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Zaterdag 9 juli:
voor de tiende keer Prettymarkt
"Vrouwen bloot, handel dood/ Dit zegt Henco Elbrink aan de vooravond van de
jaarlijkse Prettymarkt die de Vordense zwem- en poloclub zaterdag 9 juli voor het
tiende achtereenvolgende jaar organiseert. Henco Elbrink die vanaf het eerste jaar
daadwerkelijk bij de organisatie van deze markt is betrokken, verduidel i jk t : "Je
moet bij een dergelijke markt droog weer hebben, niet te warm, want dan komen de
mensen niet. Voor zaterdag wordt zo'n 25 graden verwacht en dat is voor ons in feite
5 graden te warm!"

De Prettymarkt van de zwem- en po-
loclub is de afgelopen jaren verschil-
lende malen binnen het gemeentebe-
stuur onderwerp van gesprek geweest.
Elbrink: "Natuurlijk is deze Pretty-
markt voor ons een uitermate belan-
grijke bron van inkomsten. We beta-
len uit de opbrengst ongeveer drie-
kwart van de badhuur van het over-
dekte zwembad te Eefde. Vraag ech-
ter niet watje er voor moet doen. Ge-
durende het gehele jaar zijn vele leden
in touw om spulletjes voor de Pretty-
markt te vergaren. Week in week uit
worden de handen uit de mouwen ge-
stoken. Het steekt mij erg dat door de-
ze zelfwerkzaamheid een deel van de
subsidie in gevaar wordt gebracht.
Aan de andere kant zeg ik, we beleven
er toch ook wel veel lol aan en we kun-
nen op deze wijze de kontributie voor
onze leden wat aan de lage kant hou-
den".
De Prettymarkt op zich is in het Vor-
dense dorpsleven in feite niet meer
weg te denken, want sinds een aantal
jaren prijkt dit evenement op de agen-
da van het VW-zomerprogramma.
"Ik weet nog goed dat we tien jaar gele-
den begonnen. Een piepklein marktje
waarbij Frits Mengerink en zijn zoon
in hoofdzaak fietsen repareerden die
dan in een later stadium weer per ad-

vertentie verkocht werden. We had-
den verder zo'n zes kraampjes. Je trekt
je nu nog de haren uit het hoofd als je
er aan denkt tegen welke lage prijzen
wij toentertijd de mooiste spulletjes
verkochten", aldus Henco Elbrink.
In de loop der jaren is de Prettymarkt
tot een volwaardige markt uitgegroeid.
Zo zullen ook de vakantiegangers en
dorpsbewoners zaterdag volop aan
hun trekken kunnen komen want de
aktiviteitenkommissie van de zwem-
en poloclub heeft niet alleen een groot
aantal spullen ingezameld maar er zijn
bovendien vele waardevolle artikelen
ingekocht die toch wel 'scherp1 van de
hand kunnen.
Verder zorgen de 50 leden van de
zwemclub er voor (dit aantal is de ge-
hele zaterdag vanaf zes uur in de mor-
gen in touw) dat er ook nog diverse at-
trakties aanwezig zijn. Zo staat het spel
21 met prijzen als draagbare televisie-
toestellen, verrassingspakketten altijd
bijzonder hoog bij het onderdeel amu-
sement genoteerd.
Voor de gezelligheid, ook tijdens min-
der mooi weer, zorgen het koffieterras,
de oliebollenkraam en de barbecue.
De markt wordt gehouden vanaf tien
uur in de morgen en duurt tot vijf uur
in de middag. Dan is deze tiende Pret-
tymarkt ook inderdaad afgelopen.

Concert
Vordens Mannenkoor
en Tirolerkapel
"Achtkastelendarpers"
Voor het zomerconcert dat het Vor-
dens Mannenkoor en de tirolerkapel
"De Achtkastelendarpers" zondag-
middag gaf bestond een flinke publie-
ke belangstelling. Voorde locatie had
men het bordes van Kasteel Vorden
gekozen men had in de open lucht de
stoelen opgesteld mede door het zo-
merse weer was het met 't Kasteel op
de achtergrond een prachtig schouw-
spel, waar de voorzitter van de WV de
aanwezigen een welkom toeriep. De
heer Eyerkamp maakte met vreugde
bekend dat de WV een megafoon is
aangeboden door Drukkerij Weevers.
Deze megafoon zal gebruikt worden
bij de wekelijkse fietstochten langs de
acht kastelen.
Het concert op zich begon met een op-
treden van "De Achtkastelendarpers"
onder leiding van Joop Lauckhart. De
kapel bracht een vijftal Egerlander
nummers.
Het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van dirigent Bert Nijhof putte de-
ze middag eveneens uit haar bekende
repertoir. Voor de pianobegeleiding
zorgde mej. Smeenk, terwijl Ludo Ey-
ke lkamp als solist naar voren trad. Het
Mannenkoor zong zowel voor als na
de pauze een aantal nummers.
De "Achtkastelendarpers" had na de
pauze nog een experiment in petto.
Tijdens het nummer "Die Post im
Walde" speelde Joop Lauckhart aan
de overkant van het kasteel in de bos-
sen de trompetsolo. "Eigenlijk behoor
je een dergelijk melodie in de bergen
te spelen, maar ja die hebben we hier
nu eenmaal niet", zo lichtte Gerrit
Nijenhuis toe.
Hoe dan ook, het experiment slaagde
zonder de bergen ook en het publiek
wist het best te waarderen.

Fraai weer voor
avondwandeling

Bijzonder fraai wandelweer zorgde
voor een record aantal deelnemers
aan de avondoriënterings-wandeling,
uitgezet door de commissie van de
Medlertolfeesten.
De wandeling voerde de deelnemers

door Melder, Het Onstein, de Bran-
denborch en de Wiersse. De wande-
ling was exact 7,1 km lang. Onderweg
moesten de deelnemers nog wat op-
drachten uitvoeren. Diverse vragen
bleken voor menig deelnemer een
probleem.
Na afloop was er een gezellig samen-
zijn in café Eijkelkamp. Voorzitter G.
Hendriksen reikte tegen middernacht
de prijzen uit.
De poedelprijs, voor 173 opgelopen
strafpunten ging naar de groep Eljon.
De eerste plaats verwierf de groep
Hans Rothman met 47 pnt. Tweede
werd de groepvan André Knoef met
55 pnt. De groep Nijenhuis vergaarde
met 62 punten de derde prijs. Vierde
werd de groep Bloemendaal en vijfde
de groep Wentink.

Kermis rond
de Herberg
Evenals voorgaande jaren komt De
Herberg ook dit jaar tijdens de kermis-
dagen, 21, 22 en 23 jul i , met een at-
tractief programma.
Donderdag 21 j u l i komt wederom
Avro's Toppop Disco Show naar Vor-
den met de bekende disc-jockeys Jan
Steenman en Jerry Jetson.
Op zaterdagavond is er dan het grote
openlucht- en zaalfestijn m.m.v. één
van nederlands beste groepen van dit
moment: het orkest "Superfly".
De vier bars en de Barbeque zullen
mede bijdragen tot een gezellige
avond in de Herberg.
Kaarten zijn vanaf heden voor beide
avonden in voorverkoop verkrijgbaar,
want vol is vol.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de N.B. van Plattelandsvrouwen heb-
ben dezer dagen een uitstapje ge-
maakt naar Amsterdam. Na een kopje
koffie in Hoevelaken, werd in Amster-
dam een rondvaart gemaakt. Hierna
kon worden gewinkeld of kon een be-
zoek gebracht worden aan het wassen-
beelden museum van Madame Tus-
saud. Ook kon een kijkje worden ge-
nomen in de "Nieuwe Kerk" en bij het
paleis op de Dam. De dag die voor de
dames bijzonder gezellig verliep werd
besloten met een uitstekend diner in
"De Herberg".

Wie wordt
schutterskoning

van Medler?
Als we dit schrijven zijn nijvere han-
den in de weer om de grote hal van de
Coöp. Werktuigenvereniging Medo
om te toveren in een feesthal. Met ve-
reende krachten wordt het podium
geplaatst, waarop a.s. vrijdagavond de
toneelvere-niging "Het Weerhaantje"
uit Hengelo het toneelstuk "Zoen van
Miss Urk" zal brengen.
Na afloop van dit toneelspel kan de
heer Jan Kamperman met zijn Blue
Danio's zich uitleven op dit podium.
Want deze muziekgroep zorgt op vrij-
dagavond voor de muziek voor het
"Bal na".
Zaterdagmiddag om een uur zal bur-
gemeester Vunderink het feest ope-
nen. Dat doet de eerste burger met
het lossen van het eerste schot op de
geplaatste vogel.

