
SLAGROOMSTAM
nu voor

HAZELNOOTSCHUIMTAART
8 personen
BAKKERS AMANDELSPECULAAS
250 gram

298
398

698
189

Profiteer nu
RADION ZEEPPOEDER
draagkarton 4 kilo
ALL ZEEPPOEDER
draagkarton
BONTKRACHT
draagkarton van 895 voor ...
PRESTO VOOR DE AFWAS
flacon van 125 voor

695
750
109

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

NIENKE
Jan en Gerda Reerink
Rob

Hengelo (Gld.), 24 aug. '77
Kervelseweg 18

Onze hartelijke dank voor
de vele felicitaties, bloemen
en kadoos, die wfl ter gele-
genheid van ons 40-jarig
huwelijk mochten ontvan-
gen.

B. Berenpas
A. W. Berenpas-

Eggink
Vorden, september 1977
Mosselseweg 3

Onze hartelijke dank voor
alle felicitaties, bloemen en
kado's die wij op 18 juli ter
gelegenheid van ons 25-ja-
rig huwelijk mochten ont-
vangen.

A. Weustenenk
G. W. Weustenenk-

Lenselink

Hengelo, augustus 1977
Lankhorsterstraat 7

Langs deze weg willen wij
allen hartelijk dank zeggen
voor de blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na
het overlilden van onze oom
en huisgenoot

HERMAN MOKKINK
en in het bijzonder dr. van
Tongeren en zuster Jansen
voor hun goede zorgen.

Fam. J. Mokkink
Hengelo (Gld.), sept. 1977
Vordenseweg 47

Te koop: 85 are mais en
l ha kuilgras.
A. A. Walgemoet, Delden-
seweg 11, Vorden

Te koop: 2 paar rolschaat-
sen. De Boonk 41, Vorden

Gevraagd: babysit voor l
middag per week. Tel. 2636

Te koop: stereo pick-up
z.g.a.n. met 2 boxen ƒ 140,—
Insulindelaan 32, Vorden

Wie kan ons komen helpen
met het rijden van de mais-
wagens ?
Loonbedrijf H. J. Groot En-
zerink, Deldenseweg 13, te-
lefoon 1571

Te koop: 2 perc. zware snij-
mais. Briefjes voor 5 sept.
'77 20 uur. A. J. Vruggink,
Riethuisweg 4, Vorden

Te koop: langharige tekkels
7 weken oud. D. Beeftink,
Gazoorweg l, Vorden

Te koop: herenrflwiel.
Almenseweg 32, Vorden

Te koop: hangolielamp met
kralen, staande olielampen,
schoolklok, osse-oog, appel-
klok (met garantie).
Brinkerhof 48, na 7 uur

Te koop: herenrQwiel in
prima staat. Prins Bern-
hardweg 4, Vorden

Gevraagd: stal en weide
voor paard en/of pony.
Telefoon 05752-2002

Te koop: VW kever 1300
Luxe, rood, 30-47 JA met
schuifdak, radio, goede ban-
den. Goede staat, nieuwe
uitlaat. Tevens jongens
snortfiets 22' ƒ 65,—
Mo'enweg 15, Vorden, tel.
05752-1555

Te koop: roggestro en 2
dragende vaarzen.
Wiersseweg D 31, Ruurlo,
tel. 05735-1525

Te koop: luchtbuks, Fein-
werkbau 300 S.
Telefoon 05750-20728

Woningruil:
aangeboden eensgezinswo-
ning te Deventer, Borgele.
Gevraagd: idem in Vorden,
Ruurlo of omgeving.
Telefoon 05700-19464

Fruitverkoop
zaterdag 3 september
eerste verkoop
JAMES GRIEVE
van 9 tot 12 uur

Fruitbedrljf Medler
Te koop: z.g.o.h. bromfiets
merk Puch, 3 versnellingen.
H. Kettelertf jr., Zutphense-
weg 64, Vorden

JOHANNES HENDRIK JAN LOTTERMAN
en
JANTINE ALBERTA LENSELINK

maken u bekend, dat zij op 9 september a.s.
in het huwelijk hopen te treden.

Ons huwelijk zal om 14.30 uur in het ge-
meentehuis te Vorden voltrokken worden.

We vragen Gods zegen over ons huwelijk
om 15.00 uur in de Geref. kerk te Vorden
in welke dienst hoopt voor te gaan ds. H.
Schouten, Geref. predikant te Baambrugge.

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in „'t Wa-
pen van 't Medler", Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Utrecht, Julianaw. 403/Adm. van Gentstr. 65 bis

Toekomstig adres: Adm. van Gentstraat 65 bis

Heden nam de Here uit ons midden weg onze
lieve zorgzame moeder en grootmoeder

JENNEKE BUUNK
weduwe van Hendrik Rietman

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Vorden: H. Rietman
G. Rietman-Klein Bennink

Warnsveld: J. Heijink-Rietman
G. A. Heflink

Vierakker: J. Heuvelink Rietman
D. Heuvelink

Wichmond: J. Heerink-Rietman
G. Heerink

Barchem: J. Rietman
G. J. Rietman-Pardijs

Warnsveld: H. Gosselink-Rietman
H. Gosselink
en kleinkinderen

Vorden, 30 augustus 1977
Eldersmaat l

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag
3 september 1977 a.s. om 12.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
het Jeugdcentrum, Insulindelaan te Vorden.
Moeder is opgebaej in het verpleegtehuis Nuova
Zutphenseweg te

Heden werd uit
mijn geliefde sch

familiekring weggenomen
uster en onze tante

JENNEKE RIETMAN-BUUNK

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Wed. W. Rietman-van Til
Fam. L. J. Rietman

Vorden, 30 augustus 1977

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn met
inachtneming van art. 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening aan de volgende personen vrij-
stelling te verlenen van de betreffende bepalingen
van het bestemmingsplan Buitengebied 1970:

A. De heer A. de Bruin, Kruisdflk 3 te Vorden
voor de verbouw van de boerderij Kruisdijk 3
tot burgerwoning.

B. De heer G. W. Olthoff, Wiersser Allee l te
Vorden voor de verbouw van de boerderij
Wiersser Allee l tot burgerwoning.

De betreffende bouw_ en situatietekeningen liggen
vanaf l september 1977 tot 15 september 1977
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage;
gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen
indienen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 26 augustus 1977.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, Mr. M. Vunderink
de sekretaris, J. Drijfhout

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Café-Reotaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. «634

A.s. zaterdag 3 september

gesloten
LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. J. H. Wiltink
Het Hoge 20 — Vorden — Telefoon 05752-1656

9 en 10 september

Oranjefeest
Wildenborch

Zie de advertentie in het volgende nummer

Judokwai - Vorden
START IN EIGEN DOJO

JUDO:
aanvang donderdag 15 september a.s. vanaf 6 jaar
jongens, meisjes, dames, heren.

YOGA:
aanvang woensdag 14 september a.s. v.a. 16 jaar.

KONDITIETR AINING:
bij voldoende belangstelling op nader te bepalen
datum.

SPORTMASSAGE:
gedipl. sportmasseur aanwezig, behandeling op
afspraak.

Judokwai - Vorden
Instituut voor lichamelijke opvoeding, sport en
rekreatie, Molenweg 43

NIEUWE AANMELDINGEN ZIJN
NU WEER MOGELIJK
GEWORDEN

WEEKEND-
AANBIEDING

DENIM
MEISJESNACHTHEMDEN

maat 104-128 15,95

maat 140-164 17,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wentinq biedt te koop :

TOYOTA CROWN 2000 1977
TOYOTA COROLLA 30 de Luxe 1977
TOYOTA COROLLA 1200 Economie 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
TOYOTA COROLLA Coupé 1973
CITROEN DYANE 6 1975
CITROEN DYANE 6 1973
FIAT 125 Speciaal 1971
FIAT 127 Speciaal 1974
FIAT 128 - 1100 1975
MERCEDES 200 diesel 1971
VAUXHALL VTVA 1975

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DBAUQR
Spalatraat 28-30. Hengelo, tel. 06753-12M
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



Ideale pannenreiniger

SCHUUR-
LAPJES

3 schuurlapjes, extra
kwaliteit voor

GEMS WINKEL
VORDCN (05752-2124)

8TAAL8TRALEN
Wfl maken van oud
ntouw, «ok hooit en antiek.
A. M. Hauv«Mnk, Metaal-
haren, Kerkhoflaan l,
Vonten, tel. 05752-1309.