De heer Free Klein Brinke zal natuur-
lijk zijn koningstitel verdedigen, maar
het komt nu niet al te vaak voor dat
een koning zijn koningschap prolon-
geert.
Voorts zijn er diverse andere volksspe-
len als dogcarrijden, doeltrappen, bei-
schieten, flessengooien, schijfschie-
ten.
's Avonds om acht uur komt men al-
len in café Ei jke lkamp bijeen. Daar
worden de in de middag gewonnen
prijzen uitgereikt en wordt de (nieu-
we?) koning gehuldigd.
Het M«ko Combo verzorgt vervol-
gens vo^cle rest van de avond voor
dansmuziek. Deze veelgevraagde
band val ongetwijfeld velen doen be-
sluiten a.s. zaterdag naar de feesthal
op 't Medler te gaan.
Uiteraa^fcfc'oraen op dit feest de jeug-
dige inv^ffers niet vergeten. Voor de-
ze zijn er op vrijdag reeds diverse spel-
letjes, terwijl de draaimolen uiteraard
voor hen niet ontbreekt.
Mogen we de deelname aan de wan-
deltocht als graadmeter nemen, dan
wacht 't Medler a.s. weekend een druk
feest. Het 58e Oranjefeest en daarom
in 't Medler de vlaggen uk.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V. RUURLO

VOOR KEUKENS

Demonstratie op
13 juli a.s.
Op woensdag 13 jul i zullen een twee-
tal teams van de Vordense touwtrek-
vereniging een demonstratie touw-
trekken geven. Daarbij zal een uitvoe-
rige explicatie worden gegeven om-
trent de techniek enz. wat ook bij deze
sport zeer belangrijk is.
Een en ander vindt plaats in de pauze
van het jaarlijkse toernooi voor bedrij-
ven, verenigingen en buurten.
Zoals bekend heeft de ploeg van de
G raafschap rijders reeds tweemaal
achtereen de wisselbeker veroverd.
Zoals bekend mag worden veronder-
steld sluit de inschrijving voor dit toer-
nooi a.s. zaterdag.

"Je bekijkt het maar"
Vanaf9jul i to tenmet 13 augustus ex-
poseren inwoners van Vorden in de
expositiezaal van de Amro-bank het
werk van hun handen. Dit alles onder
het motto "Je bekijkt het maar".
Schilderkunst kan men bewonderen
van mevrouw T. Vriend-Boelema; de
heer E.F.A. Schut; mevrouw L.A.J.
Greven-de Vries; Jaap Zijlstra; Janny
Terpstra; Herman Brinkhorst; me-
vrouw G. van Dijk-Verstoep en de
heer J.G.O. van Dorsen.

Keramiek en naaldkunst is te bez.ich-
tign van mevrouw A. van Dorssen-Es-
kes; weefkunst van mevrouw F.D.G.
Wassink-Lansink; kantklossen van
mevrouw G. Netto-Vos. De officiële
opening vindt plaats op zaterdagmi-
dag 15.00 uur. Deze opening zal ge-
schieden door ds. Jaap Zijlstra, terwijl
Johan en Dick Boerstoel alsmede Leo

van Zandvoort voor de muzikale om-
lijsting zullen zorgen.
De openingstijden van de expositie
zijn van maandag tot en met zaterdag
van 14.00-17.00 uur. De organisatie is
in handen van Jaap Zijlsstra en Aad
Schipper.

Openbare les
Nuts blokfluit-

en melodicaclub
Voor de openbare les van de Nuts
blokfluit- en melodicaclub waren za-
terdagavond zo'n 140 mensen naar
het dorpscentrum gekomen om te ho-
ren wat de jongens en meisje zoal ge-
leerd hebben. De voorzitter de heer P.
de Vries opende de avond waarna hij
de leiding overdroeg aan Hans Weenk
en Gea van Zuilekom.
Als eerste trad de groep I en II van de
blokfluit voor het voetlicht. De jonge
muzikantjes speelden enkele leuke
kinderliedjes, speelliedjes en dansme-
lodiën. Om het geheel wat op te fleu-
ren verschenen er soms kleine "to-
neelspelers" die uitbeelden wat er op
fluit gespeeld werd.
Het optreden van groep III van de
blokflui t bestond vooral uit tweestem-
mige melodiën. Erwerden ook beken-
de songs ten gehoren gebracht zoals
"Sing me a song" en het bekende Ab-
ba-nummer "Money-Money".
Na de pauze werd het programma
voortgezet door de beginnelingen van
de melodicaclub. Zij brachten enkele
etudes en wat eenvoudige liedjes. Het
één en ander werd afg<Éfcseld met
zang, waarop het publie^ffthousiast
reageerde.

Tot slot mochten de gevorderde melo-
dicabespelers zich laten horen. In het
ene jaar meer les dat zij j^Men geno-
ten was zo te horen vee^eleerd. Zij
brachten een erg gevarieerd program-
ma. Oude, bekende walsen en polka's
werden afgewisseld door moderne
stukken.
Een bijzondere gebeurtenis vond
plaats toen voorzitter de Vries aan de
oprichter van de Nuts blokfluit- en
melodicaclub de heer D. de Boer,
vroeg om naar voren te komen.
Deze liet nog eens zien dat zijn blok-
fluit- en melodicaclub een goede club
is. Zowel in zijn korte toespraak en als
dirigent schetste hij een warm en ge-
voelig geheel van zijn muziekperiode.
Hij bewees dat hij nog volop kan diri-
geren, hetgeen door het publiek met
een warm applaus werd beloond.
Tradititiegetrouw werd de openbare
les besloten door alle blokfluiters en
molodica's met het slotlied. Er werd
nog een oproep aan het publiek ge-
daan om kinderen voor het nieuwe
seizoen op te geven. De eerste succes-
sen konden al direkt na afloop ge-
boekt worden, want er gaven zich al
een aantal kinderen op. Nieuwe leer-
lingen kunnen zich verder aanmelden
bij Gea van Zuilekom, Mispelkamp-
dijk 3, Vorden (tel. 05752-2615 en on-
der telefoon 05752-1668.

Kerkdienst in (!)
Kapel de Wildenborch
a.s. Zondagmorgen 10 jul i is er (ook)
in de Wildenborchse Kapel een kerk-
dienst. Dit jaar is er namelijk maar één
openlucht-kerkdienst in de buurt-
schap de Wildenborch en wel op de
vierde zondag van deze maand juli .
a.s. Zondagmorgen is er dus "ge-
woon" dienst in de Kapel. We zeggen
dit even naar aanleiding van een paar
vragen hierover. U bent er welkom, in
kerk en Kapel.

Na de kerkdienst...
in de Dorpskerk is er deze zomer-
maanden de goede mogelijkheid om
samen, gasten en gemeenteleden,
koffie te drinken in "de Voorde",
Kerkstraat 15, naast de kerk/achter de
Kosterswoning.

Port be taald
Port payc
kantoor Vorden

voor de vukanlk ' t i . jd

— "Reizen is je land verlaten om er
opnieuw naar te verlangen".
— "Een dokter geneest, natuur maakt
gezond".

Staring-avond
in de Wildenborch
Deze week donderdagavond 7 jul i
wordt in de Wildenborch weer een
Staring-avond gehouden in het kader
van het zomerprogramma van de Vor-
dense WV.
De staring-avond begint om half acht
precies in de houten-kapel in de Wil-
denborch, halverwege Vorden-Lo-
chem, aan de Kapelweg.
Het programma vermeldt na de be-
groeting in de Kapel en een overzicht
van de avond: een wandeling door het
fraaie park rond kasteel de Wilden-
borch onder leiding van de huidige
kasteelbewoner de heer Ir. D.W.M.
Staring en de tuinlieden de heren Bos-
veld en Wiltink.
Deze wandeling duurt ongeveer drie
kwartier.
Na de koffie-pauze in de Kapel verteld
ds. Krajenbrink over leven en werken
van A.C.W. Staring (1767-1840) wel
genoemd "de dichter van de Wilden-
borch" en draagt ook enkele van Sta-
rings gedichten voor.
De avond wordt besloten met een
prachtig klankbeeld over de Wilden-
borch en de omgeving van Vorden,
gemaakt door de Vordense fotograaf
Johan Dolphijn.
Deze zomer worden er weer twee Sta-
ring-avonden gehouden en beide ke-
ren op een donderdagavond, in ver-
band met andere activiteiten op de
dinsdagavond in genoemde kapel:
donderdagavond 7 ju l i en donder-
dagavond 28 juli. Aanvang steeds
19.30 uur. In de voorbije jaren be-
stond er steeds grote belangstelling
voor de Staringavonden.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: A.J. Kolthoff en
S.C. Dikken; W.J. Klein Heerenbrink
en A.T.H. Hartman;
GEHUWD: Geen;
OVERLEDEN: D. Bogchelman-Was-
sink, oud 87 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 juli 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 j u l i 10.00 uur: Ds. H.C.
Kranendonk (Emeritus pred. van
Warnsveld, te Lochem).

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10 juli 10.00 uur: Ds. J.C. Kra-
jenbrink.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 9 jul i 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9 en 10 juli J. de Lange, Lochem, tel.
05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen voor
half 9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkjje-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



De school i
leve.de

Uw VS-markt kijk
•P

Geldig van 7/7-13/783

slijterij

PUang Ambon
fles 1445"

Sandeman sherry
medium-seco of cream 7~313\

Hartevelt
jonge jenever
l literplus gratis schenkkurk
Coppelstock
bessenjenever i liter
Jim Beam whisky
0.75üter24£0r

zuivel

Dido kaftpapier
rol 5 mtr. Z25

Schooltas
varkensieder rnet

2 voorvakken

Dido kladbloc
van CX75 voorCellotape

kaart 5 rol J-89 Tip-Top
schoolagcnda

met popgroepen zoals
"Doe Maar"

SëO•

"Push Pin"
schriften

80 blz. nuSeno lunchtrommel
groot en beker met
schroefdeksel van

fgelopen
school.

de naaste toekomst.
Vreugde bij het slagen en overgaan, klein
'verdriet bij het zakken of blijven zitten.
Hoe dan ook, voor de meesten komt er weer

'een nieuw schooljaar. Uw VS-markt heeft daar
nu aanbiedingen voor. Pak dat voordeel en ga

gerust op vakantie, je schoolspullen zijn
in orde en extra voordelig.

slagerij

Curver duizend dingen
mancQe 35 cm. 3,5e

„umlllllllOt*" ^^»

Dido schrijfblok ' 7Q
21x27 cm L9&- J» '

Goudse kaas
jong belegen kilo

Boursin

Slanky smeerkaas

Coberco karnemelk
l liter

bakkerij

8?5
349
109
098

Puntfes of bolle^es
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Veluwse boerencake
800 gram

groenten

Q98
Q98
498

Geldig van 7/7-9/7
Boterzachte
Sperdeboontf es l kilo

Export tomaten
l kilo

2!»
198

Dat is iets fijns Perziken
l O forse
Hele kist, inh. 35 stuks netto
gewicht ± 5 kilo Voor slechts

Export komkommers
2 pracht stuks
Ma. 11/7
Andijvie
1 kilo goudgele
Di. 12/7
Tuinbonen
2 kilo
Wo. 13/7
Hollandse bloemkool

bloemen
Tros anjers
Super bos in div. kleuren
+ gratis zakje Substral

Pracht Begonia
in div. kleuren
Deze plant verlangt een lichte standplaats,
matig water en beschermen tegen felle
zonneschijn

350
450

kruidenier Pittah diner
zak 2.5 kilo

Kreyenbroek gevulde
botercarree's pak 6 stuks

De Heer bonbons
de luxe

675! l
179
2?9*

Lassie toverrijst
pak 400 gram

Hero cassis
l literflesJL89~

De Ruyter fruithagel
pak 300 gram JL25-

39
59
09 149

Gratis bij 5 potjes

Mars pak 3 stuks
deze week

Keilergeister
3flesen&ê5
Koopmans
pannekoekmeel
speciaal, ,L42'

Calvé slasaus
0.5 liter Z3§-

795
1.19
189

bij aankoop van 25.- aan boodschappen in
onze supermarkt l pak,
W.K lekkerbekjes
van 2^9 voor slechts
Rodi vlees
pak 500 gram ^9e~~

Q98
149

boekjemettips
voor uw

" vakantie met
-> uw baby^

Olvarit blauw, fruit, oranje
per pot per pot per pot

Q93 106129
Droste chocoladerepen
set 5 stuks 2^5

Bon O Mei
vruchtenvoghurt
l literpakZ09-

Hak rode bieten
1/1 pot 2^5-

Bonakuip
500 gram

Nibbh cocktail
zak

69
> •

79
69
•

39

Smith chips
grote zak 120 gram .L09-

Nutricia chocomel
l literfles

Oetker vruchtentaart
van 2^95 voor

Hak sperciebonen
1/1 pot

079
179
249
169

Geldig van 7/7 - 9/7/1983

Kuikenbouten hele kilo
Magere
varkenslappen
£00 gram

rarkensrottade
>00 gram

Fijne verse
rat

hele kilo
Gemarineerde

speklapjes
500 gram

Barbecueworst
perstuk

498
498
498
748
srde

398
Q?8

Maandag 11/7 t/m Woensdag 13/7/'83_

Schouderkarbonade
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Gehakt h.o.h.
hele kilo

ig u/// os425
398
748

vleeswaren
Geldig van 7/7 - 9/7/1983
Rauwe ham
100 gram

BerUner
150 gram

Katenspek
100 gram

Gekruide ham
100 gram

Pekelvlees
halfom, 100 gram

Komkommersalade
200 gram

Shoarmasaus
100 gram

59
29
19
59
39
68
09

Maandag 11/7 t/m Woensdag

Zure zult
100 gram

Gerold ontbijtspek
100 gram

Hausmacher goud
200 gram

Gebraden gehakt
100 gram

Q69
1.19
189
Q?8

Dobbelman.
DeAlleswasserJ

Een sneeuwster voor een dichter...
Bij de VS-markt in Rijssen, de Poort van Twente
Kan men fijn winkelen, met weinig centen
Ze hebben er ook heel goede waar
en 't personeel staat altijd vriendelijk klaar.
En met de prijzen kunnen ze wel concureren

is nu deze raad: ga 't eens een week proberen
Iet zal zeker zijn, naar uw begeren. M. G.

Hero confiturejam aardbeien-
abrikozen of kersen
per pot nu
en bij aankoop van 2 pot
gratis Astrix en Oblelix album

229
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VOORDEEL

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Op zondag 3 juli 1983 werd ons
dochtertje geboren.
Wij zijn erg blij en dankbaar
met onze

IRMA

Janny en Hendrik Haaring

Beunksteeg 2
7255 MB Hengelo (Gld.)

Op 24 juni 1983 werd onze
dochter geboren.

Wij zullen haar
LINDA

noemen.

Theo en Gerda Buunk

7261 PD Ruurlo,
Vosheuvelweg 4

Tijdelijk adres: ziekenhuis
Groenlo.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

SUZAN

Jan en Willie Koop

7231 PG Warnsveld,
5 juli 1983
Lochemseweg 26.

Tijdelijk adres: Nieuwe Spit-
taal, Warnsveld.

Onze oprechte dank betuigen
wij aan allen die met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

JAN-WILLEM ROOZENDAAL

Uit aller naam:
F(am. Roozendaal

7251 WR Vorden, juli 1983
Brinkerhof 36

Hartelijk dank aan iedereen die
persoonlijk of door het sturen
van een kaart, bloem of cadeau
ons 25 jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

GERRITHENDRIKSEN
LINI HENDRIKSEN-

WESSELINK

Vorden, juli 1983
Wiersserbroekweg 3

In plaats van kaarten

Hierbij willen wij iedereen be-
danken, die op welke manier
dan ook er toe bijgedragen
hebben, dat ons huwelijksfeest
voor ons een onvergetelijke
dag is geworden.

GERTIE EN WILMA
KLEIN HANEVELD

Klein Starink, juli 1983
Dennendijk 11
7231 RD Warnsveld

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de velefe-
licitaties, kado's en bloemen,
die wij mochten ontvangen bij
ons 25 jarig huwelijksfeest.

W. KAMPERMAN
H. KAMPERMAN-MULDERIJ

Emmaplein 1, Vorden

L0GA
heeft weer nieuwe VIDEO-
BANDEN te huur.

AFWEZIG

N.J. EDENS, tandarts
van ma. 11 juli t/m vrij. 1 5 juli.
Voor spoedgevallen:
Personen A t/m H t.a. Hout-
man, tel. 2253.
Personen l t/m Z t.a. Haccou/
Vaneker, tel. 1908/3372.

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

KUNSTSTOF MET EIKEN
f2250,- incl. BTW.

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

TRUDYTOLKAMP
en
FRANS BERENTSEN

Maken hierbij bekend dat zij hun samenwo-
ningsverband om gaan zetten in een wettig
huwelijk.

De voltrekking hiervan vindt plaats donder-
dag 14 juli a.s. om 13.45 uur in het gemeen-
tehuis Kasteel Vorden.

De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur in het
"Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft voorlopig:
Deventerweg 47,
7245 PJ Laren

Tot ons leedwezen moesten wij afscheid nemen van on-
ze lieve, oudste, zuster

HENNY M. HARENBERG-GARRETSEN

Wij zullen ook Henny erg missen.

Almelo: GA. Pezie-Garretsen
Almen: G.J. Overmars-Garretsen

Ingevolge de wens van Henny heeft de crematie in intie-
me familiekring plaats gevonden. •

's Gravenhage, 4 juli 1983

Plotseling is uit ons midden weggenomen, mijn lieve
vrouw en onze zorgzame moeder

ZWEERSINA MARIA KLEIN IKKINK
echtgenote van D. Eskes

op leeftijd van 69 jaar.