Staat uw huis al met
foto in het landelQk
magazine van
Elaevler
„WOONGAABD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huls via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", hulzenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

engelo <gid>
tel. 05753-1461

Dansen
Zondag 4 september

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

IAMMERS
is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.

Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Maandag 5 september be-
gint weer de verkoop "van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9—13 en
van 17—19 uur.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Rowdies

Gazonsproeiers
heeft u niet nodig, wat u wel nodig heeft is:

REGENKLEDING
zoals:

poncho's, zeiljacks, regenpakken,

kinderlaarzen, kuit- en knielaarzen,

muilen en werkschoenen

klompen en schippersklompen

heeft het wow U
Spalstraat 37, Hengelo, Ruurloseweg 120, Vorden
Stationstraat 12, Ruurlo en Stationsweg 20, Vorden

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Stomer^ voor Vorden e.o.

Goed Ctam
chemisch reinigen bty

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
5utphenseweg 2, Vorden

Unieke l-daf-eervlce

DROGISTERIJ

de Olde Meulk
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERLJ

de Olde Meute
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Natriumarme
dieetprodukten

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten Itysten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor miysten van schilde.
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wty de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Nieuwe najaars mode
uit binnen- en buitenland vindt u nu reeds

in een groots assortiment bij

Modecentrum TEUNISSEN
RUURLO

129.-
89.-

34.50

MANTELS t.m. 52 In loden, tweeds,
kamgarens, flannels vanaf

JAPONNEN t.m. 52
vanaf

ROKKEN unie, ruiten, plissé's
vanaf

Grote kollektie:
pullovers, vesten, spencers, baggy's etc.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER

MODESHOW
in „De Luifel" te Ruurlo m.m.v. schoe-
nenhandel Klein Antink en kapsalon
Masman.

RUURLO
Toonaangevend in mode

Vrijdags koopavond

31et blijdschap
geven

\

van de 'geboorte' van onze unieke^i smaakvolle Kennemer
. __ Kaarten Kollektie. Receptie: op alle werkdagen

bij ons aan de zaak. Alle aanstaande ouders
(óókzij die ons nog niet kennen via hun door

ons geleverde verlovings-, huwelijks- en/of
dankbetuigingskaarten)

nodigen wij b^ke hartelijk uit
om uit die piMntige kollektie van 133
verschillende geboorte kaartjes

hun keuze te komen doen!

Drukkerij WEEVERS
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

Bijenhof
FIJNHOUT BEWERKING B.V.

Vraagt voor de afwerking van o.a.
kerkmeubilair, een

spuiter
of iemand die hiervoor opgeleid wil
worden.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan BFB Industrieweg 2, Vorden, tel. 00752-1216
na 17.00 uur 1617

Voetbal!

IndeVoetbalwijzer
^enkortevoetbatetone

rd, nderduikersweg auc,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-
KISTEN

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

ir Binnenverlichting

•k Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

* Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,—
inhoud 260 liter 520,—
inhoud 320 liter 595,-
inhoud 400 liter 698,-

deze prijzen zijn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Alg. Ziekenfonds
O.G.Z.O. Goor

AAN DE VERZEKERDEN TE

VORDEN

Met ingang van l oktober a.s. houdt
onze inspekteur, de heer Grootbod,
elke donderdag van 17.00 tot 18.00
uur zitting in het Groene Kruisge-
bouw.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

W}) zfln

gesloten
van 31-8 tot en met 8-9
Waarneming:
D. PETERS tel. 05756-1847 Brummen

Assurantiekantoor

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden
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Spannend verloop
Vordense zwem-
kampioenschappen

VORDEN — Wijlen Jan Ver-
stoep heeft in Vorden onnoeme-
lijk veel voor de zwemsport ge-
daan. Door zijn inzet en enthou-
siasme werd in 1964 de huidige
zwem- en poloclub „Vorden '64"
opgericht. Hij zorgde er vrijwel
alleen voor dat deze club bleef
draaien.