Vorden: D. Eskes
J. Eskes
A. Eskes
C.H.H. Eskes-Hanskamp

Vorden, 6 juli 1983
Zutphenseweg 99

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monutastichting 't Jebbink4a Vorden, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen op zaterdag 9 juli van 19.30
tot 20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 11 juli
a.s. om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen'bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.
Waarna gelegenheid is tot condoleren in zaal De Her-
berg, Dorpsstraat 1 Oa te Vorden.

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 11 t/m 23 juli

Dekker Electro B.V
Tel. 2122-Vorden

Tijdens de bouwvakvacantie is onze winkel de he-
le

drie weken open
Bestellingen moeten wel voor 15 juli worden op-
gegeven.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder
Ruurloseweg 35. Tel. 05752-1523
Ruime parkeergelegenheid.

ORANJEFEEST MEDLERTOL
Vrijdag 8 juli: 19.30 uur:

Opvoering van het toneelstuk

"ZOEN VAN MISS URK"

door toneelver. "Het Weerhaantje"
uit Hengelo.

Na afloop dansen o.l.v. Blue Danio's

Zaterdag 9 juli: 13.00 uur:
VOLKSSPELEN als VOGELSCHIETEN,

belschieten, schijfschieten, dogcarrijden,
enz. enz.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur,
eveneens in de feesthal

GROOT BAL m.m.v. Het Madigo Combo

Hl HANG1 Wl R VOOR U K.A AR

U/sscl
VORDEN TEL. (05752) 1381

MTUMAAR!

Tijdens de braderie uren in W i ch mond op 8 en
9 juli is onze cafetaria

gesloten
Aan onze vaste klanten delen we mee dat af-
halen van cafetaria artikelen mogelijk is via
ons café.

De gezellige braderie wordt gehouden op
vrijdag 8 juli van 16.00 - 22.00 uur en op
zaterdag 9 juli van 14.00 - 22.00 uur.

We wensen iedereen veel plezier op de
braderie.

ANTON EN ANNIE WORM

Regionaal Ziekenfonds
O.G.Z.O.

In verband met vakantie houdt onze inspecteur

GEEN ZITTING
van 8 juli t/m 31 juli.

Spoedgevallen 05470 - 3305

o J L HARREN
l i Klarenbeekseweg 14
| | 7383 EB Voorst
l l Tel. 05758-1334
l l
II
M Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen II

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jonge Bokma 15,95

Sonnema
Berenburg 15.45

Henkes Bessen 12,75

Keiler Bier
20 halve liters 14,95

Vinotheek SMIT
SLIJTERIJ - WIJNTAPPERIJ

Dorpsstraat 1 O, Vorden. Tel. 1 391

1983

KOM EN ZIE!
PROGRAMMA
Vrijdag 15 juli: 's middags aankomst in Ruurlo
20.00 uur: MUZIKALE AVOND in grote tent achter
Coöp., Dorpsstraat 28. Medewerking verleent TES-
HOEWAH.

Zaterdag 16 juli: 14.00 uur: OPENLUCHTPROGRAMMA met Israëlische reidansen, straat-
toneel, poppenspel en getuigenissen. Plaats: voor het Ge-
meentehuis.

16.00 uur: Kinderprogramma in de grote tent.
Zondag 17 juli: 20.00 uur: EVANGELISATIESAMENKOMST in de tent; voorganger: ds.

W. Kosuit Musselkanaal. Thema: Bent u toegerust voor de toe-
komst?

U BENT HARTELIJK WELKOM! Medewerking verlenen Gert en Hermien Timmerman en
Maarten de Groot, Hammond-orgel.

Heerlijk zo'n HOLLANDSE
NIEUWE van
Vishandel "HENGEL"
Raadhuisstraat 51, achter
Edah Hengelo.

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

Wilt U leren

KNIPPEN en NAAIEN?
Wilt U patroontekenen leren of wilt U worden op-
geleid tot costumiére, coupeuse enz?

Voor inl. en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4 - tel. 2733.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team h een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Wegens vakantie

van mnd. 11 t/m wnd. 27 juli

Daarom a.s. zaterdag
leegverkoop met

25% korting
op alle artikelen

Bloemenspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5 - tel. 1334 - Vorden



Zeeuwse mosselen, Doperwten
zeer fijn
heel blik, Vrij Produkt

Blikje 3Es frisdrank,
0,33 liter, sinas, ola of jewel

Raak appelsap,
literpak

Cötes du Roussillon,
f les 0,7 liter 369

Knorr soep,
zakje, groente, kip of tomaat

Bavaria bier,
blikje 0,33 literveluco bartlett peren

pot 560 ml. 199 Gebroken
sperciebonen,
heel blik

Roosvicee,
f les 0,6 liter

Vleesbouillon,
pakje 12 tabletten, voor 6 liter « „ . _ -
VrijProdukt ••• 179

Slagersleverworst,
ring 500 gram

schoolartikelen
alleen geprijsd

Keiler
Geister,
f les 0,7 liter

Zonnebloemolie -8 „
literflacon, VrijProdukt .»" 299
Golden wonder
tomatenketchup,
f les 340 gram _ 89

Andy allesreiniger,
flacon445ml.

Franse mosterd,
bierpul 250 gram
Fino vermicelli,
zak 500 gram

Homburg
achterham,
blik453gramFlno macaroni,

zak 500gram

School-
agenda
19837
1984,

Diverse soorten

Skaileren
schooltas

viltstiften
30 Stuks in (

Puntjes of
bolletjes,

zakSstuksJif vloeibaar x| f\ O
schuurmiddel, J vf

• •• ̂ ^Basterdsuiker,
zak 500 gram, wit, geel of bruin
Pindakaas, .
pot 350 gram, Vrij Produkt __•••• 169
Hazelnootpasta, ••
pot 350 gram, Vrij Produkt HSS199
Blue Band halvarine,
kuipSOOgram _ 126 swr^Hw*Bon-o-mei
karnedrank, Shanghai

noten,
zak 150 gram, Vrij Produkt

Huzaren-
salade,
kilobak

zaanse mayonaise,
pot 500 ml

Groenteman
Verkrijgbaar m onze filialen met een groenteafdeling Prijzen geldig van 5 üm 9juli asVerkrijgbaar in onze filialen met een slagerij

Prijs geldig van 6 t/m 9 juli a s

Wlrt dit land nodig heeft is een brutale kruidenier
27

PRUS-SIAG";;; :::;i;:;iK:M::lH îilHK
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 7 juli 1983

45e jaargang nr. 17

Fietstocht omgeving
Zutphen-Vorden
De N.R.V. afdeling Zutphen start
maandag 11 ju l i de serie fietstochten
om Vorden-Zutphen. De start is om
10.00 uur vanaf het Marktplein te Vor-
den en voor deelnemers uit Zutphen
om 10.45 uur bij het voormalige Hotel
de Kap.
De route is Vorden, Warnsveld, Al-
men, Laren, Verwolde, Lochem, Bar-
chem, Vorden, Zutphen. De tocht
gaat langs tal van fraaie plekjes en bo-
vendien zijn er zeven kastelen in de
route opgenomen. Men is tegen 16.30
uur terug in Vorden en tegen 17.00
uur in Zutphen. De kosten zijn laag
gehouden namelijk f2,50 per persoon
en voor leden van de N.R.V. slechts
één gulden. Op vrijdag 15 jul i wordt
een tocht georganiseert via Wich-
mond. Baak, Bronkhorst, Steenderen,
Doesburg, Drempt, Hummelo, Hen-
gelo, Zutphen, Vorden.

Geslaagd
Voor de akte M.O. in de Staatshuis-
houdkunde en de Statistiek (M.O.
Economie) slaagde onze plaatsgenoot
de heer G.P.A. Ebbers.

Diploma-uitreiking
School voor Algemeen
Vormend, Biologisch
en
Agrarisch Onderwijs
In aan wezigheid van het Bestuur van
de school, docenten en ouders van de
leerlingen werd aan de eindexamen-
kandidaten het diploma uitgereikt. De
ui t re ik ing vond plaats in het Dorp-
scentrum te Vorden op 30 jun i j.1. Na
de opening en de toespraak van dhr.
E. Snoeijink, de direkteur van de
school werden de aanwezigen toege-
sproken door dhr. A. Schouten, de
voorzitter van het Bestuur, die ge-
slaagden en hun ouders van harte feli-
citeerde met het behaalde resultaat.
Namens de plaatselijke landbouwor-
ganisaties werd het woord gevoerd
door dhr. H. Graaskamp en namens
de plaatselijke coöperatieve instelli-
nen door dhr. J. Krooi. Daarna vond
de eigenlijke u i t re ik ing plaats.

Bij de uitreiking van het diploma wer-
den alle leerlingen kort, en in vele ge-
vallen op humoristische wijze, door
dhr. Snoeijink toegesproken. Een ver-
rassing was er voor Jan Gemmink die,
omdat hij het hoogste aantal pun ten
voor de examenvakken had behaald,
een oorkonde werd uitgereikt. Tevens
werd hem een vulpen met inscriptie
overhandigd, die door de plaatselijke
kantoor-boekhandel Loga ter be-
schikking was gesteld.
Na de u i t re ik ing bedankte dhr. H.H is-
sink namens de ouders het personeel
van de school voor hun inzet en zorg
aan de leerlingen besteed.
Voordat iedereen huiswaarts keerde
werd onder het genot van een drankje
nog wat gezellig nagepraat.

De volgende leerlingen behaalden het
diploma:
A. Abbink Hengelo, M.L.A. Abelman

Warnsveld, G.H. Bannink Ruurlo,
W.A.M. Boerkamp Hengelo, J.W.
Bongers Warnsveld, E.B. v.d. Bree-
men Zutphen, J. Bretveld Ruurlo,
H.J. Brokken Eefde, E. Calot Warns-
veld, M.J.M. Ernst Vorden, B. Fran-
ken Brummen, J.J. Gemmink Brum-
men, J.M. Gevers Warnsveld, A.R.
Groot Jebbink Vorden, T.H. Groot
Roessink Hengelo, H. Harenberg
Warnsveld, B.E.J. ten Have Hengelo,
E.B.W. Helmink Wichmond, B.H.C.
Hilferink Zutphen, H.J. Hissink Hen-
gelo, M.G. Hissink Baak, M.F.D. Ho-
brink Zutphen, A.J. Hofenk Klaren-
beek, A.J. Hoytink Ruurlo, R. Hulshof
Zutphen, J.G.J.R. Inpijn Zutphen,
G.J. Kablau Zutphen, D.J. Klein Bra-
mel Vorden, I. LeidelmeyerZutphen,
G.H.J. Lenselink Hengelo, -W.A.
Maalderink Keyenborg, H. Peppe-
linkhausen Vorden, C.M. Quartel
Warnsveld, R. v. Reenen Zutphen, H.
Reintjes Lochem, A.H.C. Riefel, Hen-
gelo, J.W. Rietman Vorden, C.B. Rig-
hard Zutphen, J.D. Ruumpol Brum-
men, J. Schieven Baak, S. Simmelink
Warnsveld, J. Sleumer Lochem,
U.J.M. Sobering Zutphen, J.M. v.d.
Stroom Warnsveld, F.A.J.J. v. Beek
Voorst, W.M.J. Versteeg Zutphen, H.
v.d. Wildt Almen.

Van boven genoemde leerlingen be-
haalden 18 kandidaten het diploma
lassen en 22 kandida ten het diploma
machinaal melken.

Kursussen
Vrouwenraad
Na een suksesvol jaar, waarin veel
mensen deelgenomen hebben aan de
kursussen die door de Vrouwenraad
georganiseerd zijn, starten wij het
nieuwe seizoen opnieuw met een aan-
tal kursussen en hopen dat er weer
veel dames - maar ook heren - er ple-
zier aan zullen beleven.
We beginnen in september met de
kursus "Hoe nu verder!" Deze kursus
zal bestaan uit drie avonden: 8 en 22
september en 6 oktober. We beginnen
met een forumavond waarin de heren
Vaneker (huisarts), Van Zeelst (pa-
stoor) en mevr. Lenselink (maatschap-
pelijk werkster) zitting zullen nemen.
Zij zullen spreken over hoe te hande-
len in geval van ernstige ziekte en/of
blijvende invaliditeit en hoe begeleidt
men dit. Deze forumavond wordt ge-
leid door mevr. Mieke van Oosten. De
tweede avond zal mevr. Hennink-
Geerdink spreken over verzekeringen
(levensverzekeringen, inbraakpolis-
sen enz.). De derde avond zal mevr.
Hanna Lamm spreken over "Het
rouwproces". Hoe ga ik verder als ik al-
teen kom te staan, niet alleen als
vrouw maar ook als man. Men kan hier
ook vragen stellen.
De bedoeling is om bij voldoende
deelname opnieuw een kursus te star-
ten 'onderwijs voor volwassenen'. De-
ze kursus is voor iedereen, vrouwen en
mannen die hun lagere schoolkennis
weer wat willen opfrissen. De heer
Zeevalkink en mevr. Stertefeld bege-
leiden deze kursus.
Na het sukses van vorig jaar zal mevr.
Vunderink op de maandagavond op-
nieuw een kursus tekenen en schilde-
ren verzorgen, te beginnen in septem-
ber.
Verder kan er nog deelgenomen wor-

den op woensdagmorgen aan een kur-
sus Engels voor beginners en gevor-
derden, georganiseerd door de Platte-
landsvrouwen.
In de maanden januari en februari
komt er nog een kursus "Vrouw en ge-
zondheid", gegeven door mevr. Tine-
ke de Vries-Kombrink. Duur van de
kursus is 7 lessen op de dinsdagmor-
gen. De opzet van de kursus is zo dat
de deelneemsters kunnen meepraten
over wat aan de orde komt. Het doel is
meer inzicht te krijgen in wat het be-
grip 'gezondheid' voor de vrouw in-
houdt.
Op 28 maart zal er een thema-avond
zijn over het onderwerp "Kindermis-
handeling".
Over al deze gebeurtenissen kun t u
nog een advertentie verwachten in
Contact. Deze zal geplaatst worden
medio augustus met nadere aanwijzin-
gen over plaats, tijd en kosten. De
Vrouwenraad hoopt dat er weer veel
mensen aan deze kursussen zullen
deelnemen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. l fiets, merk Gazelle; 2. kinderhor-
loge, merk "Centina", rode wijzerplaat
en rode band; 3. 8 plastic kippencon-
ta iners (w i t ) ; 4. oranje regenbroek,
maat 52; 5. geel-bruin-groene das; 6.
zwarte handschoen met rood/witte
streep; 7. f 60,-; 8. grijze tas met, 2 re-
genjassen, fietsreparatieset en 2 stuk-
ken plakband; 9. blauw donkere tas
met portemonnee en zwemspullen +
badhanddoek; 10. bruine portemon-
nee f42,- ; 11. dameszonnebril met
versiering op montuur in zwart knipe-
t u i ; 12. fiets, merk Montana; 13. poe-
del (zwart met witte bel); 14. bruine
nylon sjawl; 15. mastviet van een surf-
p lank (Dufour); 16. diverse sleutels.

Verloren: ^̂
1. zwarte J^temonnee met knip en
omslag ( i n h . bankpas en f. 80,-); 2.
donkerbruine fietstas (dubbel) +
slaapzak en regenbroek; 3. zwarte he-
renportemonnee + rits f65,-; 4. gou-
den slavei^fcnband; 5. zwarte linker
motorhan^frioen; 6. koker met 3 ten-
nisballen; 7. gouden rechthoekige
schakel armband (rood-geel goud); 8.
Schotse Collie; 9. zilveren polsketting
met fijne schakeltjes; 10. registratie-
bewijs; 11. blauwe portemonnee met
drukknop ca. f80,-; 12. gouden oor-
hangertje met rode bloedkoraal; 13.
bruine portemonnee met muntgeld;
14. jongens horloge met zwart bandje;
15. licht bruine dichte herensandaal;
16. voorzet polaroid zonnebril + hoe-
sje; 17. dubbele bruine fietstassen; 18.
bru ine Siamese poes; 19. waterschild-
pad; 20. Engels pocketboekje van Ma-
ry Steward; 21. witte portemonnee
met ponsplaatje ziekenhuis en klein-
geld en pillen; 22. diverse sleutels.

Inl icht ingen: Rijkspolitie Vorden, da-
gelijks op bureau tijden.

Diploma zwemmen
Dit vind plaats a.s. zaterdagmorgen 9
ju l i in het zwem en rekreatiebad "In
de Dennen" i .v.m. hiermede is er voor
de overige bezoekers beperkte zwem-
gelegenheid.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en v r i j d a g van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F ;.
( i ix - rken : vr i jdag van 1 0 . D O tol l 1.00 uur - Spreekuur weihouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

Wet AROB publikaüe
Wanneer een administratief orgaan
van de overheid een besluit neemt
waarbij aan een bepaalde burger of
een bepaalde groep van burgers een
recht wordt toegekend of geweigerd,
dan is dat in veel gevallen een beschik-
king in de zin van de Wet Arob. Der-
den belanghebbenden kunnen tegen
beschikkingen officieel bezwaren in-
dienen bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Onder
deze beschikkingen vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen, waarvan u on-
derstaand een overzicht aantreft. Een
bezwaarschrift moet binnen 30 dagen
na datum van publikatie worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
l . Aan de heer G. Emsbroek, Ruurlo-
seweg 2 te Vorden, voor het vergroten
van een berging aldaar.