Het huidige bestuur van de
Vordense zwem- en poloclub
heeft dan ook gemeend om voor-
taan bij de Vordense zwernkam-
pioonscliappen een „Jan Ver-
stoep-wisselbeker" te moeden in-
stellen- waarvoor telkenjare ge-
zwommen moet worden. Zater-
dagmiddag toen onder zeer
fraaie weersomstandigheden de
zwemkampioenschappen werden
gehouden, besloot het bestuur
deze „Jan Verstoep-wisselbeker"
onder de verschillende kampioe-
nen te verloten.

Vanzelfsprekend geen ideale
oplossing, maar gelukkig voor
rte organisatoren kwam de wis-
selbeker terecht bij een meisje
dat deze middag uitstekend voor
de dag kwam. Disere Westerveld
won in haar leeftijdsgroep na-
melijk zowel de schoolslag als
de vrije slag.

Een prestatie die deze middag
geëvenaard werd door haar
broer Reindjan Wester'eld, Jaap
Stertefeld en Monique Degen.
Onder luid applaus werd Disere
Westerveld de beker overhan-
digd door mevrouw Verstoep.
De winnares werd vervolgens
spontaan op de schouders geno-
men voor het maken van een
t'r u-rond je.

De wedstrijden op zich had-
den deze middag een spannend
verloop, terwijl bovendien de pu-

blieke belangstelling geweldig
meeviel.

De uitslagen waren als volgt:
Schoolslag: Meisjes 5-6-7 jaar: 1.
Eline Timmer 32 sec.

Idem jongens: 1. E. te Velt-
huis 27,9 sec.

Meisjes 8-9 jaar: 1. Gera te
Velthuis 22 sec.

Idem Jongens: 1. Jacco Ven-
huis 26.9 sec.

MeisjeslO-11 Jaar: 1. Monique
Degen 48.9 sec.

Idem jongens: 1. Jaap Sterte-
feld 48.9 sec.

Meisjes 12-13 jaar (50 meter
schoolslag): 1. Disere Westerveld
45.9

Idem jongens: 1. Reindjan
Westerveld 49.9.

Meisjes 14 jaar en ouder 100
meter schoolslag: 1. A. Wiltink
1.40.0; 2. D. Vink 1.495

Idem jongens: 1. E. Schunse-
laar 1.32.2

Idem dames senioren: 1. mevr.
Nieuwenhuis 2.02.0

Heren senioren: 1. J. Hermans
1.39.2

Vrije slag 25 meter 6-7-8 jaar:
1. Patricda Harmsen 29.2 sec.

Idem jongens: 1. Robert Wa-
geiwoort 32.3

Meisjes 8-9 jaar: 1. Leonie Bil-
jouw 19.02 sec.

Idem jongens: 1. Gerrit Wen-
neker 22 sec.

Meisjes 10-11 jaar 50 meter
vrije slag: 1. Monique Degen
40.1. sec.

Idem jongens: 1. Jaap Sterte-
feld 39.1 sec.

Idem jongens: 1. Jaap Sterte-
feld 39.1 sec.

Idem meisjes 12-13 jaar: 1.
Disere Westerveld 35.2 sec.

Idem jongens: 1. Reindjan
Westerveld 39.1 sec.

Zwemvierdaagse
Vorden

VORDEN — Onder de vrolijke
tonen van de boerenkapel „De
Achtkastelendarpers" hebben de
deelnemers aan de zwemvier-
daagse in Vorden de laatste me-
ters gezwommen. Het is in het
zwembad „In de Dennen" een
uitermate gezellige vierdaagse
gewerden want de organisatie
(de zwem- en poloclub Vorden
'64) had voor diverse attracties
gezorgd-

Zo werden er kinderspelen ge-
houden, er was een disco-avond
voortreffelijk verzorgd door
Bert Derksen en Flip van
Swaay, gekostumeerd zwemmen
terwijl de Vordense kampioen-
schappen paraplu hangen en
fietsen op een hometrainer wer-
den afgewerkt.