2. Aan de heer A.G.M. Hummel ink ,
Brinkerhof 67, voor het maken van
een schoorsteen en het bouwen van
een berging voor houtopslag.
3. Aan de heer M.J. Weulen Kranen-
barg, voor het vergroten van de wo-
ning Enkweg 3 te Vorden.
4. Aan de heer P.C. Kramer, Het Hoge
56 te Vorden, voor het vergroten van
de woning a ldaar .
5. Aan de heer H. Tjoonk, Schimmel-
dijk 2 te Vorden, voor het bouwen van
een openfrontstal aldaar.

Klachten inzake lawaaioverlast van
militaire vliegtuigen
Nog steeds kunnen klachten inzake la-
waaioverlast van vliegtuigen telefo-
nisch doorgegeven worden aan de
speciale klachtencentrale van het Mi-
nisterie van Defensie.

Het telefoonnummer is onlangs ge-
wijzigd. Het nieuwe nummer waar u
met uw klachten terecht kunt luidt :
070-492300.

Zoals wij u reeds eerder berichtten in
deze rubriek maken de militaire vlieg-
tuigen die vaak laag over het dorp vlie-
gen gebruik van een speciale laagvlie-
groute welko o.m. loopt vanaf Win-
terswijk via Deventer, waarbij Vorden
aan de oostzijde gepasseerd zou moe-
ten worden. Helaas komt het vaak
voor dat deze vliegtuigen over het
dorp komen.

In deze laagvliegroute mogen de
vliegtuigen een minimale hoogte van
75 meter aanhouden in tegenstelling
tot de normale vlieghoogte, welke 300
meter is.

Wij hopen dat uw (en onze) klachten
het gewenste resultaat bereiken.

Zwemvierdaagse
Evenals het vorig jaar is er ook nu
weer een gespreide mogelijkheid voor
deelname en wel: van 10.30 - 12.00
uur; van 16.00 -19.00 en 20.00 - 21.00
uur bij demonstraties te water; van
16.00 - 20.00 uur wanneer er demon-
strat ies bu i t en het water gehouden
worden.
Voor deelname bui ten bovenstaande
uren overleg plegen met het badper-
soneel.
De te zwemmen afs tanden /.ijn: jeugd
250 m ( l O baantjes), groten 500 m (20
baantjes). Rustpauze in het wate r is
toegestaan.
U mag alle vijf dagen /wemmen, doch
slechts v i e r zijn verplicht .

Kosten deelname f 5,- zowel voor
jeugd als volwassenen.
Direct na afzwemmen de medaille
afhlane. Voor de oudste en jongste
deelnemer is er ook nu een at tent ie .
Onder de deelnemers wordt een 10
baden- en een 25 badenkaart voor het
seizoen 1984 verloot.
Voor die Vordenaren welke in de
week van 1 1 t/m 15 ju l i reeds met va-
kant ie afwezig zijn en toch graag hun
zwemvierdnagsetradit ie wil len voort-
zetten zijn er a l te rna t ieve mogelijkhe-
den aanwezig.

Programma:
maandag 1 1 ju l i : 19.00-20.00 uur De-
monstratie brandweer Vorden;
dinsdag 12 j u l i : 19.00-20.00 uur De-
monstratie Judokwai Smit, tevens

EHBO met poppen mond- op mond-
beademing en reanimatie.
woensdag 13 ju l i : 16.00-20.00 uur Dis-
coteam Jeugdsoos "Het Stampertje";
's middags speciaal voor de jeugd v.a.
14.30 uur een groot levend ganze-
bordspel begeleid door Rekreatie-
sportleiders uit Zutphen, alle aktivi-
tei ten zijn gepuliceerd aan het bad.
donderdag 14 jul i : 19.00-20.00 uur
Duikbrigade Dinxperlo, EHBO als
dinsdag.
vrijdag 15 jul i 19.00-20.00 uur Kunst-
zwemver. "De Seahorses" Deventer;
Discoteam Jeugdsoos "Het Stamper-
tje".

Voorts een aantal andere attracties op
het gazon o.a. kegelbaan, barbecue
etc.

Touwtrekken Vorden 640 A-klasse plaatst zich voor
Nederlandse kompetitie.

De laatste touwtrekwedstrijden voor de kompetitie van het gewest Oost vonden afgelopen zondag in Eerbeek
plaats.
Daarbij wist de 640 A-ploeg van de touwtrekvereniging Vorden zich te plaatsen voor de nationale nakompetitie
om het kampioenschap van Nederland, rechtgevende op uitzending naar het buitenland voor de internationale
kampioenschappen.
Vorden A had bij de aanvang een punt voorsprong op de concurrenten Eibergen en Bisons. Eibergen was in
Eerbeek zeer sterk, daarentegen lieten de Bisons enige malen het touw vieren.
Uiteindelijk werd Eibergen eerste met een punt voorsprong op Vorden. Eibergen behaalde n.l. 12 pnt. tegen
Vorden 10.
Volgende week geven we U gaarne een overzicht van de behaalde resultaten van de Vordense teams.

Buurtver. DELDEN
Organiseert op zondag 10 juli
voor hun jeugdige leden een

a.s.

Met o.a. Torn en Jerry
Entree f 1,- p.p.
Aanvang ̂ ur bij café 't Zwaantje

„Ie Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden

donderdags weer

GEOPEND

Spannend&clubcross tussen
Graafschaprijders en Hamac
leverde gelijkspel op
De crossteams van "De Graafschaprijders" uit Vorden en "Hamac" uit
Harfsen hebben elkaar zaterdagmiddag voor de eerste maal in dit seizoen
ontmoet. De wedstryden die werden verreden op het "Delden-circuit" ken-
den een uitermate spannend verloop, want Jan Rouwenhorst na afloop de
balans had opgemaakt bleek dat zowel de crossers uit Vorden als de crossers
uit Harfsen tot een zelfde puntentaal van 268 waren gekomen.
Voor het eerst in een dertienjarige on-
derlinge strijd derhalve een gelijkspel.
De A- en B-rijders reden deze middag
12 minuten plus 2 ronden en later in
de finale 20 minuten en 2 ronden.
In deze gezamenlijke klasse werd W.
Tuitert uit H artsen winnaar; 2. S. Wa-
gelaar, Harfsen; 3. J. Harkink, Vor-
den; 4. E. Bulten, Vorden; 5. J. Wues-
tenenk, Vorden; 6. J. Tragter, Harf-
sen; 7. J. Koop, Vorden; 8. J. Klein
Brinke, Vorden; 9. G. Norde, Harfsen;
10. W. Steegink, Vorden.

De zes beste resultaten tellen mee
voor de clubpunten. De rijders in de
C-klasse reden 15 minuten en 2 ron-
den.

Hier werd Johan Bijenhof uit Vorden
winnaar; 2. Marcel Bulten, Harfsen; 3.
R. Groot Tjooitink, Vorden; 4. M. Vis-
ser, Vorden; 5. A. Bolderink, Harfsen;
6. T. Stapelbroek, Vorden; 7. G. Hof-
tijzer, Vorden; 8. H. Bevers, Harfsen;
9. J. Willemsen, Vorden; 10. O.
Klomps, Harfsen.

Huifkarrentocht
Van zaterdag 9 j u l i t/m zaterdag 16 j u l i trekken D.V. zeven huifkarren 'bemand'
door ongeveer 70, merendeelsjonge mensen, door de Achterhoek. Het doel van
deze tocht is mensen bekend te maken met het Evangelie, hen de Blijde Bood-
schap te brengen van Jezus Christus, de Redder der mensen. Deze 70 jonge
mensen zijn overwegend lid van de koffiebar'Dabar' en van het jeugdwerk 'God
is Liefde', beide behorend bij de Baptistengemeente aan de Marskant in Henge-
lo.

RÜwiel uit beek gevist
Afgelopen zaterdag heeft de rijkspoli-
tie een rijwiel uit de Vordense beek ge-
dregd. Dit rijwiel bleek te behoren aan
een Vordense jongeman. Hij had het
rijwiel meegenomen naar een feestje,
maar vermoedelijk is deze door 'vrien-
den' in de beek gedumpt.

Onsmakelijke grap
Dinsdagmorgen bleek de telefooncel
bij de NS-halte te zijn bekladderd met
minder frisse teksten. Ook werd er een
telefoonnummer van een mevrouw
uit Vorden op geschreven. Genoemde
mevrouw heeft aangifte gedaan bij de
ri jkspoli t ie . In de loop van de dag heeft
de PTT de cel weer clean gemaakt.

Aanrijding zonder
Een aanrijding zonder betekent dat de
verkeersdeelnemers er zonder kleer-
scheuren afkomen. Dat overkwamen
een inwoonster uit Vorden en een uit
Apeldoorn. Wel werden op de kruising
Oude Zutphenseweg/Kerkhoflaan
beide auto's zwaar beschadigd, zodat
bedrijf Huet ink deze moest afvoeren.
De aanrijding had te maken met de be-
kende voorrangskwestie.

Zij trekken gedurende zeven dagen
door de Achterhoek en komen op: 9
en 10 j u l i in Winterswijk; 12 j u l i in
Dinxperlo; 14 ju l i in Zelhem en 15 en
16 j u l i in Ruurlo.
In elke plaats geven zij iets door van
datgene waarvan ze zelf innerlijk over-
tuigd zijn: wat het betekent Jezus
Christus als Heer van en in je leven te
kennen en te erkennen. Ze doen dit
d.m.v. muziek, zang, dans, poppen-
kast, toneel en gesproken woord.

Elke middag is er een opluchtsamen-
komst; hieraan werken mee: de groep
'Shelter' met zang en muziek; de rei-
dansgroep 'Ma Navoe' met Israëlische
dansen; poppenspelers met het pop-
penspel '7 x 70 maal'; straattoneel-
groep met het stuk 'Kijk naar jezelf.
Elke middag is er in een grote tent een
kinder-evangelisatiesamenkomst,
's Avonds vindt in diezelfde tent ook
een aktivi tei t plaats. Rondom de tent

zullen marktkramen zijn opgezet waar
letterlijk en figuurlijk de inwendige
mens versterkt kan worden: er is kof-
fie. Irisdrank, er zijn Bijbels, Evangeli-
sche lektuur , Israël-en Tear Fund pro-
dukten verkrijgbaar.
Door alle hierboven genoemde aktivi-
teiten willen de deelnemers aan de
huifkartocht o.a. datgene doorgeven
wat in Johannes 3:16 staat: Want alzo
l iefheef t God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem ge-
looft, niet verloren ga, maar eeuwig le-
ven hebbe.
Als thema voor deze tocht is geno-
men: 'Kom, en zie'. Duizenden fol-
ders met de plaatselijke aktivitei ten
zijn gedrukt, t ienta l len affiches wor-
den verspreid. Al met al is het zeker de
moeite waard om als inwoner van de
Achterhoek of als vakantieganger 'een
kijkje te komen nemen en een oor te
luisteren te leggen'. Kom en zie!!

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

8 juli : Medlertol feesten
9 juli : Medlertol feesten
9 jul i : Pretty Markt

13 ju l i : Groot Touwtrektoernooi
voor Vordense bedrijven
buurten en straten.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!



DOOR INRUIL VERKREGEN:

VOLVO 66 GL automaat groen 1 976

VOLVO 66 DL automaat groen 1 977

VOLVO 343 DL rood 1979
VOLVO 343 L rood 1980
VOLVO 343 L met LPG be ge 1981

VOLVO 343 L rood 1982
VOLVO 343 DL biauw 1981
VOLVO 345 DL trekhaak bruin mett. 1 980

VOLVO 345 DL automaat geel 1980

VOLVO 345 DL b.auw mett 1982
VOLVO 343 GLS 2 liter, blauw mett 1 981

VOLVO 343 DLS 2 liter, zilver mett 1 982

VOLVO 345 GLS 2 liter bleu line
uitvoering l uÖZ

VOLVO 244 DL trekhaak groen 1 976

DIVERSE ANDERE MERKEN:

PEUGEOT 505 GR met
trekhaak, metallic, L.P.G. installatie
bouwjaar: 1 980

AUDI 100 L 5E Koper metallic,
met trekhaak, load a justers,
bouwjaar 1 979

DATSUN violet 1 e Koper
metallic 1980

RENAULT 1 4 LS blauw met
special striping 1 980

SIMCA1308Sgoudmettalic
1978

14.500,-

12.500-

7.500-

8.900-

4.000-

vor-vo
dealer voor Lochem, Borculo en
Ruurlo en omstreken.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
dotltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Kinder Pulls en
sweatshirts
Ze zijn bij De Tuunte spotgoed-
koop. Het is uitzoeken vanaf

Sweatshirts
Van bekende merken. In vele
soorten en kleuren vanaf

Far West gewassen
Denim pantalons
Een zware kwaliteit stone
washed. Ons eigen merk
voor een weggeef -
prijs slechts49,50
Tuinstoel kussens
U vind ze nergens goedkoper.
Voor hoge en lage rug.

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Prachtige suede boots
In de modekleuren
rose, geel
Maat 36-41Leverbaar in de metallic kleuren

blauw, zilver en rood en in de

Studieboeken bestellen
L«GA bellen.

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

Te koop: echte hollandse nieuwe

aardappelen
Scheffer, Delden

STOP!!! In Uw vakantie. Beslist de moeite waard.

Grandioze zomeropruiming

uurlo

ZOMERMODELLEN • ZEER AKTUEEL • VAN DIT SEIZOEN • VOOR HALVE PRIJZEN
OVERJARIGE MODELLEN VOOR Va VAN DE PRIJS

DAMES HEREN
Japonnen v a 10,-
Blouses v a 5,-
Regenmantels K^ nu v a 89,-
Blazers v a 49,-

grote kollektie, mooiste kleuren ..... PU ^Oy"

Rokken 39,
Truitjes, T-shirts, vestjes v a 10,-
KINDEREN

2 en 3-delig .............. V.a. 1 65,—

Kolberts v a 98,-
Katoenen kolberts haarstreemes v a 1 45,—
Katoenen pantalons , , 50,—
Klassieke pantalons -, , 39,—
Overhemden 25,-
T-shirts - Polo's v a 1O,-
Denim broeken nu 49,-

Jacks 2O,- 25,- 39,- TEXTIEL
Jurkjes v.a. 10,-
Broeken v a 15,-
Shorts en bermuda's v a 15,-

Opruiming in beha's, ondergoed, badgoed,
huishoudgoed, etc.
KOOPJES KOOPJES - KOOPJES

START 14 JULI

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

EIKEN RAUCHZART
f 2500,- incl. BTW.

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

Te koop gevraagd:

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

ELKE DAG

VERS GEPLUKTE
AARDBEIEN

voor consumptie en diepvries.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keven-
borg - Telefoon 05753-1395

Te koop:-ca. 1500 blauwe ver-
beterde Hollandse pannen.
Te bevragen:
bouwbedrijf Gebr. Wesselink,
School de Bruil, Ruurlo.
Tel. 05735-2844.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 11 JULI
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt,

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Slaapzakken, legergroen en gebloemd
Luchtbedden, diverse soorten
Zomerpetten, diverse soorten
Hoeden

Firma W. Veenstra & ZN
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Ontijzeringsinstallatie—Hoge druk reini-
gers — mestpompen — voerpompen —
beregeningsmateriaal — p.v.c. perslei-
ding — tuinpompen — puntstukken enz.
Gazonmaaiers— bosmaaiers— reparatie
— onderhoud.

Verhey-Toldijk
Z.E.-weg 9. Tel. 05755-2041.



Door het slechte voorjaar nu een geweldige

ZOMER
OPRUIMING

bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

De opruiming

begint 14 juli

8.30 uur.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Inwoners van Vorden en omstreken

OPGELET!

Vanaf maandag 11 juli a.s. start

0RUI
in Vorden met de verkoop van:

• Hout • Schroten
• Plaatmateriaal • Isolatiemateriaal
• Deuren + Kozijnen • enz. enz.

t.b.v. de doe het zelver.

We zijn aanwezig: dagelijks van 8.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.30 -12.30 uur

De gehele bouwvak zijn wij GEOPEND!

U kunt ons vinden aan de Burg. Galleestraat 23
Telefoon 3587.

Tevens zijn wij U behulpzaam bij het oplossen van uw
d.h.z. problemen.

"GESLAAGD"
DUS...6AZELLE.
Want waarmee kanje beter
worden beloond - en
verwend - dan met zo'n
weergaloze Gazelle.
Staat Gazelle bovenaan je
verlanglijstje?
Dan zien wij je wel
verschijnen!
Verwen jezelf met 'n Gazelle.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278.

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden^

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Opruiming

baténfoeti
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. 1261

HUISHOUDELIJKE
en

LUXE ARTIKELEN
Verkoop: Donderdag 14 juli

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

met vele

echte koopjes
bij uw vakmanschoenwinkelier.

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

De opruiming begint donderdag 14 juli a.s.

ZIE
ONZE
ETALAGES

Koop nu kwaliteits meubelen
voor extra lage prijzen

(

Rustieke eiken

eethoek

4 stoelen met biezen
zitting en een tafel 0 110 cm.

Kompleet:

Fauteuil
Massief eiken
in gebloemde of
effen d ra l on velours.

Opruimingsprijs:

345,-

Wandmeubel
Massief eiken front met
fraai uitgefreesde panelen.
1,38 m breed, 1,76 m hoog.

Opruimingsprijs:

1595.-
3 + 2 zits
in leder

2195 J

Klassieke 2 zits bank,
bekleed met een uitstekende kwaliteit
bloemvelours. Stuntprijs: 795,-

Bankstel
Massief Eiken. Rundlederen

kussens. **md^
Als 3-2 zits: 2195,—

Als bankstel: 2495,-

T.V. barmeubel
met lektuurvakken, bovendien achter
de deuren een flessenrek.
Massief eiken. Nu voor:

Zie ook onze blauwe
opruimingskrant,
wordt deze week huis
aan huis verspreid.