Na afloop van de vierdaagse
werden de verschillende prijs-
winnaars gehuldigd door voorzit-
ter F. Meragerink. Alvorens hij
tot de prijsuitreiking overging
kreeg mevr. GA van .Dijk een
attentie aangeboden. Van de 350
deelnemers aan de zwemvier-
daagse was zij met haar 54 ja-
ren de oudste. Carla Bello kreeg
de prijs voor de jongste deelne-
mer/ster (6 jaar).

Kampioen bij het paraplu han-
gen werd Martin v.d. Stroom (2
mimtten en 33 seconden). Twee-
de plaats Monique Hartman.

Fietsen op de hometrainer:
Kampioen Ronald Eckringa l
uur 40.2; 2. Joh. Pardijs. Winna-
res bij de meisjes werd Gerrie
Berendsen.

Bij het gekostumeerd zwem-
men werd de eerste prijs ge-
zwommen door Petra Taekema,
2. mevr. Krabbenborg.

Waterpolo
VORDEN. - In een vrywei fe-
lijkopgaande strijd hebben de
heren van Vorden, dankzij de
betere schutterscapaciteiten,
een verdiende 4-2 zege be-
haald op Nautilus (Terborg).

In • de eerste periode kwam
Vorden op 2-0 dankzij doel-
punten van Arjan Mengerink.
Nadat Henco Elbrink de stand
op 3-0 had gebracht, scoorde
Nautilus tegen 3-1.

In de derde periode werd het
3-2, waarna Nautilus een straf-
worp miste. Aan de andere
kant scoorde Henco Elbrink
wel: 2-4.

BURGERLIJKE,
STAND

GEBOREN: geen.

ONDERTROUWD: geen.

GEHUWD: J. H. W. Lubbers en J.
H. Vruggink.

OVERLEDEN: geen.

OCTWEU \I00

Voetbal
WITKAMPERS UIT LAREN
WINNEN VETERANENTOEKN OOI
Het op voortreffelijke wijze door het
veteranenelftal van Vorden, in sa-
menwerking met sekretaris J. Jansen
georganiseerde veteranentoernooi dat
zondag op het gemeentelijk sportpark
werd gehouden, heeft een enorm
spannend en sportief veirloop gehad.
Deelnemende teams waren: Sloter-
park (Amsterdam), ABS (Bathmen),
Witkampers (Laren), Pax (Hengelo)
Ratti (Vorden) en de organiserende
vereniging Vorden. Er werd een hal-
ve kompetitie gespeeld.
Mede dank zij de scheidsrechters M.
G. W. Boekholt, F. van Lingen, W.
Bekken en E. Z. Stegeman verliep
het toernooi vlekkeloos, waarbij de
ploegen goed aan elkaar waren ge-
waagd. Uiteindelijk werd Witkam-
pers uit Laren met 8 punten winnaar.
De tweede plaats werd behaald door
ABS uit Bathmen. Pax uit Hengelo
en Vorden eindigden gelijk met 5
punten op de derde plaats. Na het
nemen van strafschoppen mocht Pax
de derde prijs in ontvangst nemen.

VORDEN VERLOOR MET 1—3
VAN PAX

Trainer Charly de Weerd van Vorden
heeft nog heel wat te sleutelen aan
het elftal van Vorden, wil het ten-
minste met sukses aan de kompetitie
deelnemen. De oefenwedstrijd tegen
Pax eindigde in een verdiende l—3
overwinning voor de mannen van
trainer Wout Engelhart. Vooral in
verdedigend opzicht (gebrek aan
snelheid) haperde het nogal bij de
geelzwarten.
Bij de rust was de stand O—1. Nadat
Pax in de tweede helft tot O—3 was
uitgelopen, verkleinde Heersink tot
1—3.

Dinsdagavond speelde Vorden l voor
de KNVB-beker tegen Steenderen l
en won met 3—2.

PROGRAMMA SV RATTI
Afdeling zaterdag: Harfsen l—Ratti
1; Ratti 3—Zelos 6; DZC 6—Ratti 4.
Afdeling jeugd: Ratti Al—SHE Al.
Afdeling zondag: Sp. Lochem 4—
Ratti 1; Ratti 2—Vorden 8; Erica 4
—Ratti 3.
Afdeling dames: Baakse Boys—Ratti

Dammen
VORDENSE DAMMERS
WEER AAN DE SLAG
Voor de onderlinge kompetitie van
de Vordense damklub DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Masselink—Dimmendaal 2—0; Lank-
haar—Ruesink O—2; Rossel—Wan-
sink 2—0; Wentink—Sloetjes 2—0;
Slutter—Hoenink O—2; Wassink—
Grotenhuis O—2; J. Krajenbrink—A.
Abbink O—2; A. Graaskamp—R.
Bruinsma O—2; P. Eckringa—W.
Wesselink O—2; H. Teerink—J. Kra-
jenbrink 0—2; W. Wesselink—H.
Aalderink O—2; T. Gille—E. Bruins-
ma 2—0; R. Bruinsma—B. Hiddink
2—0; A. Abbink—A. Graaskamp O—
2; T. Snellenberg—P. Eckringa O—2;
B. Kolkman—H. Hoekman O—2; C.
Ridder—G. Brummelman 2—0; A.
Plijter—B. Wijs 2—0; D. Hoekman—
H. Vreeman 2—0; W. Rietman—N.
de Klerk O—2; D. Hoekman—B.
Kolkman 2—0; G. Brummelman—H.
Vreeman O—2; A. Plijter—R. Bruins-
ma 2—0; G. Brummelman—H. Hoek-
man 1—1; B. Wijs—B. Kolkman 2—0;
W. Rietman—C. Bruinsma 2—0; C.
Ridder—J. van Burk 2—0; B. Kolk-
man—N, de Klerk 0—2; A. Plijter—
W. Rietman O—2; J. van Burk—G.
Brummelman 2—0.

Motorsport
ORIENTERINGSRIT
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense auto. en motorklub De
Graafschaprijders organiseert zondag
4 september een oriënteringsrit wel-
ke meetelt voor het provinciaal kam-

een interessante rit te
worden ,vant wat betreft het kam-
pioenschap van Gelderland is deze rit
de laatste uit een serie van vflf
waarvan de resultaten van de drie
beste wedstrijden zullen meetellen.
De £•" uitgezet door de heren B.
RegwKc en G. Versteege, de lengte
is 47 km. Ook staat een toerklasse
op het programma.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNTJMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Openningstijden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.

Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten,
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.

Vrijdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bfl het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bfl de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.

RONDGANG
door heel de gemeente Vorden ten bate van het

DORPSCENTRUM
in de week van 19 tot en met 24 september

SAMEN ZAL HET WEL GELUKKEN

September:
3 Feestavond voetbalvereniging

Ratti in zaal Schoenaker
5 Agrarische gespreksgroep Jong

Gelre
7 Nutsfloralia bloemschikkursus
7 Poppenkast in de openbare

bibliotheek ^^
8 Reisje bejaardev^Hfcr 1.15 uur

vanaf de markt '
9 Oranjefeest Wildenborch

10 Oranjefeest Wildenborch
10 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging

11 Klubkampioenschap Vordense
Tennisvereniging

11 Kerkedag Herv. gemeente
13 Soos Kranenburg
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
17 Klubkampioenschap Vordense
18 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
Tennisvereniging

21 Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

22 Bejaardenkring in het Jeugd-
centrum, 1.45 uur

22 Nutsfloralia bloemschikkursus

23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde
27 Soos Kranenburg
28 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum

Oktober:

2 Viswedstryd Alm-Lar-Loch-
Vorden

5 Ring-najaarsvergadering Jong
Gelre

5 Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

6 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

7 Dropping Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

11 Soos Kranenburg
12 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 1.45 uur
25 Provinciale najaarsvergadering

Jong Gelre
25 Soos Kranenburg

November:

3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-
trum, 1.45 uur

22 Soos Kranenburg
25 Ledenvergadering en film

Jong Gelre

December:

l St. Nicolaasmiddag bejaarden-
kring in het Jeugdcentrum
1.45 uur

6 Soos Kranenburg
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 1.45 uur
20 Soos Kranenburg

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
in deze rubriek worden opgenomen.