Ook leverbaar in
DRALON VELOURS

Als 3-2 zits: 1695,-

Als bankstel: 1995,-

Salontafel: 450,-

T.V. Stereomeubel
in eiken met uittrekplateau.
80 breed, 73 hoog en 40 cm
diep.
Opruimingsprijs:

Ledikant 90/200
Zwaar massief
gelakt vuren. Inclusief

Rundieren poef 0 50 cm
Meeneemprijs: O*^

o D,—

rolbodem.
Meeneemprijs:

195,-
Woonkamertapijt
400 breed, nylon. Gratis leggen. Nu per meter:

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

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 60%(ZIE ETALAGE)

98,
59,

1 persoons polyether matrassen
2 persoons polyether matrassen
Synthetisch dekbed 1 persoons
Synthetisch dekbed 2 persoons
Draion dekens 1 persoons
Veren kussens

v.a. 89,50
219,50
69,-

107,50
nu 65,—

per stuk 1 8,95 2 voor 29,50

L

HELMINK b.v,
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514
LAAGTE 16 - EIBERGEN - TEL. 05454-4190

* Gratis reservering
voor latere levering

* ruim 4000 m' meubel
en tapijt toonzaal

* de opruiming begint
donderdag 14 juli a.s.



Toch weer een VISHANDEL
in de buurt.
ALLE SOORTEN VIS
Vishandel "HENGEL"
Raadhuisstraat 51, achter
Edah Hengelo.

Ga op vakantie met
L0GA boeken.

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

Te koop: 4 pits gasstel.
B. Overbeek, Ganzensteeg 2,
tel. 6471.
na 18.00 uur.

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

Te koop: handgebouwde ra-
cefiets „Dawes" met Reynolds
531 frame en vork.
10 versnellingen. Als nieuw.
Tel. 05750-40785.

Te koop: nieuw dakraam,
dubbel glas, 55 x 70 cm. 215/8

x 271/2, f 300,-; 4 melkbussen
f25,- per stuk; houten eg f 50,-

E. Bellert, Toorweg 2, 't Loo.,
Zelhem.

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

Te koop: grote Lavamat prin-
ses wasmachine; 2 desso-
vloerkleden kleur bruin/bei-
ge, beide hetzelfde, lengte
1.80m breed 1.30m.
Hometrainer f 175,-.
Tel. 05752-2269.

Te koop: alle koolsoorten, sla
en preiplanten, selderij en
peterselie, aardappelen.
H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. 05752-6876.

Te koop gevraagd: een verrijd-
bare schapenren.
Klein Ikkink,
Oude Zutphenseweg 5,
Vorden, tel. 05752-1418.

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

ZONDAG 10JUL

FREE SENSE
ZATERDAG 16 JULI RENDEZ VOUS. ZONDAG 17 JULI

RENDEZVOUS. KERMIS

HE ENGE LO GL D 05753-1461

Met vakantie ...
Gaat u straks ook?
Voorkom dat u in de rij moet
staan voor een reisverzekering,
op een moment dat u toch al
zoveel aan uw hoofd hebt.
Bel ons even.
Eén telefoontje is genoeg.
Wij regelen in een mum van
tijd, dat u goed verzekerd op
pad gaat.

v zeesuBa
makelaars- en

assurantiekantoor

Vorden

Echte

JAGERSKIJKERS
helder en scherp voor
natuur en vakantie

Vrijetijdskleding voor mooie zomer:

SHIRTS
SHORTS
ZWEMBROEKEN

Alles voor de Tennissport
Jacht- en sporthandel

Martei
ttteds dofltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruürlo, tel. 05735-1426.

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

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel.05443-331 5b.g.g.2220.

Verloren een vishengel.
Gaarne terug bezorgen bij:
André Fiering, Zelledijk 1 O,

JHengelo (Gld.),
05753-7245.

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

Te koop: meisjes sport/race-
fiets leeftijd ca. 9-13 jaar 3
versn. met toebehoren.
Tel. 05752-1495 na 19.00 uur.

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

**&* ^
** &

i$&
De opruiming

begint

donderdag

14 juli a.s.

rvaep
WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

woninginrichting Ankersmit

EEN GREEP UIT ONZE OPRUIMINGSARTIKELEN

Bankstel, leren kussens 3-1-1 Vanf465o,-V0or f
Bankstel, klassiek 3-1-1 „ less,- „ - 998,
Bankstel, blauwe bekleding 3-2 „ 1 3 9 5 , - , , - 995,
2-zitsbank
Eethoek, balibruin, ronde schuiftafel,
4 stoelen
Fauteuil, leer bekleed
Draaifauteuil, geheel stoffen bekleding
Eiken ledikant, 140/200+2 nachtkastjes
Linnenkasten voor zelfmontage, 1/2 leg, ¥2 hang vanaf - 1 59,
Zitzakken 75,-

van f 4650,- voor

„ - 1698,- „

„ -1395,- „

„ -1295,- „

„ -2136,- „

„ - 580,- „

„ - 650,- „

„ - 1540,- ,

- 995,-

-1495,-
- 380,-
- 550,-
-1195,-

SPECIALE AANBIEDING

Bankstel, 3-2 combinatie
Eethoek, balibruin, achtkantige tafel,
4 stoelen
Kast, balibruin
Salontafel

van f J 743,- voor

„ - 1365.- .;

., -2737.- ..

.. - 395.- .

Totaal

BIJAANKO
WOONKA

van f6240.- voor

VAN DEZE COMPLETE
INRICHTING IS DE PRIJS SLECHTS

f 1195,-

-. 975-
- 1990,-
- 250,-
f4410,-

f4000,-
COUPONNEN VLOERBEDEKKING VOOR MEENEEMPRIJZEN
Couponnen wol
5,05 mtr.
9,30 mtr.
6,00 mtr.
3,25 mtr.
6,00 mtr.
7,60 mtr.
3,85 mtr.

van f 1156,-voor f 808,—

„ 3022.- „ - 1990,-

„ - 2094,- „ - 1 500,-

„ - 809.- „ - 552,-
„ 1614,- „ - 1080,-

„ 1816,- „ - 1368,-
990,- - 690,-

Couponnen 70/30 % wol/synth.
8,00 mtr. van f 1720,- voor f 1264,-

8,90 mtr. „ 1913,- „ -1406,-

Vinyl,
meeneemprijzen vanaf f 1 9,80 p.m.

Ook in gordljnstoffen vele coupons.

Couponnen synthetisch
5,15 mtr.
4,00 mtr.
6,00 mtr.
7,80 mtr.
7,85 mtr.
8,45 mtr.
2,00 mtr.
8,25 mtr.
2,70 mtr.
3,25 mtr.
4,70 mtr.
6,60 mtr.
2,60 mtr.
2,75 mtr.
2,80 mtr.
2,75 mtr.

van f 561,-voor

„ - 316,- „
„ - 714,- „

„ - 1240,- „

„ - 1248,- „

„ - 1343,- „

„ - 190,- „
„ - 1229,- „

„ - 283,- „

„ - 289,- „

„ - 888,- „

„ - 660,- „

„ - 281,- „

„ - 297,- „

„ - 302,- „

„ - 289,-

f 299,
-160,
- 468,
- 873,
- 879,
- 946,-
-128,
- 742,
-189,
-182,-
- 733,
- 499,-
- 208,
- 220,
- 224,
-192,

Op alle niet afgeprijsde goederen

10% korting bij contante betaling.

ANKERSMIT
GROENLOSEWEG 9 - RUURLO -TEL. 1239

met
Televisie

reparaties
-i- direct

üj i naar

uw vakman
-" van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

V.V.V. zomerprogramma
woensdag 6 juli: Achtkastelen fietstocht; Jeugdtouwtrekwedstrijden om
het kampioenschap van Vorden, bij clubhuis T.T.V. Vorden.
donderdag 7 juli: De welbekende Staringavond met een korte wandeling
naar het kasteel en door het fraaie park, onder leiding van de eigenaar Ir.
Staring.
vrijdag 8 en zaterdag 9 juli: Volksfeest Medler.
zaterdag 9 juli: Pretty Markt op het marktplein te Vorden.
Maandag 11 t/m vrydag 15 juli: Zwemvierdaagse.
maandag 11 juli: Ned. Reisvereniging afd. Zutphen e.o. Dagtocht per
fiets; Avondwandeling onder leiding.
dinsdag 12 juli: Bezichtiging Pinetum.
woensdag 13 juli: Achtkastelen fietstocht; Bedrijfstouwtrektoernooi om
het kampioenschap van Vorden; Optreden van het Huisvrouwenorkest
uit Vorden en een dansgroep van de Plattelandsvrouwen uit Vorden.