GEVRAAGD:
zelfstandige

electromonteur
Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 — Vorden — Telefoon 05752-2122

Extra voordelige
aanbiedingen

Zoete Griekse druiven
1 kilo 249

Clapp's handperen
1 kilo . . 149

Honingmeloen p. stuk 139

80
Gesneden andijvie
1/2 kilo

Dagelijks vers gesneden

PANKLARE GROENTEN
ook grotere hoeveelheden voor uw
diepvries op bestelling.

Weekendaanbieding BLOEMEN:

1 gemengd boeket . . . 350
Weekendaanbieding PLANTEN:

1 Ficus benjamini
plm. 80 cm 750

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Voor uw

vloerbedekking en
gordijnen

naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

enorme keus en uit

voorraad

SPECIALE
AANBIEDING

Sportieve

damesblouses
maten 36 t.m, 46
in effen kleuren.
T.m. 10 september
voor

teHtiel en mode

/choolderman



Met ingang van
maandag 5 september

levert
Warme Bakker Oplaat

GEEN brood meer aan
Albers A&O Supermarkt

Voor diegene die dat lekkere brood
toch willen blijven eten staat onze
zaak: Dorpsstraat 11, altijd open.

U bent van harte welkom

Warme Bakker Oplaat bakt brood

dat langer vers blijft!

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 5 september

t.m. zaterdag 17 september

Sigarenmagazyn, Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Raadhuisstraat 14

Wist U
dat wij uw oude meubelen
weer als nieuw

stofferen
Vraagt eens vrijblijvend
prijsopgaaf. Dit valt u
beslist mee.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM lN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Nu reeds een grote kollektie

damesmodelaarzen
in leer, reeds vanaf

f79.95
WULLINK

Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4Horden - Tel. 1342

Groots
Touwtrektournooi

Op zondag 4 september organiseert
de TT V Vorden een groot touwtrek-
toernooi meetellend voor het Neder-
lands kampioenschap.

Aan deze wedstrijden doen ruim 50
ploegen mee, elke ploeg bestaat uit 8
personen.

TERREIN GELEGEN AAN DE RUURLOSE-
WEG 'T MEDLER

Nieuwe kindermode
bij

Modecentrum Teunissen
RUURLO

PARKA'S
vanaf

JACKETS
vanaf

JOPPERS ook met
capuchon vanaf .

BROEKEN
vanaf

JURKJES EN
OVERGOOIERS vanaf

60.-
22.50
40.-

22.50
24.95

RUURLO
Vrijdags koopavond

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Lekker bruin gebakken

Bruinbrood
gezondheid tot en met l
U proeft het meteen, 't is van de
warme bakker.

Haal dat echte brood bij

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 -J^Wen - Telefoon 1877

administraties
verzekeringen

l•i t» ' »*•*• ' ' '

horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Zomeraanbiedingen
ZITBAD groen of beige 175,—

WASBAK groen 88,—

DOUCHEBAK groen 99,—

WASTAFEL MET ZUIL
(kost normaal 350,—) 175,—

MENGKRANEN vanaf 38,—

OASBOILERS
115 liter met inlaatkomb. 450,—

Verder ruime sortering in loodgie-
ters-, sanitaire- en centrale verwar,
mingsartikelen voor de doe-het-zelver

SANIT AIR-SPECIAALZAAK

J. H. Wiltink
Het Hoge 20 _ Vorden

Telefoon 1656

Landelyk erkend gasfitter

TT*

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
j

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

nederlond
jeans and jackets

Bobos
spijkerbroeken

Tvanaf

en bijpassende

Sweat shirts
f QQQR

vanaf \J\Jm\J\J

IcHliel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel 1367 vorden


